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Inhoud van de cursus
• 12.30 uur: Inloop en ontvangst 

• 13.00 uur: Introductie cursus houtwallen 
en singels ST GBD

• 13.15 uur: Theoriegedeelte

- Beschrijving houtwallen / singels

- Ontstaan , functie vroeger en nu 

- Verschillende vormen van beheer

- Beheerpakketten en beheer GBD

- Eindbeeldbeheer

- Ongewenste soorten

• 14.30 uur Koffie/thee

• 14.45 uur: Naar buiten, veldbezoek

• 16.30 uur: Borrel en tijd voor verdere 
vragen.

Presentator
Presentatienotities
Onderwerpen van cursistenTips voor onderhoud oude en nieuwe houtwallen/singelsÉén geheel van de elementen makenOmgang met Amerikaanse VogelkersEindbeeld en vervolgbeheerOmgang met droge locatiesWat te doen met eikenbomen in de verdrukking

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Wij zijn…

1900 deelnemers
…met passie voor landschap
…met gevoel voor flora en fauna
…met besef van cultuurhistorie
…met een hart voor landschapsbeheer



Netwerk  
● 500 km houtwallen/singels
● 46 ha erfbosjes
● 18 ha fruitboomgaarden
● 47km elzen singels
● 1800 knotbomen
● 500 poelen
● 223 km heggen
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Presentator
Presentatienotities
Relict van een houtsingel.Oude eikenbomen zonder onderbeplanting. Raster staat er wel, maar heeft er niet altijd gestaan.Beschadiging van de boomvoet door machines

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Presentator
Presentatienotities
Langzaam aftakelen van houtwal.Vrijgemaakt van struikvormers, uitvallende bomen worden niet herplant

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Presentator
Presentatienotities
Goed voorbeeld! Houtwal met bomen (overstaanders), hakhout en struikenlaag.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK
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Veel elementen hebben binnen 5 jaar beheer nodig!

Presentator
Presentatienotities
Houtwallen en singels zijn cultuurelementen. Hoewel ze hoge natuurlijke waarden hebben betekent dit niet dat je niks hoeft te doen om ze te behouden.Veelal zijn ze ontstaan als overblijfsel van bossen die zijn gekapt voor akkers, of aangelegd als veekering of akkerbescherming.Wanneer ze niet worden onderhouden vervallen ze, takken breken uit, struiken verdwijnen en bomen gaan dood en vallen weg.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK
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Houtwallen en singels

Presentator
Presentatienotities
Beschrijving houtwal. Met een aardenwal van 0,8 tot soms wel 1,5 meter hoogTot 8 meter breed.Vaak met hakhout, soms met knoteiken of essenstovenDe grond voor de wal komt vaak uit een naastgelegen sloot of greppel. 

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK
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Houtsingels

Presentator
Presentatienotities
HoutsingelBeplantingslijn met bomen en struikvormers.Tot wel 20 meter breed.Vaak met hakhout

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Steilranden of esranden

Presentator
Presentatienotities
Steilranden en esrandenLangs de randen van hoog gelegen akkers.Deze akkers werden opgehoogd met mest en plaggen uit de potstal waardoor de huidige essen en kampen zijn ontstaan. De beplanting aan de randen hield de grond tegen waardoor een steile rand ontstond.Vaak smal met veel hakhout. Het hout werd gebruikt voor stelen van gereedschap (es), brandhout, en andere gebruikswijzen.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



De houtsingel staat op het maaiveld, en daarmee 
onderscheidt het zich van de houtwal, die op een 
aarden wal staat.

Heeft een breedte van 4 tot 20 meter.

Verschil houtwal / houtsingel



De historie

Een houtwal is een opgeworpen aarden wal 
(hoogte varieert) begroeid met bomen en 
struiken. 

Een houtwal gaf de eigendomsgrens
weer.
Een houtwal werd gebruikt als 
veewering, houtleverancier. 

De theorie achter het beheer van landschapselementen

Historie houtwal

Presentator
Presentatienotities
De kadastrale grens ligt bij een houtwal soms in het midden van de wal, maar vaker in het midden van de naastgelegen sloot. 
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SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



De historie: houtwal in oude cultuurlandschap

Volgt natuurlijke obstakels  kronkelige elementen > grillige 
patronen

De historie: houtwal in jonge ontginning

•Komt veel minder voor, werd veelal een sloot of singel 
gebruikt als veekering en perceelgrens
•Heeft een veel rechtlijniger patroon

De theorie achter het beheer van landschapselementen

Historie houtwal



Functioneel beheer 

Het hout werd gebruikt als brand-
hout, of om gereedschapsstelen, 
meubels of hekken te maken.

