
 

 

Pakket 22 Knip- of scheerheg  
 

Beschrijving 

Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten 

begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren. Een knip- of 

scheerheg is minimaal 25 meter lang. Een knip- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden. 

Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze komen in heel Nederland 

voor, maar zijn vooral te vinden rondom dorpen en boerderijen. Door het regelmatig knippen heeft 

de heg een strak en recht uiterlijk. Knip- en scheerheggen zijn van belang voor de biodiversiteit 

vanwege hun functie als broedgebied voor struweelvogelsoorten, als leefgebied voor vele soorten 

insecten en daarmee weer als voedselgebied voor vleermuizen. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

de jaarlijks geknipte heggen minder interessant zijn dan de hagen die minder vaak geknipt of 

geschoren worden.  

 

Afbakening 

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

Beheereisen   

• Pakket a: 100% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid 

• Pakket b: Minimaal 20% tot maximaal 50% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid  

• Pakketten a en b: Snoeiafval en maaiafval is verwijderd  

• Pakketten a en b: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot 31 

december  

 

Aanvullende beheervoorschriften  

• De oppervlakte wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 3 jaar en maximaal eenmaal per 

jaar gesnoeid (geknipt/geschoren), geknot of afgezet in de periode van 1 januari tot 15 maart en 

vanaf 16 juli  

• Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,8 meter.  

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

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

ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).  

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

ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.  

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

• Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.  

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

• Bemesting is niet toegestaan.  

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

 

Pakketten  

a) Jaarlijks scheren of knippen  

b) Eenmaal per 2-3 jaar knippen of scheren.  

 

 



 

 

 

Vergoedingen 

22 Knip- of scheerheg Vergoeding per jaar Per eenheid  

a Jaarlijks knippen/scheren  € 4,34  /meter 

b Eenmaal per 2/3 jaar knippen/scheren  € 2,80  /meter 

 

Meldingen  

Uitgevoerd beheer dient binnen 7 dagen na uitvoering beheer gemeld te worden bij bureau NFW.  

Uiterste datum hiervoor is uiterlijk 21 maart. 

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


