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LIGGING IN DE CONTEXT

Spelderholt

Kampsbergen

PlangebiedHoenderlo

Hoge stuwwal

Laagte / Dal

Apeldoorn

VELUWE

Het plangebied is gelegen in het gebied De Krim oostelijk van het dorp Hoenderloo.
De Krim ligt in een laagte of droog dal dat omgeven wordt door hoge stuwwallen van
de Veluwe.
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PLANGEBIED

F 2364

F 2365

F 3611

De beoogde ontwikkeling vindt plaats op de percelen F 2364, F 2365 en F 3611 aan
de Miggelenbergweg 23 te Hoenderloo in de gemeente Apeldoorn.

18 06 2019
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RELIËF

Het terrein van het plangebied is lager gesitueerd ten opzichte van de omgeving. Het
hoogste gedeelte, de noordelijke hoek van het plangebied, ligt op bijna 56 m NAP. Het
terrein loopt af in zuidwestelijke richting tot circa 53 m NAP. Op het plangebied zijn
hoogteverschillen van bijna 3 m waarneembaar.
Zuidelijk van het plangebied ligt een relatief vlak gebied met hoogten tussen de 55 m
NAP en 56 m NAP. In de noordelijke richting loopt het reliëf op naar de Struikberg
(boven de 70 m NAP) en de Waterberg (buiten beeld van 80 m NAP).

62,5 m NAP

53,2 m NAP

51,9 m NAP

61,4 m NAP

71,5 m NAP

54,9 m NAP

55,9 m NAP

59,8 m NAP
56,0 m NAP

56,6 m NAP

54,4 m NAP

54,4 m NAP

Struikberg

Miggelenberg

18 06 2019
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GEOMORFOLOGIE EN BODEM

Hoge stuwwal

Lage landduinen

Trechtervormig droogdal (los zand)

Langgerekte ondiepe dalvormige laagte

Het plangebied is gesitueerd in een uitgestrekt droogdal dat wordt geaccentueerd door
een smalle depressie of dalvormige laagte die in het zuid-westen door een landduin
wordt afgesloten. Het droogdal is omgeven door landduinen en hoge stuwwallen.
De omgeving van het plangebied bestaat uit zandgronden.

18 06 2019
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HISTORISCHE ONTWIKKELING - 1875

Kenmerken uit 1875:
▪ Het aaneengesloten bos op de Struikberg en de Miggelenberg in het noord-

westen
▪ Uitgestrekte heidevelden
▪ Beginnende ontginning en verkaveling van De Krim
▪ Een groot ruimtelijk contrast tussen gesloten bos en open heideveld

18 06 2019
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HISTORISCHE ONTWIKKELING - 1910

Kenmerken uit 1910:
▪ Het aaneengesloten bos op de Struikberg en de Miggelenberg in het noord-

westen
▪ Uitgestrekte heidevelden
▪ Uitbreiding van het wegenstelsel
▪ Verdere ontginning en verkaveling van De Krim
▪ Een groot ruimtelijk contrast tussen gesloten bos, open heideveld en ontgin-

ningsgebied De Krim

18 06 2019
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HISTORISCHE ONTWIKKELING - 1950

Kenmerken uit 1950:
▪ Het bos op de Struikberg en de Miggelenberg in het noordwesten met klein-

schalige erven en bebouwing
▪ Substantiële afname van heidevelden
▪ Uitbreiding van het wegenstelsel (waaronder de verlegging van de Miggelen-

bergweg)
▪ Verdere ontginning en verkaveling van De Krim met verspreide bebouwing
▪ Een ruimtelijk contrast tussen gesloten bos en relatief open ontginningsgebied

De Krim

18 06 2019
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HISTORISCHE ONTWIKKELING - 2000

