ELZENSINGEL
AANLEG EN BEHEER

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een
reeks informatiebladen voor bewoners van het
buitengebied ontwikkeld. Hierin staan praktische
tips voor de aanleg en beheer van kleine
landschapselementen, teneinde de kwaliteit van
het landschap te versterken.
Elzensingel
Rij met zwarte elzen (Alnus glutinosa), vaak
op slootkant groeiend, ontstaan door spontaan
ontkiemende elzenzaadjes. De vroegere boeren
waren blij met de op hun perceelsranden kiemende
boompjes en zaagden ze periodiek af voor brandhout
en gebruikshout.

ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE
1.
2.
3.

Het aanplanten van een elzensingel kan plaats vinden tussen half
november en half maart, mits het niet vriest.
Voor de aanplant wordt vaak gekozen voor een zogeheten bewortelde
stek met de maat 200-250 cm hoogte vanaf de wortelhals.
Indien u niet direct de elzensingel kunt aanplanten, dan kunt u ervoor
kiezen de bomen tijdelijk op te kuilen. Kies hiervoor een vochtige
schaduwrijke plaats uit. Het opkuilen kan door een gat in de grond te
graven en daar de bomen met de wortels in te zetten. Bedek de wortels
met de vrijgekomen grond.

opkuilen

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE
1.
2.

3.

Plant de elzensingel in een enkele rij
aan met zwarte elzen (Alnus glutinosa).
Plant de elzen op een onderlinge
afstand van 1 meter in een onbewerkte
bodem, een boompaal is niet nodig.
De plantgaten dienen zo ruim te zijn dat
het wortelgestel er goed in past, maak
hiervoor een plantgat van ongeveer
40x40 cm.
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INSTRUCTIES NA AANPLANT

1.

Plaats een afrastering op minimaal 1 meter afstand van de elzensingel, om de nieuwe aanplant
tegen vraat door vee te beschermen.
BEHEERINSTRUCTIES

Elzensingels kunt u op twee verschillende manieren beheren.
•

U kunt kiezen voor een vrij uitgroeiende
elzensingel, waarbij u de elzen laat uit
groeien tot volwassen bomen.
In dit geval is beheer niet noodzakelijk.

•

Ook kunt u kiezen voor het periodiek
afzetten zodat zich een dichte singel kan
ontwikkelen. Afzetten betekent dat de
bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven
de grond worden afgezaagd.
De bomen en struiken groeien uit zichzelf weer uit. Het afzetten dient eens in
de 6 tot 10 jaar te gebeuren. De
werkzaamheden dienen in de periode van begin november tot eind februari plaats te vinden.
Bij voorkeur kleinschalig waarbij niet alle singels tegelijk een onderhoudsbeurt krijgen. Om
de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk van het onderhoudsinterval, een
gedeelte van de singel te worden afgezet. U kunt er ook voor kiezen de elzensingel deels af te
zetten en enkele bomen te laten staan. Dit levert een belangrijke bijdrage in de variatie.

Het vrijkomende stamhout dient u grotendeels uit de singel te verwijderen. Het kan bijvoorbeeld dienstdoen als brandhout. Een deel van het vrijkomende stamhout kunt u op diverse plaatsen opstapelen en een
deel van het tak en tophout kunt u verwerken tot een takkenril. Op die manier ontstaan schuilplaatsen voor
diverse kleine zoogdieren en vogels.

hakhout elzensingel, met
verschillende stadia van
afzetten

na 2-3 jaar

na 1 jaar

Tekst en beeld:
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal.
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.
I www.landschapsbeheergelderland.nl.
November 2010, op de website is de hele reeks te bekijken.
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