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Protocol Periodiek hakhoutbeheer

Dit	protocol	geldt	voor	de	volgende	beheerpakketten:
•	 L20	Elzensingel
•	 L20	Houtwal	en	houtsingel
•	 L23	Struweelhaag	snoei	lange	cyclus
•	 L27	Hakhoutbosje
•	 L28	Griendje
•	 L29	Bosje

Bij deze pakketten vindt periodiek beheer (hakhoutbeheer) plaats in een cyclus die groter is dan de 
ANLb periode van 6 jaar. 

GEEN PERIODIEK BEHEER GEDURENDE LOOPTIJD
Als bij het afsluiten van een ANLb contract geen periodiek beheer is gepland gedurende de looptijd 
van het contract, dan wordt een beheerpakket gekozen voor jaarlijks beheer met de bijbehorende 
vergoeding.	De	beheerder	voert	het	beheer	uit	volgens	de	pakketvoorwaarden.	Zolang	zich	geen	
afwijkingen voordoen zijn er geen meldingen of aanvullende afspraken nodig. 

WEL PERIODIEK BEHEER GEDURENDE LOOPTIJD
Als bij het afsluiten van een ANLb contract wel periodiek beheer is gepland gedurende de looptijd 
van	het	contract,	dan	is	de	werkwijze	als	volgt:
1. In het contract wordt een pakketvariant opgenomen met periodiek beheer.
2. Bij dit pakket wordt er - naast de vergoeding voor jaarlijks beheer - een extra vergoeding betaald 

nadat het periodiek beheer is uitgevoerd. 
3. Deelnemer en veldcoördinator spreken af in welk jaar (binnen de beheerperiode) het periodiek 

beheer verwacht wordt (in verband met planning, het is geen harde verplichting). Dit jaar wordt 
als label op de beheerovereenkomst vermeld.

4. Deelnemers die periodiek hakhoutbeheer willen gaan uitvoeren (in de periode 1 oktober t/m 14 
maart), melden dit vóór 15 september bij hun veldcoördinator. 

5. Een door het collectief aangestelde deskundige bezoekt de deelnemer en beoordeelt de be-
heereenheden waar periodiek beheer gepland is. Dit gebeurt voordat er gezaagd en/of gesnoeid 
wordt.

6. Bij	deze	beoordeling	kunnen	beheerafspraken	worden	vastgelegd: 
a.	Wordt	het	gehele	element	afgezet	of	een	deel	ervan. 
b.	Welke	oppervlakte	zal	worden	afgezet. 
c. Blijft er takhout in het element achter en zo ja, hoe wordt dit verwerkt. 
d. Blijven er overstaanders gespaard en zo ja, welke. 
e.	Zijn	er	ongewenste	soorten	aanwezig	die	een	speciale	aanpak	vragen. 
f. Is herstel of verbetering van het element nodig en zo ja, met welke maatregelen. 
g.	Zijn	er	andere	zaken	die	aandacht	vragen	bij	uitvoering	van	het	beheer. 
h. In welke periode zal het beheer worden uitgevoerd. 
i.	Welke	vergoeding	ontvangt	de	deelnemer	nadat	alle	werkzaamheden	zijn	uitgevoerd.

7. Het collectief bevestigt de afspraken uit het vorige punt naar de deelnemer.
8. Na ontvangst van de bevestiging voert de deelnemer de afgesproken werkzaamheden uit.
9. De werkzaamheden moeten uiterlijk 14 maart klaar zijn in verband met het broedseizoen.
10. Binnen 7 dagen nadat het beheer is voltooid, meldt de deelnemer dit bij het collectief.
11. De veldcoördinator controleert de beheereenheid.
12. Wanneer	het	beheer	niet	of	niet	volledig	is	uitgevoerd,	dan	kunnen	de	afspraken	onder	punt	6	

worden herzien. 
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13. Wanneer	het	beheer	wel	volledig	is	uitgevoerd,	dan	meldt	de	veldcoördinator	het	uitgevoerde	
beheer	bij	RVO	en	krijgt	de	deelnemer	het	afgesproken	bedrag	uitbetaald.	 

PERIODIEK BEHEER VOLGENS BEHEERPLAN DEELNEMER
Bij landgoederen die een groot aantal elementen beheren volgens een eigen beheerplanning, is het 
mogelijk om bij aanvang van de contractperiode een meerjarige planning te maken over de af te zet-
ten	elementen	en	de	vergoeding.	Ook	in	dit	geval	wordt	de	door	het	collectief	aangestelde	deskun-
dige ingeschakeld die vooraf met de landgoedbeheerder een totaalafspraak maakt. De landgoederen 
geven vervolgens bij het uitvoeren van het periodieke beheer zelf aan welke werkzaamheden worden 
uitgevoerd. 

VERGOEDING VOOR PERIODIEK BEHEER
Met ingang van het beheerseizoen 2023/2024 (zaagperiode 1 oktober 2023 t/m 14 maart 2024) wordt 
het systeem aangepast. Voorheen werd de vergoeding voor het periodiek zagen verdeeld over de 
hele periode en in een jaarlijkse vergoeding meegenomen. In de nieuwe opzet is een tussenvorm ge-
kozen waarbij de uitbetaling deels gaat via een jaarlijkse beheervergoeding en deels via een betaling 
nadat er daadwerkelijk periodiek beheer is uitgevoerd. 

Omdat	er	een	behoorlijk	verschil	kan	zijn	tussen	houtopstanden,	worden	het	uit	te	voeren	beheer	en	
de vergoeding op maat bepaald zoals in dit protocol beschreven. Voor de vergoeding bestaat een 
range	tussen	de	volgende	minimale	en	maximale	bedragen:

PAKKETTEN                MINIMUM MAXIMUM
ELZENSINGEL PERIODIEK BEHEER € 1,50 / METER € 5,00 / METER
STRUWEELHAAG PERIODIEK BEHEER € 10,- / METER € 25,- / METER
HOUTWAL EN HOUTSINGEL PERIODIEK BEHEER € 10.000,- / HA € 30.000,- / HA
HAKHOUTBOSJE PERIODIEK BEHEER € 5.000,- / HA € 20.000,- / HA
GRIENDJE PERIODIEK BEHEER € 5.000,- / HA € 10.000,- / HA
BOSJE PERIODIEK BEHEER € 5.000,- / HA € 20.000,- / HA

ACHTERSTALLIG BEHEER
Bij deelnemers die in de ANLb periode 2016 t/m 2022 een vergoeding hebben ontvangen voor peri-
odiek beheer zonder dat dit beheer feitelijk is uitgevoerd, is sprake van achterstallig beheer. Bij het 
vaststellen van de vergoeding voor periodiek beheer zal hier rekening mee worden gehouden door een 
lagere vergoeding vast te stellen.
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