L01.02 Houtwal en houtsingel
Algemene beschrijving
Houtwallen en houtsingels komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten
zoals; graften, grubben, dykswâlen, schurvelingen of houtkaden. Houtwallen komen vooral
voor in cultuurlandschappen in het Zandgebied, Heuvelland en het Duingebied. Lijnvormige
landschapselementen met wallichaam in het laagveengebied worden houtkade genoemd.
Ook de begroeiing op graften en holle wegen in Zuid-Limburg valt onder dit type.
Deze lijnvormige landschapselementen kennen een sterke samenhang met het omringende
landschap. Houtwallen en houtsingels zijn bepalend voor het kleinschalige
kampenlandschap op de zandgronden. Deze lijnvormige elementen vormen een belangrijk
biotoop voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap. Ze
zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als verbindingszone voor fauna.

Afbakening
•

Een houtwal of houtsingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten
landschapselement, al dan niet groeiend op een aarden wal, met een
opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken. De begroeiing
wordt als hakhout beheerd.

•

De houtwal of houtsingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter
breed.

•

Elzensingels bestaande uit een enkele rij horen niet tot dit beheertype,
maar tot het beheertype L01.03 Elzensingel.

•

Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.

Subsidie
Subsidieverplichtingen
1. Op natuurterrein: De beheerder dient het landschapselement in stand te
houden. De wijze waarop hij deze instandhoudingsverplichting invult, is aan
de beheerder zelf.

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-enlandschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-02-houtwal-enhoutsingel/

2. Op landbouwgrond: Het beheerpakket landschap kent een aantal
beheereisen die moeten worden nageleefd.
Beheereisen
•

Tenminste 75% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout
beheerd en periodiek afgezet;

•

Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor
zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;

•

Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van
het element en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet
verwerkt worden in het element;

•

Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van
ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia
en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het
element gebruikt worden;

•

Het wallichaam wordt in stand gehouden als het element daarvan is
voorzien;

•

Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee. Indien
het element is uitgerasterd moet het raster op een zodanige afstand staan
dat vraat aan stammen wordt voorkomen;

•

Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;

•

Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1
oktober en 15 maart. Overhangende takken kunnen gedurende het gehele
jaar worden teruggesnoeid.

Subsidietarief
Binnen natuurterreinen
•

L01.02.00 Houtwal en houtsingel – gemiddeld – vergoeding begrotingsjaar
2020: € 3.154,28 per hectare per jaar

Beheerpakketten
L01.02.00 Houtwal en houtsingel – gemiddeld
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-enlandschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-02-houtwal-enhoutsingel/

L01.02.01 Houtsingel en houtwal
•

Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal 6-15 jaar.

L01.02.02 Hoge houtwal
•

Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 21-25
jaar. Tussentijds mogen overhangende takken gesnoeid worden;

•

Het wallichaam is minimaal 0,8 meter hoog en de kruidachtige vegetatie
van de steile walkanten mag gemaaid worden;

•

Aan de voet van het wallichaam ligt een greppel die in stand wordt
gehouden.

L01.02.03 Holle weg en graft
•

Element is gelegen op talud van holle weg of graft in Zuid-Limburg.

•

Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van minimaal eenmaal
per 15 jaar.

Standaardkostprijs
De standaardkostprijsbladen gaan uit van de beheermaatregelen die gemiddeld over heel
Nederland gezien nodig zijn om dit beheertype in stand te houden. Afhankelijk van regionale
omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om het beheer aan te passen voor de
instandhouding van het beheertype.
Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat te bekijken.
Bekijk het document Standaardkostprijzen 2019 (subsidie 2020) voor een overzicht van alle
standaardkostprijzen per natuurtype. Beheertype L01.02 Houtwal en houtsingel is terug te
vinden op paginanummer 4.

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-enlandschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-02-houtwal-enhoutsingel/