Kenmerken uit 2000:
▪ Het bos op de Struikberg en de Miggelenberg in het noordwesten met veel

verspreide erven en bebouwing
▪ Bijna alle heidevelden zijn verdwenen
▪ Het hele gebied van De Krim is verkaveld met verspreide bebouwing
▪ Toename van bospercelen in de Krim
▪ Het ruimtelijke contrast tussen gesloten bos en relatief open ontginningsge-

bied De Krim begint te vervagen

18 06 2019
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HISTORISCHE ONTWIKKELING - 2018

Kenmerken uit 2018:
▪ Het bos op de Struikberg en de Miggelenberg in het noordwesten met veel

verspreide erven en bebouwing
▪ Bijna alle heidevelden zijn verdwenen
▪ Hele gebied van De Krim is verkaveld met verspreide bebouwing
▪ De omvang van bebouwing wordt groter (schaalvergroting)
▪ Uitbreiding van de bestaande bospercelen in De Krim
▪ Het ruimtelijke contrast tussen gesloten bos en relatief open ontginningsge-

bied De Krim is verder vervaagd

18 06 2019
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NATUUR - BESCHERMDE GEBIEDEN

Natura 2000 / Nationaal Landschap

GNN Gelders Natuurnetwerk

GO Groene Ontwikkelingszone

Spelderholt

Het plangebied ligt in de Groene Ontwikkelingszone van het Ugchelsche Bosch -
Spelderholt (gebied nr. 75 van de gebiedsindeling van de provincie Gelderland) op de
Veluwe. Een deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het Gelders Natuurnet-
werk. Hierbij gaat het om een perceel met grasland langs de Miggelenbergweg, een
bosstrook langs de Brouwersweg en een smalle houtsingel aan de noordwestelijke
zijde van het terrein.
Aan de oostzijde grenst het plangebied aan het Natura 2000 gebied en Nationaal
Landschap Veluwe.

18 06 2019
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In de bijlage van de omgevingsverordening van de provincie Gelderland worden de
kernkwaliteiten natuur en landschap van de GNN en GO van 184 deelgebieden
beschreven. Het plangebied ligt in deelgebied 75 Ugchelse bos - Spelderholt:

Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap
▪ Onderdeel van grootschalig aaneengesloten gebied van droge, voedselarme

bossen, zandverstuivingen en heide (hier vooral bos en heidevelden met veel
reliëf, droge en natte heide, vennen en sprengenbeken)

▪ Onderdeel van Nationaal Landschap Veluwe
▪ Onderdeel van Natura 2000-gebied Veluwe met de bijbehorende habitats en

soorten
▪ Parel Spelderholt en Kampsbergen: restanten oud loofbos op een oude groei-

plaats
▪ Groot wild: edelherten, wilde zwijnen
▪ Leefgebied das
▪ Cultuurhistorische waarden:

▪ Sprengenbeken
▪ Oude ontginningen en boerderijen
▪ Hoog Buurlo

▪ Abiotische waarden:
▪ Aardkundige waarden
▪ Kwel
▪ Bodem
▪ Grondwaterreservoir

▪ Rust, ruimte, donkerte
▪ Ecosysteemdiensten:

▪ Recreatie
▪ Rust
▪ Drinkwater

▪ Houtproductie
▪ Alle door de Wet Natuurbescherming beschermde soorten en hun leefgebie-

den in dit deelgebied

Aardkundige waarden
Stuwwal van de Oostelijke Veluwe

Waardevol open gebied of verkaveling
Ugchelse enk, Hoenderloose enk

LANDSCHAPPELIJKE KERNKWALITEITEN GEBIED 75: UGCHELSE BOS - SPELDERHOLT

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, natuuront-
wikkeling)
▪ Ontwikkeling oude bossen met bijbehorende flora en fauna
▪ Ontwikkeling heidevelden, droog en vochtig met vennen, jeneverbesstruwelen

en met bijbehorende flora en vegetatie
▪ Ontwikkeling sprengen en beken met de bijbehorende flora en fauna
▪ Ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schra-

le graslanden
▪ Ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking

A1 en N304
▪ Ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën
▪ Ontwikkeling cultuurhistorische patronen en beheersvormen
▪ Ontwikkeling houtproductie en andere ecosysteemdiensten

