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Inventarisatie landschapselementen

Erik Lam

Helaas kan geconstateerd worden dat de onderhoudstoestand miserabel is. In diverse

tijdschriften is aandacht besteed aan het nut van die landschapselementen. Soms

is het onderhoud daarna weer ter hand genomen, b.v. door vrijwilligersgroepen.
In ons werkgebied is echter nooit de balans opgemaakt wat betreft de natuurhistor-

ische waarden die onze kleine landschapselementen vertegenwoordigen. Ik vind dat'

het de hoogste tijd wordt om dat eens te doen. In principe is het namelijk heel

eenvoudig. Veel mensen die inventariseren, inventariseren daarbij direct kleine

landschapselementen. Deze informatie komt echter niet naar buiten omdat dat in 't

geheel verdwijnt. Om dit in de toekomst te voorkomen heb ik 10 hoofdtypes onder-

scheiden, elk met 7 subtypes. Deze zijn zo gekozen dat de resultaten met andere

onderzoekingen vergeleken kunnen worden. Bij het inventariseren moet dus het hoofd-

type en het subtype vermeld worden. Vergeet ook vooral niet om de totale lengte
of oppervlakte te vermelden! (Dit kan geschat worden)

Omschrijving van de 7 subtypes

De meeste landschapselementen staan aan een intensief tot extensief menselijk be-

heer bloot. Meestal houdt dit afhakken of afzetten van takken of stammen in.

De meeste vogelsoorten zijn bij bepaalde vogelgemeenschappen in te delen, zo zijn
er struweelsoorten maar ook soorten die in een open structuur voorkomen. De

structuur (van de vegetatie) hangt o.a. af van de leeftijd van de uitlopers, of

het gewas, in het landschapselement. Daarom is die leeftijd een heel belangrijk

gegeven. Hieraan worden de subtypes onderscheiden. Overstaanders zijn hoogopgaande
bomen die niet of sinds lange tijd niet afgehakt zijn.

Zij vertegenwoordigen dus een ander structuurelement. Het gaat bij deze verdeling
dus niet om de ouderdom van de stobbe of de knotboom maar om de uitlopers daarvan.

Subtype A - 1 tot 2 jarige uitlopers, met overstaanders.

Subtype B - 1 tot 2 jarige uitlopers, zonder overstaanders.

Subtype C - 3 tot 4 jarige uitlopers, met overstaanders.

Subtype D - 3 tot 4 jarige uitlopers, zonder overstaanders.

Subtype E - oude uitlopers, (4-10 jaar) met overstaanders.

Subtype F - oude uitlopers, (4-10 jaar) zonder overstaanders.

Subtype G - doorgeschoten uitlopers (ouder als 10 jaar).

Omschrijving van 10 landschapselementen

Type 1- Bosstroken: Omvat die bosstroken die een struiklaag en/of bramenbegroei-
ing hebben (breedte tussen de 11 en 100 m.). Meestal type G.

Type 2- Brede begroeiingsli jnelementen: Betreft meerrijige (tot 11 m. brede)

begroeiingslijnelementen met een struiklaag en/of bramenbegroeiing.
Meestal type E of G.

Type 3- Knotbegroeiingsli jnelementen: Betreft meerrijige (tot 11 m. brede)

begroeiingslijnelementen waarin ook knotbomen staan. De leeftijd van

knotboomuitlopers doen niet ter zake.

Het werkgebied van onze vogelwerkgroep staat niet bepaald bekend om z’n land-

schapselementen, zoals b.v. Drenthe of Twenthe met hun houtwallen etc.

Deze, veelal kleine, landschapselementen zijn hier echter wel degelijk aanwezig.
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Type A- Brede knotbomenstrook; Betreft meerrijige lijnvormige begroeiingen van

knotbomen (tot llm,). Hierin kunnen ook hoogopgaande bomen of struiken

staan. Is dan type A, C of E (of G).

Type 5- Knotbomenstrook; Betreft een lijnvormige begroeiing van één enkele rij
knotbomen. Indien er b.v. aan weerszijden van een weg een rij knotwilgen
staat zijn dat dus twee knotbomenstroken.

Type 6- Hakhout; Hakhout is een vorm van laagblijvend bos waarbij periodiek hout

van dezelfde stronken wordt afgehakt. De stronken ontstaan dus door regel-
matige afhak. In principe vallen de voorgaande types hier dus ook onder.

Het onderscheid zit hem in het feit dat die voorgaande types lijnvormige

elementen zijn en dit type is perceelsgewijs voorkomend. Wanneer het wel

als een lijnvormige element overkomt moet breder zijn dan 11 m. om voor

hakhout in aanmerking te komen.

Type 7- Boerengeriefbos je: Dit is ook een soort hakhout, alleen is de oppervlakte
veel pleiner dan een perceel. Meestal is het een klein bosje, kleiner dan

250 m
, omringd door een sloot. Er kunnen zowel knotbomen, hakhoutstobben

als opgaande bomen in staan.

Type 8- Boerenboomgaard, zonder windsingel; Een boerenboomgaard is een boomgaard
van verschillende soorten fruitbomen die boomvormend zijn. De stam van de

fruitboom is meestal pas op li m. of meer vertakt. Meestal wordt dit

voor een hoogstaraboomgaard uitgemaakt, deze vertakken zich echter op 2 m.

of meer. Dit type komt niet voor een subtype in aanmerking.

Type 9- Boerenboomgaard met windsingel: Vaak werd een windsingel om de boomgaard

heengelegd. Dit kan een rij knotwilgen zijn maar ook een hoge elzenhaag.
In verband met de subtypes moet op de onderhoudstoestand van de windsingel

gelet worden.

Type 10-Boerenerf; Dit type omvat zowel de opstallen rondom de boerderij als de

boerderij zelf. Het moet wel een duidelijk afscheidbaar geheel aijn.

Op zo'n erf kunnen o.a. aanwezig zijn: vlierstruiken, heggen, een tuin,

knotbomen, stapels hout of stenen, hoog geboomte etc. Het is dus het

ouderwetse boerderij idee, zonder de moderne erfbeplanting van coniferen

en rhodondendrons.

Tot slot zou ik willen zeggen dat deze types landschapselementen zijn, dus een

op zichzelf staand geheel. Een boomgaardje midden in een bos doet dus niet mee!

Evenmin als een perceel eikenhakhout in een groter boscomplex. Nu nog even een

kleine herhaling: - Vermeld het type + subtype.
" de totale lengte of oppervlakte.
"

de ligging b.v. de naam of coördinaten (was nog niet

vermeld)
- Gegevens sturen aan: Erik Lam
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