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BIJLAGE 5 Aanplanten van houtsingels 
 

 

Aanplanten van houtsingels 

Het aanplanten c.q. bijplanten van houtsingels dient plaats te vinden in het plantseizoen. Het plantseizoen 

is de periode van 1 november tot en met 15 april. In het daarop volgende groeiseizoen niet aangeslagen 

beplanting dient voor 15 december dat jaar te worden vervangen (het zogenaamde inboeten). 

 

Richtlijnen voor het aanbrengen van houtsingels 

Bosplantsoen 2-jarig, maat 80 - 100 cm. 

Afstand in de rij 1,00 meter 

Sortiment: 80 % zwarte els (alnus glutinosa) 

  20 % aanvullen met bijvoorbeeld eik, 

es, berk, lijsterbes, vlier, meidoorn e.d. 

 

Bedekking van houtsingels 

De uiteindelijke bedekking van een houtsingel dient ten 

minste 90% te bedragen. Zie hiernaast. 

 

Deugdelijke afrastering 

Langs de nieuwe (of versterkte) singel moet een 

deugdelijke afrastering worden geplaatst om vraat aan 

de vraat aan de jonge loten te voorkomen. Hiervoor 

gelden de volgende richtlijnen: 

 

A. Bij beweiding met rundvee/paarden 

en/of pony’s geldt dat: 

 - de afrastering op een afstand 

van 1 meter of meer, uit de 

voet van  de beplanting moet 

worden aangebracht; 

 - de afrastering moet bestaan 

uit palen waartussen minimaal 

2 puntdraden of 1 schrikdraad 

zijn/is gespannen, waarvan de 

onderste niet lager dan op een 

hoogte van 65 centimeter 

boven de grond mag worden 

bevestigd. 

B. Bij beweiding met schapen geldt dat: 

 - de afrastering op een afstand 

van 0,5 meter of meer, uit de 

voet van de beplanting aan-

gebracht moet worden; 

- de afrastering moet bestaan 

uit palen, waartussen scha-

pengaas is gespannen. 

C. In alle gevallen geldt dat: 

 - de afrastering in goede staat 

moet worden gehouden; 

 - er zorg voor moet worden ge-

dragen, dat ook bij wisselende 

beweiding de houtopstand niet 

beschadigd wordt door dieren. 

 

Instandhouden van de houtsingel: 

Er mogen geen werkzaamheden worden verricht die schadelijk zijn voor de houtsingel. Geen chemische 

bestrijdingsmiddelen of meststoffen gebruiken en niet branden in of in de directe omgeving van de 

houtsingel. 
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