Door de komst van het prikkeldraad, 
aardgas en veranderende 
bedrijfsvoering is het functioneel 
beheer in ongebruik geraakt.

Historie houtwal

De theorie achter het beheer van landschapselementen



Huidige functie landschapselementen
• Een gevarieerd en aantrekkelijk landschap om in te wonen,

te werken en te recreëren 
• Behoud van de identiteit ( herkenbaarheid)
• Ecologische waarden / Biodiversiteit 
• Houtproductie
• Beschermt vee tegen wind, zon en regen (bedrijfsfunctie)
• Geeft het landschap kleur ( Decor) 
• Landschappelijke waarden 
• Cultuurhistorie / erfgoed
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De theorie achter het beheer van landschapselementen

Ecologische waarden houtwal

Houtwal als:

• Voedselbron 
• Voortplantingsplaats
• Dekking

In een houtwal zijn op een heel 
klein oppervlak grote verschillen 
in zonlicht, temperatuur, wind 
en vochtigheid waar te nemen.

Presentator
Presentatienotities
Groene verbinding in natuurlijk netwerk

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Ecologische functie van de houtwal (fauna)

• Geleiding voor vleermuizen
• Nestgelegenheid vogels 
• Onderkomen voor kleine zoogdieren
• Voedsel voor plant en dier

• Amfibieën, reptielen
• Vlinders, insecten
• Muizen, wezel, hermelijn, das, bunzing. 

De theorie achter het beheer van landschapselementen

Ecologische functie houtwal
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Beheer 

• In het werk / beheerplan zijn werkzaamheden beschreven:
• Eenmalige werkzaamheden voor aanleg of herstel
• Jaarlijkse werkzaamheden
• Periodieke werkzaamheden

• Je krijgt een vergoeding en bent verantwoordelijk voor de 
uitvoering

• Je mag het werk zelf doen of uitbesteden
• Gebiedsaanpak uitvoering 



Bijlage 2: Landschapspakket Houtwal / Singel

ALGEMEEN

Een houtwal/singel zorgt voor een grotere diversiteit aan soorten in het gebied ten aanzien van kruiden, struiken en bomen. Door een goed

beheer zal deze variatie ontstaan (hakhout, overstaanders, besdragende en bloeiende struiken). Deze variatie zal er voor zorgen dat dieren

hierin goede nest- en schuilgelegenheid kunnen vinden, evenals voedsel door de besdragende en bloeiende struiken (trekken insecten aan).

Verder zorgt het voor een verbindende structuur in het landschap, waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen. Een extra

ecologische waarde ontstaat door het aanwezig zijn van een wal; de helling biedt variatie in nat/droog en war/koud. De zonkant is vooral

interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwkant voor varens en mossen. Laat bij het onderhoud wat dood hout staan: dat

heeft een grote waarde voor insecten, in holen broedende vogels en bijvoorbeeld vleermuizen. Het op een goede manier beheren van deze

elementen draagt bij aan een aantrekkelijk landschap.

DEFINITIE

Het is een zelfstandig liggend, lijnvormig landschapselement bestaande uit een beplanting van streekeigen bomen en struiken, eventueel met 

hakhout. Een houtwal/singel kan zich op een aarden wal bevinden en kan door één- of weerszijden begrenst worden door een greppel.

Er worden drie typen houtwal/singel onderscheiden:

1. Variant A: Houtwal/Singel met eindkap

2. Variant B: Houtwal/Singel zonder eindkap, met onderbegroeiing

3. Variant C: Houtwal/Singel zonder eindkap, zonder onderbegroeiing

Presentator
Presentatienotities
Eindkap (afzetten van boomvormers) om de 15 jaarJuist bomen als eik, els en es kunnen goed worden afgezet.Hierdoor ontstaan stobbes of stoven die wel 500 jaar oud kunnen worden.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



RANDVOORWAARDEN HOUTWAL / SINGEL

Variant A, B en C

 Het element is minimaal 20 meter lang en maximaal 15 meter breed.

 Het element bestaat uit streekeigen soorten.

 Indien aanwezig is de aarden wal minimaal 50 centimeter hoog.

 Het element kan aan één- of weerszijden worden begrenst door een greppel.

Variant A Houtwal/Singel met eindkap

 Ten minste 80% van de kroonbedekking bestaat uit hakhout.

 Het element mag overstaanders bevatten maar maximaal 4 per are.

