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Aanleg 

Voor aanleg is het te beplanten terreingedeelte, bewerkt, geëgaliseerd en vrij van afval.  

Na één jaar dient uitgevallen beplanting te worden ingeboet. Aanplant van de singel vindt 

plaats middels bijgevoegd schema, in rijen, 0,5 meter uit de rand, 1,0 meter tussen de rijen 

en 1,5 meter in de rij (6 rijen). Hoofdhoutsoorten worden in groepen van 3-5 stuks 

aangeplant in de rijen 2 t/m 5. Aan de rand worden enkel vulhoutsoorten toegepast. 

 

Hagen worden aangeplant in twee rijen (25 cm tussen de rijen, 20 cm in de rij (10 st/m1). 

Het is verstandig in de eerste jaren de haag te voorzien van paal en draad (hartlijn). 

 

Bomen worden aangeplant als kluitgoed (lokaal gekweekt op klei) met te verwijderen 

draadkluit. Aanplant voorzien van twee boompalen met band op 125 cm +MV) en twee 

maaipalen (30 cm +MV), diam. 10 cm). Aanplant hart op hartafstand 10.00 m. De 

boomspiegel wordt jaarlijks gemaaid met draadmaaier. 

 

Verzorging van beplanting is afhankelijk van groei, houtsoortkeuze en gewenst einddoel. 

 

Indien sprake is van begrazing van belendende percelen minimaal 2 meter uit de rand 

beplanting of hart boom afrasteren. 

 

Beheer singel 

In het eerste en tweede jaar na aanplant wordt niet aangeslagen beplanting ingeboet. 

Beplanting wordt vrij van onkruid gehouden, chemische onkruidbestrijding, met name in 

de groeijaren wordt ontraden. 

In het vierde of vijfde jaar na aanplant wordt alle zwarte els afgezet (vlak boven de grond). 

Overig vulhout wordt om en om afgezet. Een eerste selectie van toekomstbomen vindt 

plaats. 

Acht tot tien jaar na aanplant worden de maatregelen herhaald met bijzondere aandacht 

voor het vrijzetten van hoofdhoutsoorten. Zich spontaan vestigende soorten als vlier, wilg 

en populier dienen te worden verwijderd. 

Vervolgens dienen de werkzaamheden zich om de drie tot vier jaar te herhalen. 

 

Eindbeeld 

Het beplantingssortiment op het erf Rietweg Dronten is dusdanig samengesteld dat een 

vitale en gevarieerde beplanting tot ontwikkeling kan komen. Het eindbeeld bestaat voor 

het erf uit een transparante singel van bomen (noord- en westzijde (ged.), een singel van 

bomen met een zware struikrand (oost- en zuidzijde) en een haag (tot 1.20) rondom het 

huiskavel. 

 

 

 

Figuur 1 Plantschema 



1211 Rietweg 25 Zeewolde beplantingsplan
Buro Stad en Land b.v. bij tekening 1211-004.pdf

NO Aantal Wet. naam Ned. naam Levermaat Plantafstand
BOMEN
B1 16 Fraxinus excelsior Gewone es 14-16 gr.kl * hoh 10 m1

SINGEL
11 Bosplantsoen 2190 m2 6x(72+79+170+44)

HOOFDHOUT
25% 366 Fraxinus excelsior Gewone es 60-100 0,67 st/m2 3-5 in gr.
15% 220 Quercus robur Zomereik 60-100 0,67 st/m2 3-5 in gr.

VULHOUT
10% 147 Betula pendula Ruwe berk 60-80 0,67 st/m2 3-5 in gr.
10% 147 Alnus glutinosa Zwarte els 60-100 0,67 st/m2 3-5 in gr.
10% 147 Prunus spinosa Sleedoorn 60-80 0,67 st/m2 3-5 in gr.
10% 147 Corylus avellana Hazelaar 60-80 0,67 st/m2 3-5 in gr.
10% 147 Cornus sanguinea Rode kornoelje 60-100 0,67 st/m2 3-5 in gr.
5% 73 Rosa canina Hondsroos 80-100 3-4 tak in rand 3-5 in gr.
5% 73 Cornus mas Gele kornoelje 60-80 1+2 in rand 3-5 in gr.

plantafstand singel 100 cm tussen de rijen, 150 cm in de rij in driehoeksverband
* met 2 boompalen en band en 2 maaipalen 30 cm

Dit beplantingsplan is opgesteld op basis van de notitie
Erfbeplanting in Flevoland - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Flevoland

21-nov-14
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