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Pakketten agrarisch natuurbeheer (ANLb) leefgebied dooradering 

 

Pakketten 
Deze notitie bevat de pakketten agrarisch natuurbeheer waarop kan worden ingetekend voor het 

leefgebied Dooradering. Het gaat om de volgende pakketten of onderdelen daarvan: 

21 Beheer van bomenrijen 

25 Beheer van bomen op landbouwgrond 

26 Half- en hoogstamboomgaard 

 

Opbouw van de beheerpakketten  
De pakketten bestaan uit de volgende onderdelen  

1. Een korte introductie waarin het doel van beheerpakket is aangegeven 

2. De regels voor het beheer. Die zijn onderverdeeld in: 

• Beheereisen. Dit zijn strikte regels die worden gecontroleerd door de  NVWA 

• Aanvullende beheervoorschriften. Deze worden gecontroleerd door CCHW zelf. Als ze in 

een specifieke situatie problemen opleveren dan kunnen de veldcoördinatoren hierover 

in overleg met de deelnemer adviseren hoe te handelen. 

3. Eventuele pakketvarianten. Binnen sommige beheerpakketten worden varianten voor het 

beheer onderscheiden.  

4. Meldingen. Sommige activiteiten moeten worden gemeld zodra die zijn uitgevoerd.  
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21 Beheer van bomenrijen 

 
Introductie 
Dit pakket heeft betrekking op knotbomenrijen of oude lanen. Voor het ANLb moeten ze wel langs 

agrarische percelen liggen. 

 

Knotbomenrijen zijn kenmerkend voor het Nederlandse landschap. Knotten houdt in de betreffende 

boom eens in de paar jaar van zijn kruin ontdoen waarna deze weer uitloopt. De meest bekende 

soorten om te knotten zijn wilg, eik, els, es of populier. Vooral oude knotbomen zijn waardevol voor 

de biodiversiteit vanwege hun functie als broedplek voor vogels als rans- en steenuil, die gebruik ma-

ken van aanwezige holtes. De vroeg in het voorjaar bloeiende knotwilgen zijn belangrijk voor wilde 

bijen en andere insecten die van stuifmeel en nectar leven. De wat ruigere strook tussen de knotbo-

men biedt een goede leefomgeving voor muizen, etc. die op hun beurt weer als voedsel dienen voor 

de rans- of steenuil. 

 

Oude lanen vormen, naast een karakteristiek landschapselement, een biotoop voor vleermuizen en 

holenbroeders. Om hun ecologische functie goed te vervullen is het van belang dat boomkronen zo-

veel mogelijk aaneengesloten zijn.  

 

Beheereisen  
• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot 31 december. 

• Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van de beheereenheden in het 

leefgebied gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve handhaven verschijningsvorm.  

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd. 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Knotbomen worden één keer in de 4 tot 6 jaar geknot. 

• Voor overige bomen geldt: jonge bomen worden gemiddeld eenmaal per 5 jaar gesnoeid, en 

oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich be-

perken tot het verwijderen van dood hout (indien noodzakelijk). Na het snoeien is de lengte 

van de kroon minimaal 2/3 van de totale hoogte van de boom.  

• Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot en met 14 maart en na 1 oktober. 

• Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

• Er wordt beschermd tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende 

gronden. Oudere bomen hebben geen raster nodig bij begrazing door koeien of schapen. Bij 

begrazing door paarden of geiten is wel een raster nodig. Het raster mag niet aan de bomen 

bevestigd worden. 

• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereen-

heid.  

• Het gebruik van insecticiden, fungiciden en nematiciden is niet toegestaan.  

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. van pleksgewijze bestrijding van 

haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brand-

netel.  

• Chemische onkruidbestrijding en bemesting zijn niet toegestaan in de verplichte bufferstro-

ken ingevolge GLMC4 van het GLB 2023-2028. 
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• Het element bestaat bij voorkeur uit inheemse, streekeigen soorten. Ongewenste (hout)soor-

ten mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

 

Pakket  
21a  Beheer van bomenrijen   

 

Meldingen 
Uitgevoerd beheer tussen 1 oktober 2022 t/m 14 maart 2023, moet uiterlijk 28 maart 2023 zijn ge-

meld bij RVO.nl voor beheerjaar 2023. De melding mag gebundeld gedaan worden. Alleen het deel 

melden dat gesnoeid is. 
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25 Beheer van bomen op landbouwgrond 
 

Introductie 
Bomen op landbouwgrond staan meestal solitair, soms verspreid over een perceel. De bomen heb-

ben de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen, met een volle brede kroon, en vallen daardoor dui-

delijk op. Ze kunnen bewust solitair zijn geplant, maar ook overblijfselen zijn van een grotere houtop-

stand. Solitaire bomen zijn vaak markante herkenningspunten in het landschap. 