 Er wordt gestreefd naar een goed ontwikkelde struiklaag.

 Er vindt eindkap plaats in een cyclus van 5 – 20 jaar, afhankelijk van boomsoort en bodemomstandigheden.

 Indicatieve maximale diameter van de staken: 20 centimeter.

Variant B: Houtwal / Singel zonder eindkap

 Het element bestaat uit overstaanders met een minimale kroonbedekking van 80%.

 Er wordt gestreefd naar een goed ontwikkelde struiklaag. 

Variant C: Houtwal / Singel zonder eindkap, zonder onderbegroeiing

 Het element bestaat uit overstaanders.

 Er is geen onderbegroeiing aanwezig.



BEHEER HOUTWAL/ SINGEL

Variant A (met eindkap)

BEHEER HOUTWAL/ SINGEL

Variant B (zonder eindkap)

BEHEER HOUTWAL / SINGEL

Variant C (zonder eindkap, zonder 

onderbegroeiing)

 Het element wordt beheerd als hakhout,

waarbij het hakhout periodiek wordt afgezet.

In het beheercontract vindt 2 maal eindkap

plaats.

 Niet inheemse bomen en struiken dienen

verwijderd te worden.

 Indien noodzakelijk het inplanten van grote

open plekken.

 Indien noodzakelijk het vrijstellen van jonge

beplanting (1x per 3 jaar)

 Verwijderen van ongewenste opslag (1x per 2

jaar)

 Het opschonen van greppels (1x per 6 jaar)

 Het jaarlijks controleren en herstellen van

veekerende rasters.

 Het element wordt beheerd als bos.

 Niet inheemse bomen en struiken dienen

verwijderd te worden

 Het inplanten van grote open plekken.

 Het vrijstellen van jonge beplanting (1x per 3 jaar)

 Verwijderen van ongewenste opslag (1x per 2

jaar).

 Het opschonen van greppels (1x per 6 jaar)

 Het jaarlijks controleren en herstellen van

veekerende rasters.

 Het jaarlijks controleren en herstellen van

veekerende rasters.

Presentator
Presentatienotities
Bij het afzetten geld als vuistregel dat de dikte van de stam de hoogte bepaald. Er wordt afgezet op twee keer de dikte van de stam. Als een stam dus 25 sm. Dik is (doorsnede) dan wordt deze op 50cm. afgezaagd.Specifiek moet dit tijdens het werk worden bepaald. Als er al uitlopers zijn op de stam dan verdient het de voorkeur om hierboven te zagenDe stam wordt schuin afgezaagd zodat er geen water op blijft staan.Bij grote stoven verdient het de voorkeur om deze gefaseerd af te zetten.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



 Het hakhout wordt afgezet boven de 

stoven.

 Indien sprake is van afvoeren van het 

takhout, dient circa 80% van het takhout 

afgevoerd te worden en mag circa 20% op 

takkenril of anderszins verwerkt worden.

 Het stamtal bij inplanten dient tenminste 

circa 50 stuks per are te zijn.

 Werkzaamheden vinden plaats tussen 1

november en 1 april.

 Het stamtal bij inplanten dient tenminste circa 

50 stuks per are te zijn.

 Werkzaamheden vinden plaats tussen 1 

november en 1 april.

• Controleren en herstellen veekerend raster

BEHEER HOUTWAL/ SINGEL

Variant A (met eindkap)

BEHEER HOUTWAL/ SINGEL

Variant B (zonder eindkap) BEHEER HOUTWAL / SINGEL

Variant C (zonder eindkap, zonder

onderbegroeiing)

Technisch beheer voorschriften



Verschillende vormen van beheer

Houtwal met overstaanders

Hakhout met enkele overstaanders

Hakhout zonder overstaanders

Presentator
Presentatienotities
Links een detailvergroting van de afbeelding rechts

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Hakhoutbeheer ( pakket A)
Beheer gericht op hakhout  met enkele bomen en een 
gevarieerde struiklaag en kruidlaag

•Onderhoud raster jaarlijks
•Onderhoud onder begroeiing  1x per tijdvak  
•Bestrijden ongewenste soorten 2x per tijdvak
•Afzetten hakhout 3e tijdvak

Presentator
Presentatienotities
Gefaseerd werken, rekening houden met toekomstbomen, ruimte voor struiken en lichtval.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Hakhout zonder boomvormers
Beheer gericht op hakhout en zo mogelijk een gevarieerde struik en 
kruid laag

