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RECREATIEPAKKETTEN
W1

Wandelpad over boerenland

W2

Onverharde weg met bloemrijke bermen

W3

Onverharde weg met bloemrijke bermen en bomen
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Recreatiepakket W1: Wandelpad over boerenland
Wat is een wandelpad over boerenland?
➢ Een wandelpad over boerenland is een toegankelijk pad voor wandelaars dat over
agrarische gronden loopt.

Wandelpad in combinatie met natuurzone
over boerenland

Overstapje

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
➢

➢
➢
➢
➢

Het wandelpad heeft een breedte van tenminste 1 en ten hoogste 3 meter, bij
struinpaden (bijvoorbeeld dwars over een weiland) wordt uitgegaan van een
breedte van 3 meter;
Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare
wandelstructuur;
Het wandelpad moet 364 dagen per jaar opengesteld zijn van zonsopgang tot
zonsondergang;
Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid
gewaarborgd is;
Naast (parallel aan) het wandelpadenpakket kan een van de randenpakketten
worden afgesloten.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw wandelpad
➢

➢

➢

Een nieuw initiatief voor het uitwerken van een wandelpad wordt door de
initiatiefnemer en/of de veldcoördinator besproken met de desbetreffende
gemeente.
Er dient een inrichtingsplan overlegd te worden, waarin de volgende aspecten
uitgewerkt zijn;
- ligging van de route en aansluiting op bestaande routestructuren,
- begroting voor de aanleg van pad en eventuele voorzieningen (bebording,
bewegwijzeringspaaltjes, bruggetjes, bankjes, enz.
Er kan gebruik worden gemaakt van de component waardedaling indien wordt
voldaan aan de volgende eisen:
- Het wandelpad maakt onderdeel uit van een permanente doorgaande en
openbare wandelstructuur;
- Het initiatief heeft de goedkeuring van de gemeente en het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer;
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Recreatiepakket W2: Onverharde weg met bloemrijke bermen
Wat is een onverharde weg met bloemrijke bermen?
➢ Een onverharde weg met bloemrijke bermen is een zandweg of weg met halfverharding met
aan een of beide zijden een berm met een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse
grassen en kruiden die jaarlijks gemaaid wordt. Verspreid kunnen struiken of bomen aanwezig
zijn maar niet voldoende om aan de eisen van het andere zandwegpakket te voldoen.

Zandweg met bloemrijke bermen

Landkaartje

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
➢
➢
➢
➢
➢
➢

De onverharde weg heeft inclusief de bermen een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12
meter en een lengte van tenminste 25 meter;
De berm wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen
15 dagen na het maaien afgevoerd; de eerste maaibeurt vindt plaats na 1 juli. De periode tussen
twee maaibeurten is minimaal 3 maanden.
De weg moet 364 dagen per jaar opengesteld zijn van zonsopgang tot zonsondergang;
De berm wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
De berm wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de berm is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid;
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Recreatiepakket W3: Onverharde weg met bomen
Wat is een onverharde weg met bomen?
➢ Een onverharde weg met bomen is een zandweg of weg met halfverharding met aan een of
beide zijden een berm met een rij inheemse bomen. Per 25 meter zandweg zijn er minimaal 3
inheemse bomen met een doorsnede van minimaal 20 cm aanwezig.

Zandweg met 2 rijen bomen

Zandweg met 2 rijen bomen

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

De onverharde weg heeft inclusief de bermen een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12
meter en een lengte van tenminste 25 meter;
De bomen worden periodiek gesnoeid, waarbij de kroon (onderste tak tot de top) na het snoeien
altijd langer is dan de lengte van het takvrij stamstuk;
Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de berm worden verwerkt;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) mag er geen vuur
gemaakt worden op in of binnen 5 meter vanaf het element;
De berm wordt maximaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15 dagen na het
maaien afgevoerd; de maaibeurt vindt plaats na 1 juli.
De berm wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
De weg moet 364 dagen per jaar opengesteld zijn van zonsopgang tot zonsondergang;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
De berm wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt.
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.
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