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Plantwijzer houtwal en (elzen)singel

Houtwal

2 - 5 m

Tijdens transport wortels afdekken
om uitdroging te voorkomen

Plantmateriaal
in bosjes
opkuilen

Vorstvrij planten
van november 
tot half maart

Schudden tijdens 
het planten Grond aanstampen

In groeiseizoen
bij droogte 
water geven

Singel

2 - 15 m

Elzensingel

1 - 3 m

Hakhoutcyclus

Schuin 
afzetten op
ca 20 cm

Cyclus 
afhankelijk 
van 
houtsoort 
en bodem



Houtwallen en singels hebben een ecologische functie. 

Voor veel planten en dieren vormen ze een netwerk 

van verbindingswegen in een landschap of tussen 

natuurgebieden. Ook dragen houtwallen en singels bij aan 

de identiteit en schoonheid van een streek, aantrekkelijk 

voor wandelaars en fietsers, dus ook voor jou!

Gebruik voor een nieuwe houtwal of singel bosplantsoen van 

80 tot 100 centimeter hoog. Plaats de bomen in het midden 

en de struiken aan de randen met een onderlinge afstand van 

1,5 bij 1,5 meter. Plant op droge grond bijvoorbeeld zomereik 

of ruwe berk, op natte grond bijvoorbeeld zwarte els, wilg of 

zachte berk. Kies in de struiklaag bijvoorbeeld voor lijsterbes, 

sleedoorn, hondsroos en kardinaalsmuts. Een elzensingel, 

vaak gelegen langs een sloot, bestaat hoofdzakelijk uit 

zwarte els. Plaats bij aanwezigheid van vee altijd een raster 

tussen het weiland en de houtwal of singel.

Zet een houtwal of singel met snel groeiende soorten eens 

in de 8 tot 10 jaar af, met langzaam groeiende soorten eens 

in de 15 tot 20 jaar. De hoogte waarop bomen of struiken 

worden afgezaagd, is gelijk aan de diameter van de stammen. 

Laat (oude) bomen met veel holtes en zeldzame struiken 

staan. Zet niet alle houtwallen en singels tegelijk af. Zo blijft 

er voor dieren altijd een goede schuilplaats over.

Kijk voor meer informatie over aanleg en onderhoud van deze en andere

landschapselementen op www.landschapoverijssel.nl/kennisbank

Houtwallen en singels verbinden