•Onderhoud raster jaarlijks
•Onderhoud onder begroeiing  1x per tijdvak  
•Bestrijden ongewenste soorten 2x per tijdvak
•Afzetten hakhout 1e tijdvak
•Afzetten hakhout 3e tijdvak

Presentator
Presentatienotities
Snippers moeten niet worden verspreid in de houtwal (foto links). Hierdoor verzuurt de grond en komen er veel ruigtekruiden zoals brandnetel.Bij grotere oppervlaktes heeft het de voorkeur om werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.Slib en ander materiaal dat vrijkomt bij het schonen van sloten dient niet in de wal of singel gegooid te worden. Hiermee wordt verruiging met bramen en brandnetels in de hand geholpen. 

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK
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Houtwal zonder hakhout (Pakket B)

Beheer gericht op instandhouding van de houtwal met bomen en 
onder begroeiing.

•Onderhoud raster jaarlijks
•Onderhoud onder begroeiing 2x per tijdvak  
•Bestrijden ongewenste soorten 2x per tijdvak

Presentator
Presentatienotities
Rijke struikenlaag. Singel in Steenwijkerland

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Verschillende vormen van beheer

Houtwal met overstaanders en 
een gevarieerde onder begroeiing 

Presentator
Presentatienotities
Toekomstbomen kunnen als overstaander worden gekozen.De soort toekomstboom is vrij te bepalen, een mooie kroon, of juist een karakteristieke grillige boom.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Presentator
Presentatienotities
Gelderingensteeg bij SteenwijkerwoldHier staan oude essenstoven van wel 400 jaar oud.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Verschillende vormen van beheer

Houtwal met mantel begroeiing  Houtwal met zoom mantel 

Presentator
Presentatienotities
Mantel bestaat uit struiken, oa. Sleedoorn, meidoorn, hazelaar, vuilboomDe zoom bestaat uit ruigtekruiden.Door de schuine opbouw bied dit veel mogelijkheden voor insecten en andere diersoortenZie de laatste slide voor de website kennisrijk met meer informatie

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Boomvormers zonder onderbegroeiing (pakket C)

Beheer gericht op instandhouding van de houtwal / singel met bomen.

•Onderhoud raster jaarlijks
•Snoeien overhangende takken 
•Doorplanten open plekken > 20 m

Presentator
Presentatienotities
Deze singel is eigenlijk een singel zonder onderhoud waarbij de onderbegroeiing is verdwenen.Liever niet toepassen.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK
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Elzensingels 

Presentator
Presentatienotities
Elzensingels groeien van oorsprong in natte gebieden. De elzen komen spontaan op langs gegraven greppels en sloten. Het hout werd op diverse manieren gebruikt.Doordat elzen snel groeien is het beheer intensiever dan bij een houtwal of een singel op het zand.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK
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Ook dikkere elzen lopen nog prima uit als hakhout

Presentator
Presentatienotities
Dikke elzen lopen nog goed uit.Eindkap van een singel kan soms al na 14 jaar.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Gevarieerde hakhout elzensingel 



Onderhoudswijzer

Presentator
Presentatienotities
Qua aanplant van soorten bevelen wij inheems en streekeigen plantmateriaal aan. In de bijlage een lijst van inheemse soorten.Het verdient helemaal de voorkeur wanneer het plantmateriaal ook autochtoon is, oftewel genetisch hetzelfde als de natuurlijke soorten. Insecten hebben zich namelijk aangepast aan de bloeiperiodes. Wanneer struiken vervolgens twee weken eerder bloeien hebben insecten hier geen profijt van.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Bestrijding ongewenste soorten
Wanneer kan een soort ongewenst zijn?

• Wanneer het ten koste gaat van de soorten diversiteit vanwege het woekerend vermogen van de soort.

• Wanneer het een woekerende geïntroduceerde soort betreft.

• Wanneer het ten koste gaat van de streekeigen identiteit.

Geïntroduceerde soorten.

• Amerikaanse vogelkers

• Acacia

• Noorse esdoorn

• Naaldhout

Inheemse woekeraar

• Ratelpopulier



Bestrijding 

Vormen van bestrijding

• Handmatig  uittrekken met wortel
• Machinaal uittrekken met wortel
• Afzagen en insmeren stobbe met een selectief chemisch bestrijdingsmiddel
• Afzagen en de stobbe afdekken met een plag
• Bladbehandeling ( chemische bestrijding)
• Ringen
• Doorplanten concurrerende schaduwsoorten 

Presentator
Presentatienotities
Alleen afzagen heeft geen voorkeur. De vogelkers loopt weer uit en is in de toekomst moelijker te verwijderen.

SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



Amerikaanse vogelkers (prunus serotina)

Kenmerken

Bladeren: 
breed lancetvormige, 5 tot 12 cm 
lange leerachtige bladeren 

Bloemen:
De 0,5 tot 1 cm grote bloemen 
groeien in trossen. 

Vruchten: bolvormige bessen 
worden tot ongeveer 1 cm groot. 

Stam en takken: Een welriekende 
bast



Bestrijdingsmethoden

Presentator
Presentatienotities
Een nieuwe methode is het aanplanten van schaduwminnende soorten zoals hazelaar en linde. Dit is echter specifiek voor brede singels en bossen. In singels en wallen tot 10m. Breed heeft dit geen nut aangezien er veel zonlicht in valt.Apart meegestuurd is een lijst met aannemers die werkzaamheden voor de Stichting Groene en Blauwe diensten. 

https://birkhoven.files.wordpress.com/2009/08/delaan09amvogelkers481s.jpg
https://birkhoven.files.wordpress.com/2009/08/delaan09amvogelkers481s.jpg
http://www.bicamsoft.nl/%7Ewp-nwg/wp-content/uploads/2009/10/Kopie-van-2008-024.jpg
http://www.bicamsoft.nl/%7Ewp-nwg/wp-content/uploads/2009/10/Kopie-van-2008-024.jpg
SchuttenK
Notitie
Marked ingesteld door SchuttenK



De praktijk buitengedeelte   



Uit de praktijk
Tijdens het praktijkdeel zijn een aantal onderwerpen specifiek naar voren gekomen. Dit zijn: 

Variatie in leeftijdsopbouw van wallen en singels. In de beheerpaketten is er eigen keus om houtwallen in één keer af te zetten of 
gefaseerd. Gefaseerd heeft de voorkeur omdat er dan meer variatie in opbouw van bomen en struiken ontstaat. Hierbij is het wel 
belangrijk om een goede kennis te hebben over soorten en factoren die de groeiplaats beïnvloeden zoals bodem, schaduw, vocht,
soortenkennis en groeiwijzen. Dit laatste punt wordt bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten aangegeven om te kijken hoe we hier 
meer informatie over kunnen geven. 

Klimop in bomen. Tijdens het praktijkdeel stonden enkele bomen met veel klimop. Hierbij werd gevraagd hoe hier mee om te gaan. 
Hierover zijn de meningen verdeelt. Wij zijn echter van mening dat dit weinig tot geen schade aan de boom geeft wanneer de boom 
tot 2/3 is vol gegroeid met klimop. Alleen wanneer alle takken geheel zijn bedekt kan de boom hier hinder van ondervinden, maar dan 
is de boom zelf veelal niet erg vitaal meer. Op ecologisch gebied heeft de klimop veel te bieden, voedselbron voor insecten, nest, 
voedsel en schuilplek voor vogels en zoogdieren.  

Een teveel aan bramen is hinderlijk voor de begroeiing. Om van de braam af te komen kan deze het beste worden uitgestoken. Dit is 
echter erg arbeidsintensief. De bramen kunnen ook met de hand worden afgeknipt, met een bosmaaier worden gemaaid, of met een 
klepelmaaier indien er erg veel staat. Bij de laatste twee methodes is de kans op beschadiging van andere struiken erg groot. Hierbij 
dient dan ook voorzichtig mee om te worden gegaan.



Meer informatie
www.sgbdo.nl/kennisbank
Linkt door naar de website van Landschap Overijssel. Veel informatie over alle beheerpakketten 
waaronder houtwallen en –singels, poelen en bloemenweides (akker- en graslanden)
www.landschapoverijssel.nl/mijn-natuurakker
Informatie over akkerbloemen, bloemenweides en natuurakkers. In het voorjaar mogelijk tot 
voordelige collectieve bestelling van mengsels. 
www.cruydthoeck.nl
Leverancier van zadenmengsels en uitgebreide informatie over grondsoorten, aanleg en beheer van 
bloemenweides
Via de Appstore of playstore zijn verschillende apps te downloaden voor het herkennen van soorten. 
‘pl@ntnet’ en ‘OBSidentify’ zijn twee populaire apps.

Bijlagen:
- Lijst aannemers en kwekerijen
- Inheemse soorten lijst

http://www.sgbdo.nl/kennisbank
http://www.landschapoverijssel.nl/mijn-natuurakker
http://www.cruydthoeck.nl/
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