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone
▪ Ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schra-

le graslanden
▪ Ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking

A1 en N304
▪ Ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën
▪ Ontwikkeling cultuurhistorische patronen en beheersvormen
▪ Ontwikkeling houtproductie en andere ecosysteemdiensten

Specifieke kwaliteiten van het plangebied
▪ Onderdeel van grootschalig aaneengesloten gebied van droge, voedselarme

bossen en heide (hier vooral bos en heidevelden)
▪ Onderdeel van Nationaal Landschap Veluwe / Natura 2000-gebied Veluwe

met de bijbehorende habitats en soorten (nader te bepalen quick-scan)
▪ Rust, ruimte, donkerte
▪ Ecosysteemdiensten: (Recreatie, Rust, Drinkwater (intrekgebied))
▪ Alle door de Wet Natuurbescherming beschermde soorten en hun leefgebie-

den in dit deelgebied
▪ Aardkundige waardevol droogdal van los zand

Specifieke ontwikkelingsdoelen voor het plangebied
▪ Ontwikkeling van bosranden, heidevelden en schrale graslanden
▪ Ontwikkeling van biotopen voor reptielen en amfibieën
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NATUUR - BEHEERTYPEN

N 15.02 dennen-, eiken-, beukenbos

N 07.01 droge heide

N 16.01 droog bos met productie

Voor het perceel met grasland langs de Miggelenbergweg zijn geen natuurdoelen of
beheertypen geformuleerd. De bosstrook langs de Brouwersweg en de smalle houtsin-
gel aan de noordwestelijke zijde van het terrein worden getypeerd als droog bos met
productie.
In de omgeving zijn ook droge heide, dennen-, eiken- en beukenbos te vinden. Ook
zijn er relatief veel naaldbomen te vinden.

18 06 2019
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LANDSCHAPPELIJKE EN STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUREN

Het plangebied maakt deel uit van het agrarische woonlandschap ten oosten van
Hoenderlo met de volgende kenmerken:
▪ Rechtlijnige rationele structuren
▪ Lange rechte ontginningslijnen (b.v. de Krimweg, de Oudeweg, de Miggelen-

bergweg of de Brouwersweg)
▪ Raamwerk met houtsingels, houtwallen en bospercelen (gefragmenteerd)
▪ Verkaveling met kamerstructuur
▪ Afwisseling in openheid en beslotenheid (plaatselijk kleinschalige open wei-

tjes)

18 06 2019
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BESTAANDE SITUATIE

Op de percelen van het plangebied zijn de karakteristieke structuren en elementen van
het agrarische woonlandschap te vinden:
▪ Rechtlijnige rationele structuren
▪ Lange rechte ontginningslijnen (de Miggelenbergweg of de Brouwersweg)
▪ Raamwerk met houtsingel, houtwal en bosstrook (gefragmenteerd en met een

hoog aandeel naaldbomen)
▪ Afwisseling in openheid en beslotenheid (plaatselijk kleinschalige open wei-

tjes)

Brouwersweg

Miggele
nberg

weg

Bestaand woonerf

Grasland (arm) met
trapveld en speelterrein

Kampeerterrein

Gefr
ag

men
tee

rde h
outsi

ngel

Rij douglassparren
Berken en naaldbomen

in rij en groepenStrook eikenbos

Nieu
wbouw 10

 woningen
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CONCEPT - STRUCTUREN

In het kader van de ontwikkeling met vervangende woningbouw moeten de aanwezige
landschappelijke structuren versterkt worden:
▪ Behoud van de rechtlijnige landschappelijke kamers (rationele indeling van

het nieuwe woonerf)
▪ Behoud en versterking van het landschappelijke raamwerk met houtsingel,

houtwal en bosstrook bestaand uit loofbomen en inheemse struiken
▪ Rechtlijnige ontsluiting van het nieuwe woonerf vanaf de Brouwersweg even-

wijdig aan de houtsingel
▪ Verwijderen rij douglassparren en vervangen door een houtwal tot aan de

