
  
 
 

 
 

Pakket 20 Elzensingel  
 
Beschrijving 
Een elzensingel is een smal lijnvormig landschapselement, waarvan de boomlaag voornamelijk uit 

zwarte elzen bestaat. Vaak staan elzensingels langs een greppel of sloot. Ze komen vooral voor in 

laagveengebieden, beekdalen en broekontginningen. Elzensingels hebben vaak een rijke 

broedvogelstand, maar zijn ook van belang als schuilmogelijkheid voor fauna in het cultuurlandschap.  

Elzensingels zijn van belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor vogels 

zoals gekraagde roodstaart, spotvogel en braamsluiper, maar ook als migratieroute en voedselgebied 

voor zoogdieren als laatvlieger en rosse vleermuis.   

Afbakening 

• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond. 
 

Beheereisen  

• Het beheer aan het landschapselement wordt enkel in de periode van 1 oktober van het lopende 

kalenderjaar tot 15 maart van het opvolgende kalenderjaar uitgevoerd. 

• Van het snoeihout mogen slechts enkele takken op rillen worden verwerkt in het element, de 

rest wordt afgevoerd.  

• Maaiafval wordt verwijderd. 

• Vee mag het element niet betreden en/of beschadigen (bijv. vraatschade). Er dient een passend 
raster, afgestemd op het type vee, geplaatst te worden wanneer het aangrenzende perceel 
beweid wordt. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan.  

• Bemesting is niet toegestaan.  

• Slootmaaisel, bagger, maaisel, en overig afval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.  

• Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt worden in de 

beheereenheid.  

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

ridderzuring en Jacobskruiskruid. 

• Het lijnvormig en éénrijig landschapselement bestaat voor minimaal 75% uit een beplanting van 

zwarte els en andere inheemse soorten.   

• Wijze beheer (volgens afspraak op de beheerbijlage): 

o Jaarlijks beheer (in de breedte richting): bramen en andere  beplanting maar ook 

takken die tegen het raster groeien of in de weg hangen mogen gesnoeid worden tot 

aan de afrastering of tot aan de voet van de singel. 

o Periodieke snoei (grotere ingreep na 7 jaar en na 14 jaar): Na 7 en na 14 jaar (na 
eindkap of aanplant) worden overhangende takken en of loten die over het raster 
hangen of door het raster steken, tot maximaal een derde van de totale hoogte 
weggezaagd. Er wordt dus niet in het element gezaagd. De overblijvende loten worden 

verder beslist niet gedund. Dit om een mooie dichte singel te krijgen. 
o Eindkap (na 21 jaar): het element wordt afgezet. Minimaal 3-4 bomen of struiken per 

100 meter worden als overstaander gespaard. 



  
 
 

 
 

• Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.  

• Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.  

• Soms mogen in het belang van bepaalde soorten oudere goedontwikkelde elzensingels blijven 

staan (uitgestelde omloopcyclus kan variëren t.b.v. biodiversiteit). 

• Er is sprake van een boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag. 

• Bij het aanpakken van open en soortenarme elzensingels kan een sortiment van elzen en andere 

bomen worden geplant. In een elzensingel met weinig soorten kan worden volstaan met het 

inplanten van bomen (besdragende soorten) anders dan elzen. 

• Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.  

• Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en 

ratelpopulier worden zoveel mogelijk bestreden. Dat kan middels snoeien/kap of een 

stobbenbehandeling.  

• Wanneer een landschapselement gelegen is aan een hoofd- of schouwwatergang dient het 

beheer aan de slootzijde zo te worden uitgevoerd dat het waterschap er kan hekkelen/baggeren. 

 

Pakketten  

a) Bedekking van 30 – 50% 

1. Jaarlijks beheer 

2. Jaarlijks beheer + periodieke snoei 7 en 14 jaar 

3. Jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar  

b) Bedekking van 50 – 75%  

1. Jaarlijks beheer 

2. Jaarlijks beheer + periodieke snoei 7 en 14 jaar 

3. Jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar  

c) Bedekking > 75%  

1. Jaarlijks beheer 

2. Jaarlijks beheer + periodieke snoei 7 en 14 jaar 

3. Jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar  

Vergoeding 
20 Elzensingel Vergoeding per jaar Per eenheid 

a Bedekking van 30 – 50% 
 Jaarlijks beheer 
 Jaarlijks beheer + periodieke snoei 7 en 14 jaar 
 Jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar  

 
€ 0,24 

 € 0,47 
 € 1,07  

 
/meter 
/meter 
/meter 

b Bedekking van 50 – 75% 
 Jaarlijks beheer 
 Jaarlijks beheer + periodieke snoei 7 en 14 jaar 
 Jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar 

 
€ 0,38  

 € 0,74  
 € 1,68 

 
/meter 
/meter 
/meter 

c Bedekking > 75% 
 Jaarlijks beheer 
 Jaarlijks beheer + periodieke snoei 7 en 14 jaar 
 Jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar 

 
€ 0,54  

 € 1,05  
 € 2,37 

 
/meter 
/meter 
/meter 

 
Meldingen 
Uitgevoerd beheer dient binnen 7 dagen na uitvoering periodieke snoei/eindkap gemeld te worden 

bij bureau NFW.  Uiterste datums hiervoor zijn 21 maart en 15 december.  



  
 
 

 
 

Uitgevoerd beheer wat niet gemeld is op bureau komt niet in aanmerking voor 

beheervergoeding. 


