Aanleg en onderhoud van
lijnvormige landschapselementen;
houtsingels, houtwallen en hagen

Inleiding
Lijnvormige landschapselementen bestaan uit houtige gewassen. Iedere streek heeft zo zijn eigen
elementen die men op een eigen stijl beheert.
De aanplant, maar ook het onderhoud, van deze elementen bepaalt uiteindelijk het eindbeeld. Dit
is vaak pas vele jaren later goed zichtbaar. Zonde als dat niet vanaf het begin op de juiste wijze
gebeurt.
In deze cursus wordt geleerd hoe men tot een eigentijds ontwerp komt dat inpasbaar is in het
(cultuurhistorisch) landschap; vaak de agrarische ruimte. Een assortimentskeuze van
plantmateriaal, passend bij de omgeving, is daarbij belangrijk. Met de juiste soorten op de juiste
plaats ontstaan waardevolle elementen die belangrijk zijn in het landschap.
De cursus is bedoeld voor geïnteresseerde personen zoals vrijwilligers en hobbyisten in
(agrarisch) natuurbeheer, maar ook eigenaren van percelen die hun eigendom willen verfraaien
met een mooie singel, wal of haag.

1. Inhoud
Dagdeel 1: 20:00 – ca. 22:30 uur
Wat zijn lijnvormige landschapselement zoals houtsingels, houtwallen en hagen?
Landschappelijke en cultuur historische inpassing in de omgeving
Ecologisch belang van lijnvormige landschapselementen
Assortiment keuze plantgoed en de aanplant van landschapselementen
Het onderhoudsplan: hoeveel werk heb ik ermee?
Onderhoud aan landschapselementen
Verwerking snoeihout
Subsidie mogelijkheden
Landschapselementen en de Flora- en faunawet
Landschapselementen en de Boswet.
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Dagdeel 2 excursie op zaterdag voormiddag.

2. Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 12 personen.

3. Certificaat
Aan het einde van de cursus volgt een eindtoets over het ontwerp van een landschapselement
met de bijbehorende beplanting en onderhoudsplan.

4. Lesmateriaal
Elke deelnemer ontvangt een syllabus.
De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets.

5. Afsluiting
De deelnemer ontvangt na volledige deelname een certificaat.

6. Overige
•
•

De cursus wordt verzorgd in het herfst- en winterseizoen op locatie.
Koffie en thee zijn inbegrepen bij de training.

Contact
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met AK Trainingen en Projecten
info@AK-trainingen.nl of bel 06 33207371