Miggelenbergweg

Brouwersweg

Miggele
nberg

weg

▪ Versterken / aanvullen van de lange rechte noordwestelijke houtsingel
▪ Afwisseling in openheid en beslotenheid (behoud van het open terrein langs

de Miggelenbergweg met natuurontwikkeling)
▪ Herinrichting bestaand woonerf

Nieuw woonerf

Natuur

Ove
rg

an
gsz

one

18 06 2019
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CONCEPT - GEBIEDEN  EN TERREININRICHTING

Inrichting van twee woonerven in kamerstructuur
▪ Herinrichting van het bestaand erf passend in de kamerstructuur van het land-

schap met extensief ingerichte deel (open karakter)
▪ Inrichting van een nieuw woonerf met een rationele structuur en landelijk ka-

rakter (aansluitend bij het omringende landschap)

Afgraving glooiende laagte / hemelwateropvang

Afgraving lage greppel

Ophoging terrein duin / wal

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap
▪ Behoud, versterking en ontwikkeling van natuur in vorm van kruiden- en fau-

narijk grasland, heischraal grasland en droog eikenbos (houtwal, houtsingel
en bosstrook)

Duurzame terreininrichting
▪ Duin / wal: Ter inpassing / afbakening van het nieuwe woonerf (gebruik ma-

ken van de uitgegraven grond - grondbalans)
▪ Licht verlaagde greppel in de zoom van de noordelijke houtwal voor hemelwa-

terinfiltratie van de ontsluitingsweg
▪ Afgraving van lage delen voor hemelwaterinfiltratie van o.a. de daken
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LANDSCHAPPELIJKE EN STEDENBOUWKUNDIGE INRICHTING

Inrichting van een nieuw woonerf
▪ Ontsluiting vanaf de Brouwersweg in een rechte lijn evenwijdig aan de hout-

wal
▪ Rationele ordening van de woonbebouwing rond een centraal hofje (één erf-

principe) met parkeervoorzieningen
▪ Voortuin bij de entree van het erf (rijtjeswoningen)
▪ Bebouwingstypologieën en materialisering zorgen voor een landelijke uitstra-

ling
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WOONERF - BEBOUWING / WONINGTYPOLOGIEËN

1

2

3

De architectuur van de woningen is geïnspireerd op typologieën van boerderijen met
een landelijke uitstraling:
▪ Hoofdgebouw / boerderij (twee-onder-één-kap woning)
▪ Grote schuur (rug-aan-rug woningen)
▪ Schuur / kapschuur (rijtjeswoningen)
▪ Bijgebouwen (los in de achtertuin of als aanbouw)

6,05 m

23,70 m

7,
70

 m

15
,4

0 
m

5,80 m

28,10 m

5,95 m

11
,0

0 
m

5,40 m

1. Twee-onder-één-kap woningen
(ook geschikt als seniorenwoningen)

Goothoogte:  3,00 m
Nokhoogte:  11,00 m

2. Acht woningen
Rug-aan-rug woningen

Goothoogte:  3,00 m
Nokhoogte:  11,00 m

3. Vijf woningen
Rijtjeswoningen

Goothoogte (hoog):  6,00 m
Goothoogte (laag):  3,00 m

Nokhoogte:  11,00 m

7,25 m

11
,0

0 
m

14,50 m
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Bijgebouwen

▪ Kapschuurtje
▪ Bakhuis kleine gebouwen van de derde orde

Elementen en details met een landelijke uitstraling:
▪ Grote staldeuren
▪ Schuifdeuren
▪ Luiken
▪ Wolfseinde
▪ Houten delen / potdeksel
▪ Plint / trasraam

WOONERF - BEBOUWING / WONINGTYPOLOGIEËN

Mogelijke (indicatieve) typologieën voor woningen met een landelijke uitstraling:

▪ Boerderij / hallehuis hoofdgebouw (twee-onder-één-kap woningen)

