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Inleiding  
Dankzij een financiële bijdrage van de provincie Drenthe zijn voor de jaren 2022 en 2023  
vanuit Plan Boom Drenthe middelen beschikbaar voor financiering van planvorming en 
levering van plantgoed voor de aanplant van bosjes en bossingels op par?culiere gronden 
in het buitengebied. Vanuit het budget kunnen advisering en de levering van inheemse 
(autochtone) bomen en struiken, formaat 80-100 cm (bosplantsoen) worden geleverd.  
 
Voorwaarden 

• Minimaal 0,25 hectare (2500 m2) wordt beplant met bomen en struiken. Dit geldt 
zowel voor bosaanplant alsmede voor bossingels.  

• Buiten de bebouwde kom (niet op een erf en geen boomgaard).  
• Bosaanplant en/of bossingels zijn op de loca?e passend in het landschap.  
• Bossingels bevaNen minimaal 3 soorten en zijn minimaal drie rijen breed.  
• Het betreP de aanplant van nieuw bos (geen vervanging binnen bestaand bos of 

compensa?e).  
• U controleert zelf of de bosaanplant passend is binnen het bestemmingsplan, of 

eventueel een omgevingsvergunning nodig is en of er voorwaarden worden gesteld 
(zoals archeologisch onderzoek).  

• Na aanplant valt de beplan?ng onder de bescherming van de Wet 
natuurbescherming. Bij de provincie kan geen ontheffing voor kap van de beplan?ng 
worden aangevraagd; dit om een duurzame instandhouding te garanderen.  

• U draagt zorg voor het plant-klaar-maken van de loca?e en het aanplanten (en 
eventueel tussen?jds inkuilen) van het plantgoed (of u huurt daar iemand voor in).  

• U bent verantwoordelijk voor het vervolgbeheer van de bomen en/of struiken en 
staat garant voor minstens 6 jaar onderhoud.  

 
Wat doet Landschapsbeheer Drenthe? 

• Tijdens een bezoek aan de loca?e spreken we met u de wensen en mogelijkheden 
door voor uw bosje.  

• We stellen een beplan?ngsplan op. In het beplan?ngsplan staan de werkzaamheden 
beschreven (voor eigenaar en/of aannemer) en welke beplan?ng geleverd wordt.   

• We leveren inheemse (autochtone) bomen en struiken volgens het beplan?ngsplan. 
De sor?mentslijst treP u in de bijlage.  

• In het beplan?ngsplan worden ook ?ps en afspraken over het vervolgbeheer 
opgenomen.  

  
 



Bijlage 
 
Bosplantsoen (80-100 cm) 
 
i. belangrijke soorten voor insecten 
om. : eisen omstandigheden bodem (r: voedselrijk, mr: ma8g voedselrijk, ma: ma8g voedselarm, a: 
voedselarm) 

Soort voor voch?ge tot naNe 
omstandigheden

i. Om. Opmerkingen

Boswilg (Salix caprea) x r Zeer snelle groeier/verdringer

Geoorde Wilg (Salix aurita) xx mr BlijP beperkt in omvang

Grauwe wilg (Salix cinerea) x r Zeer snelle groeier/verdringer

Gewone es (Fraxinus exelsior) r Snelle groeier/ essentaksterPe

Inlandse vogelkers (Prunus padus) x r Geurend

Sleedoorn (Prunus spinosa) x r GeeP wortelopslag

Gelderse roos (Viburnum opulus) r In lage aantallen toepassen

Zachte berk (Betula pubescens) mr hoogveen(ontginnings)gebieden

Zwarte els (Alnus glu?nosa) r/ma Voedselrijke naNe omstandigheden

Soort voor ma?g voch?ge tot droge 
omstandigheden

i. Om. Opmerkingen

Eens?jlige meidoorn (crataegus monogyna) x mr

Hazelaar (Corylus avellana) mr

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) r

Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) mr Zeldzaam/beperk toepassen

Hulst (Ilex aquifolium) x mr Op rijkere ongestoorde (bos)bodems

Vuilboom (Rhamnus frangula) xx GeeP bes en bloei gehele groeiseizoen

Wilde appel (Malis sylvestris) x r Zeldzaam/beperkt toepassen

Zoete kers (Prunus avium) r boomvormer

Zomereik (Quercus robur) mr Dominante soort op oa houtwallen

Geschikt voor droge omstandigheden i. Om. Opmerkingen

Ruwe berk (Betula pendula) a/mr Begeleidende soort

Gewone Vlier (Sambucus nigra) x r Maximaal 10% van totale aantal

Wilde Brem (Cy?sus scoparius) a Omgewerkte zandgrond


