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Bijlage 6: Richtl ijnen voor het verwijderen van 
houtsingels  
 
Bij herinrichting van percelen kunnen houtsingels worden verwijderd en zo nodig sloten worden gedempt1, voor 
zover deze op bijlage 5 bij de regels (de Landschapskaart) zijn aangeduid met “houtsingels overige”.  

 

Daarbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
a. De herinrichting kan betrekking hebben op een gebied dat na herinrichting bestaat uit één of meerdere 

ruimtelijke kavels. 
b. Het rekenkundig gemiddelde van de oppervlakte van de ruimtelijke kavels binnen het gebied dat in de 

beoordeling is betrokken, mag na het uitvoeren van het herinrichtingsplan niet meer bedragen dan de 

“gemiddelde ruimtelijke kavelmaat”, zoals die hieronder in de tabel voor het betreffende landschapstype 
is vastgelegd. 

c. Indien in de beoordeling meerdere ruimtelijke kavels zijn betrokken, mag de ruimtelijke kavelmaat van de 
grootste ruimtelijke kavel na het uitvoeren van het inrichtingsplan niet meer bedragen dan de “maximale 

ruimtelijke kavelmaat”, zoals die hieronder in de tabel voor het betreffende landschapstype is vastgelegd. 

d. De verhouding tussen de ruimtelijke kavelbreedte en de ruimtelijke kavellengte van iedere ruimtelijke 
kavel binnen het gebied dat in de beoordeling is betrokken, dient na herinrichting gelijk te zijn aan de 

verhouding tussen breedte en lengte zoals die hieronder in de tabel voor het betreffende landschapstype is 

weergegeven als “gemiddelde ruimtelijke verhouding” of mag daar ten hoogste 20% van afwijken. 

 
B e g r i p s v e r k l a r i n g :  
a. Ruimtelijke kavel: 

Een gebied (dat uit meerdere kadastrale percelen kan bestaan) dat aan ten minste vier zijden wordt 

omsloten door houtsingels en/of houtwallen zoals die zijn aangeduid op de landschapskaart (bijlage 5 bij 
de regels). 

b. Ruimtelijke kavelmaat: 
De oppervlakte in hectares van een ruimtelijke kavel. 

c. Ruimtelijke kavelbreedte: 

De breedte van de ruimtelijke kavel gerekend loodrecht tussen de houtsingels en/of houtwallen op de 
lange zijden van een ruimtelijke kavel. 

d. Ruimtelijke kavellengte: 
De lengte van de ruimtelijke kavel gerekend loodrecht tussen de houtsingels en/of houtwallen op de korte 

zijden van een ruimtelijke kavel. 

 

T a b e l  

Landschapsstype 

Gemiddelde 
ruimtelijke kavelmaat 
(ha) 

Maximale ruimtelijke 
kavelmaat (ha) 

Gemiddelde 
ruimtelijke verhouding  

Singellandschap 2,3 6,1 1:5 

Hoogveenlandschap 2,5 4,6 1:3 

Wijkenlandschap 3,8 6,4 1:6 

Jonge 
heidontginningslandschap 2,1 6,2 1:2 

                                                           
1 Mits de waterbeheerder (Wetterskip Fryslân) hiervoor toestemming heeft verleend. 
 

 