▪ Grote schuur
▪ Schuur   grote gebouwen van de tweede orde
▪ Kapschuur   (rijtjeswoningen en rug-aan-rug woningen)

10 m 7 m

houtsingel
met mantel-

en zoomvegetatie

Rug-aan rug woningen

ontsluiting

natuurontwikkeling

Miggelen-
bergweg

Grasland

duin / wal
(max. 2 m hoog)

pl
an

gr
en

s

pl
an

gr
en

s

Dwarsdoorsnede

Hofje met ‘informele’
parkeerplaats

10 m 7 m 15,4 m7,5 m 7,5 m 2 m ca. 39 m
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Voorbeeld voor de twee-onder-één-kap woningen (Speuld)

Voorbeeld rijtjeswoningen - kapschuur (Nunspeet)

WOONERF - REFERENTIEBEELDEN

Voorbeeld rijtjeswoningen - kapschuur (Nunspeet)

De referentiebeelden zijn niet letterlijk bedoeld (daar de beelden afkomstig zijn van verschillende
plannen) maar dienen vooral als denkrichtingen te worden beschouwd ten aanzien van de
bebouwingstypologieën.

Essentieel is wel dat:

▪ de drie bebouwingstypologieën (kapschuur, rug-aan-rug woningen en boerderijtype) een
ensemble vormen waarbij de boerderijtype als hoofdgebouw van het erf herkenbaar
moet zijn en benadrukt wordt door de architectuur

▪ er een samenhang ontstaat door het op elkaar afgestemd materiaal- en kleurgebruik
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Voorbeeld rug-aan-rug woningen (Garderen)

WOONERF - REFERENTIEBEELDEN

Voorbeeld rug-aan-rug woningen (Speuld)
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 Ontsluitingsweg:
5 m  breed
Gestabiliseerde (gebonden) halfverharding (zand / grind)

Openbare parkeerplaatsen (24 PP van 5 m x 2,5 m):
2 vakken van 15 m x 10 m
Gestabiliseerde (gebonden) halfverharding  (zand / grind)

Voetpaden / achterpaden:
 2 m breed
 Betonstraatstenen / ev. halfverharding  (zand / grind)

 Struinpad / laarzenpad (circa 1 m breed gemaaid)

WOONERF - ONTSLUITING

De ontsluiting heeft een informele, landelijke en ingetogen uitstraling. Hemelwater
wordt ter plekke geïnfiltreerd in een greppeltje langs de weg.
Parkeervoorzieningen (totaal 30 PP)
▪ 6 parkeerplaatsen op eigen erf
▪ 24 openbare parkeerplaatsen in 2 vakken met een ‘informele uitstraling’ (mar-

kering met bijvoorbeeld houten parkeernagels)

Grep
pel

4 m

5 m

Vernauwing
in de ontsluiting

5 m

7 m

Parkeren op eigen erf

10 m

15
 m

Struinpad

Parkeren op eigen erf
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WOONERF - ONTSLUITING

Voorbeeld karrenspoor

Voorbeeld ontsluitingsweg met betonstraatsteen en
parkeerplaatsen van gestabiliseerd zand / grind

Zandweg gestabiliseerd



26

WOONERF - TUINEN, ERFAFSCHEIDINGEN EN BERMEN

Het woonerf heeft een groen karakter met een landelijke en ongedwongen uitstraling.
Verharding in de tuinen moet tot een minimum worden beperkt. Tuinen:

Streven naar een minimale verharding en tuinen met landelijk
 karakter  (hoogstamfruit, moestuin, traditioneel bloemrijke borders,…)

Voortuin aan de voorkant van het hoofdgebouw:
Bloementuin, kruiden of gras omzoomd door een lage haag (beuk,

 haagbeuk of liguster)

Erfafscheiding - hagen:
 Circa 1,20 m / 1,50 m hoge en 75 cm brede haag (beuk, haagbeuk,
 liguster of meidoorn)

 Erfafscheiding (indien noodzakelijk) - paaltjes met draad:
 Circa 1,20 m hoge houten paaltjes met draad