Het pakket kan worden  toegepast voor   

 

Het verschil met beheerpakket 21 (Beheer van bomenrijen) is dat dit pakket kan overlappen met 

landbouwgrond. Beheerpakket 21 is een landschapspakket. Qua beheer lijken de pakketten wel sterk 

op elkaar. 

 

Beheereisen  

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot 31 december. 

• Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van de beheereenheden in het 

leefgebied is gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve handhaven verschijningsvorm. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
• Dit pakket is bedoeld voor bomen die in een terrein staan dat als landbouwgrond in gebruik 

is, zoals solitaire bomen en knotbomen. De bomen kunnen ook in een rij staan. 

• Het pakket is onderdeel van de referentie landbouwgrond.  

• Er geldt een maximum van 100 bomen per hectare (anders wordt het een landschapsele-

ment en is een ander pakket van toepassing). 

• Voor solitaire bomen geldt: jonge bomen worden gemiddeld eenmaal per 5 jaar gesnoeid, en 

oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich be-

perken tot het verwijderen van dood hout (indien noodzakelijk). Na het snoeien is de lengte 

van de kroon minimaal 2/3 van de totale hoogte van de boom. 

• Van 15 maart tot 16 juli mag niet gesnoeid worden vanwege de Natuurbeschermingswet. 

• Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot en met 14 maart en/of vanaf 16 juli okto-

ber.  

• Als snoeihout versnipperd wordt, mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

• Er wordt beschermd tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende 

gronden. Wortelbeschadigingen worden tegengegaan door o.a. niet te ploegen.  

• Jonge bomen in een weiland zijn voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd.  

• Oudere bomen hebben geen raster nodig bij begrazing door koeien of schapen. Bij begrazing 

door paarden of geiten is wel een raster van voldoende hoogte nodig. Een raster mag niet 

aan de bomen bevestigd worden. 

• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereen-

heid.  

• Het gebruik van insecticiden, fungiciden en nematiciden is niet toegestaan.  

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van haarden 

van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.  

• Chemische onkruidbestrijding en bemesting zijn in het geheel niet toegestaan in de ver-

plichte bufferstroken ingevolge GLMC4 van het GLB 2023-2028. 
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Pakket  
25a  Bomen op landbouwgrond    

 

Meldingen 
Uitgevoerd beheer tussen 1 oktober 2022 t/m 14 maart 2023, moet uiterlijk 28 maart 2023 zijn ge-

meld bij RVO.nl voor beheerjaar 2023. De melding mag gebundeld gedaan worden. Alleen het deel 

melden dat gesnoeid is. 
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26 Half- en hoogstamboomgaard 
 

Introductie 
Boomgaarden versterken de landschappelijke kwaliteit en identiteit en hebben ook ecologische 

waarde door de aanwezigheid van broedende vogels. In het voorjaar trekt de bloesem insecten aan, 

zoals hommels, bijen en zweefvliegen.  

 

Een belangrijk onderdeel van de boomgaard is de onderbegroeiing. Een kruidenrijke vegetatie zorgt 

voor insecten waar diverse vogels op afkomen. Bij beweiding ontstaat een wat pollige structuur in 

het grasland waar muizen zich thuis voelen; een smakelijk onderdeel op bijvoorbeeld het steenuilen-

menu.  

 

Beheereisen  
• Minimaal 25% tot maximaal 100% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 
• Van 15 maart tot 16 juli mag niet gesnoeid worden vanwege de Natuurbeschermingswet. 

• Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot en met 14 maart of vanaf 16 juli oktober.  

• Appel of peer: bomen tenminste eenmaal per twee jaar gesnoeid. Andere soorten: enkel vorm- 

of onderhoudsnoei indien nodig. 

• Als snoeihout versnipperd wordt, mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

• De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet 

aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een 

boomkorf.  

• De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het 

maaisel wordt afgevoerd. 

• Uitgezonderd de bufferzone ingevolge het 7e NAP waar bemesting niet is toegestaan vindt be-

mesting van het overige deel van de beheereenheid plaats in overleg met het collectief, bij voor-

keur in de vorm van graasdiermest. Bij bemesten worden de fruitbomen en wortels niet bescha-

digd. 

• Het gebruik van insecticiden, fungiciden en nematiciden is niet toegestaan.  

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haar-

den van probleemonkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel. Che-

mische bestrijding van probleemonkruiden is in het geheel niet toegestaan in de verplichte buf-

ferzone ingevolge het 7e NAP. 

• Niet branden in het element of in de directe omgeving van het element. 

• De oppervlakte waarvoor een beheercontract is afgesloten wordt niet gebruikt voor de invulling 

van het niet-productief areaal volgens GLMC 8.  

Pakket  
26a  Hoog- en halfstamboomgaard  

 

Meldingen 
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Uitgevoerd beheer (snoeien) tussen 1 oktober 2022 t/m 14 maart 2023, moet uiterlijk 28 maart 2023 

zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2023. De melding mag gebundeld gedaan worden. Alleen het 

deel melden dat gesnoeid is. 

 