 Berm:
 Extensief onderhoud van het bloemrijk gras (met pijpenstrootje)
 Alleen maaien indien nodig (vanaf mei)

 Openbaar groen (centraal plein):
 Extensief onderhoud van het bloemrijk gras met een groep van drie
 bomen (beuk of grove den)
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WOONERF - TUINEN, ERFAFSCHEIDINGEN EN BERMEN

Voorbeeld beukenhaag

Voorbeeld erfafscheiding draad met paaltjes Voorbeeld traditionele landelijke tuin met fruitbomen

Voorbeeld formele voortuin
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING EN NATUURONTWIKKELING

De landschappelijke inpassing heeft tot doel de aanwezige landschappelijke structu-
ren te versterken en natuur te ontwikkelen. In de omgeving komen de natuurdoeltypen
droge heide, dennen-, eiken- en beukenbos voor. Op het plangebied is droog bos met
productie aanwezig (met waardevolle eiken). De natuurontwikkeling richt zich op drie
doel- / beheertypen:
▪ Kruiden- en faunarijk grasland
▪ Heischraal grasland
▪ Droog eikenbos (eiken-berkenbos met vermindering van de aanwezige naald-

bomen en Amerikaanse vogelkers)

Deze gebieden zullen in het bestemmingsplan de aanduiding natuur krijgen:

   10 m

Behoud eikenbos

Vers
ter

kin
g houtsi

ngel

Aanleg houtwal

10
 m

 Beheer van een gebied met kruiden- en faunarijk grasland:
 Matig voedselrijke zandgrond met lage heidevegetatie met
  verspreid staande bomen (Betula pendula - berk)

behoud bestaande berken en nieuwe bomen

 Beheer van een gebied met heischraal grasland:
 Voedselarme zandgrond met bloem- en kruidenrijk grasland met
 verspreid staande berken in de overgang naar het eikenbos

 Droog eikenbos:
 Versterking van de bestaande houtsingel (4 m) en
 verbreding naar 10 m (inclusief mantel- en zoomvegetatie)

 Behoud van het bestaande eikenbos

 Aanleg van een houtwal van 10 m breed

Kruiden- en faunarijk grasland

Heischraal
grasland

Bestaand eikenbos / loofbomen blijven behouden
Bestaande berken blijven behouden
Bestaande douglassparren verwijderen
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Natuurontwikkelingsgebieden:
▪ Kruiden- en faunarijk grasland
▪ Heischraal grasland
▪ Eikenbos in vorm van een houtwal, houtsingel en bosstrook

Kruiden- en faunarijk grasland

BIJ12 geeft als algemene beschrijving:
Kruiden- en faunarijk grasland omvat graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot de
schraallanden, vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glansha-
verhooiland behoren. De vegetatie kan behoren tot allerlei verbonden van graslandve-
getaties; ondermeer kamgrasvegetaties of de meer algemene witbolgraslanden.
Diverse soorten ruigte en struweel kunnen in dit grasland voorkomen. Het grasland
wordt meestal extensief beweid of gehooid en niet of slechts licht bemest.

Het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland kan voorkomen op diverse bodems van
vochtig tot droog en heeft doorgaans een (matig) voedselrijk karakter. Kruiden- en
faunarijk grasland komt in vrijwel alle landschapstypen voor. Toch is het areaal de
laatste veertig jaar enorm afgenomen door de gangbare landbouwpraktijk: sterke
bemesting gecombineerd met periodiek doodspuiten van de grasmat en opnieuw
inzaaien met hoog productieve grasvariëteiten. De meeste overgebleven kruidenrijke
graslanden liggen in overhoekjes van het agrarische gebied of komen voor in natuur-
gebieden. Daar kan kruidenrijk grasland een tijdelijk fase zijn als de benodigde
abiotische omstandigheden voor schraallanden niet of nog niet gerealiseerd kunnen
worden.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING EN NATUURONTWIKKELING

Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie
in structuur (ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrij-
ke graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. Gradiënten binnen (grond)waterpeil
en voedselrijkdom zorgen voor diverse vegetatietypen.

Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen ontbreken grotendeels
binnen Kruiden- en faunarijk grasland, maar graslanden zijn vaak wel rijk aan minder
zeldzame soorten. Het type is o.a. van belang voor vlinders en andere insecten, vogels
en kleine zoogdieren.

Ontwikkeling en beheer kruiden- en faunarijk grasland
In principe ontwikkelt het grasland zich door het extensieve maaibeheer.
De bestaande berken blijven behouden. De douglassparren blijven niet behouden.
Maaibeheer:
▪ 2 x per jaar (mei / juni en september / oktober) maaien
▪ Ruigere randen en de overgangen naar houtwal / bos maar 1 x per jaar (sep-

tember / oktober) maaien
▪ Afvoeren van het maaigoed (het maaigoed enkele dagen laten liggen of

schudden:
▪ Fauna (insecten) kunnen ontsnappen
▪ (Bloemen)zaden kunnen rijpen en eruit vallen

▪ Niet maaien in een natte periode om bodemverdichting tegen te gaan

Heischraal grasland
In het heischraal grasland komen veel gele bloemen voor, zoals valkruid, maar ook
brem, gewoon biggenkruid, verschillende soorten havikskruiden en tormentil. Gras-
soorten in heischrale graslanden groeien vaak in dichte pollen zoals bijvoorbeeld
tandjesgras, borstelgras, ruwe smele en pijpenstrootje. Deze grassen zijn ecologisch
waardevol en bovendien aantrekkelijk.
Een groot en divers bloemenaanbod in heischrale vegetaties zorgt voor een hoge
biodiversiteit, vooral bij bloembezoekende insecten (voorbeeld de kleine en grote
roetbij en kleine vuurvlinders).

Ontwikkeling en beheer heischraal grasland
In principe ontwikkelt het grasland zich door het extensieve (verarmende) maaibeheer.
Het (maai)beheer is het zelfde als voor kruiden- en faunarijk grasland.
Pol grassen zoals pijpenstrootje hoeven niet tegengehouden te worden.
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houtwal    houtsingel

Droog eikenbos (houtwal, houtsingel en bosstrook)
Met de houtwal, houtsingel en bosstrook wordt het landschappelijke raamwerk van de
rationele kamerstructuur versterkt. Houtwallen en houtsingels hebben een kernzone,
een mantel met struiken en een zoom met kruidenlaag.
In de kernzone staan bomen:
▪ zomereik - Quercus robur als hoofdboom
▪ berk - Betula pendula en lijsterbes - Sorbus aucuparia als ondergeschikte bo-

men
In de mantelzone staan struiken als sporkehout (Rhamnus frangula), sleedoorn (Pru-
nus spinosa), hondsroos (Rosa canina) en krentenboompje (Amelanchier ovalis). De
zoom bestaat uit een lagere vegetatie met grassen en kruiden.

Algemene regels voor aanleg en beheer
▪ Houtwallen en houtsingels zijn lijnvormige landschapselementen
▪ De aanplant van een houtwal is onregelmatig op een aarden wal
▪ De aanplant van een houtsingel is onregelmatig zonder aarden wal
▪ De plantafstand voor bomen is circa 5 m (circa 400 bomen per ha)
▪ De plantafstand voor struiken (mantelvegetatie) is circa 1,5 tot 2 m
▪ De grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd

dat schade aan het element wordt voorkomen
▪ Jonge individuele bomen beschermen met manchetten of gazen kokers tegen

konijnen
▪ Ongewenste houtsoorten (vooral de Japanse duizendknoop maar ook b.v.

Amerikaanse vogelkers, naaldbomen of Amerikaanse eik) bestrijden in de pe-
riode tussen medio juli en begin maart (buiten het broed-seizoen van vogels)
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Kruiden- en faunarijk grasland

Heischraal graslandKruiden- en faunarijk grasland
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Kruipbrem (Genista pilosa)


