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Hessen-Allee

20 04 2022

De Doorvaart

Houtwal

Regenwatertoevoer en klompenpad

Opgehoogde randen met klompenpad

Boomgaard

 INRICHTING NATUURONTWIKKELING

Rij eiken

Elzensingel

Opgehoogd eiken-haagbeukenbos
Of eiken-berkenbos Verschraald en verlaagd plas-drasgebied

(spontane vegetatie - niet ingezaaid)
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Plas drasLandschappelijke waarde:
▪ Aanvulling van het natuurontwikkelingsproject Lampenbroek (zie tekstkader)
▪ Grazige vegetaties op gradiënten van hogere en drogere gronden, lage natte gronden en kleine stilstaan-

de watertjes
▪ In het gebied aanwezige gronden: podzol en moerige gronden
▪ Grote variatie en biodiversiteit in bloem- en kruidenrijke graslanden
▪ Vasthouden van water in het gebied
▪ De lokale abiotische omstandigheden zijn bepalend voor de samenstelling van de grasvegetaties

Schraal kruidenrijk grasland
▪ Door maaibeheer verschraald kruidenrijk grasland

Plas dras
▪ Schraal kruidenrijk grasland met in gradiënten afgegraven bovenlaag (onregelmatig hoogteverschil van

circa 80 cm) en hogere randen

Algemene regels voor aanleg en beheer
▪ Type plas dras gebieden kunnen gebruikt worden voor hemelwaterberging vanuit de nieuwe woningen en

voor waterberging vanuit de sloot (tijdens de wintermaanden)
▪ Verschralen door afgraven bovenlaag en / of maaibeheer

▪ Maaien van het grasland: 1 - 2 keer per jaar (begin juni en september) van het bovengrondse deel
van de vegetatie

▪ Het maaisel wordt afgevoerd

Plas dras (vroege lente - waterpeil begint te dalen)

80 cm

NATUURONTWIKKELING LAMPENBROEK
De natuur in het Lampenbroek is verdroogd en moet
worden hersteld. Als dit herstel uitblijft, neemt de afwis-
seling in bloemen, planten en dieren verder af. Verdro-
ging ontstaat door te lage grondwaterstanden. Dat is
ook de reden dat beken verdroogd zijn, want de ‘na-
tuurlijke voeding’ ontbreekt. Tevens verandert ons kli-
maat snel. Er valt in korte tijd meer regen en periodes
van droogte duren langer.

Door het gebied opnieuw in te richten, kunnen we beter
inspelen op verandering van het klimaat. Het is tevens
de bedoeling dat er nieuwe begroeiing gaat bloeien:
blauwgrasland, veldrusschraalland, bosbiesassociatie,
dotterbloemhooiland, kleine zegge en elzenzegge.
Waterschap en Natuurmonumenten willen ook dat
agrariërs hun bedrijf op een goede wijze kunnen voort-
zetten.

André van Uum  (055) 5 272 911 waterschap

SCHRAALLAND / PLAS-DRAS GEBIED
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Opgehoogd bos (met gronden van de Plas-dras):
▪ Zomereik, ruwe berk, haagbeuk en beuk als bomen
▪ Gelderse roos, hazelaar, krentenboompje (struiklaag)

Landschappelijke waarde:
▪ Bossen zijn prachtige structuurelementen in het landschap
▪ Bossen zijn gebieden van rust en bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid voor vele dieren zoals vo-

gels, zoogdieren en insecten
▪ Bos met kernzone, mantel met struiken en zoom met kruidenlaag
▪ Oude bomen bieden broedgelegenheid aan spechten en andere holenbroeders (vleermuizen overwinte-

ren en brengen jongen voort in boomholten)
▪ Omgevallen dode bomen raken begroeid met mossen en paddestoelen en vormen een leefgebied voor

veel soorten insecten en organismen

Opgehoogd bos
▪ Opgehoogd berken-haagbeuken-eikenbosje van relatief kleinen omvang (met gronden van de afgegra-

ven bovenlaag verschraald grasland / plas-dras)
▪ Natuurspeelplek met speelaanleidingen
▪ Plantafstanden zijn onregelmatig voor een natuurlijke uitstraling

Algemene regels voor aanleg en beheer
▪ Plantafstand bomen circa 5 m (circa 400 bomen per ha)
▪ Plantafstand struiken (ondergroei en mantelvegetatie) circa 2 m
▪ Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element

wordt voorkomen
▪ Bestrijding van ongewenste houtsoorten (b.v. Amerikaanse vogelkers of Amerikaanse eik) in de periode

tussen medio juli en begin maart (buiten het broedseizoen van vogels)

Eikenbosje

2 m

5 m

5 m

OPGEHOOGD BOSJE
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Houtwal (noordelijke grens plangebied)
▪ Zomereik, ruwe berk, haagbeuk en beuk als bomen
▪ Gelderse roos, hazelaar, krentenboompje (struiklaag)

Elzensingel (noordoostelijke buitenrand plangebied)

Rij eiken (zuidoostelijke buitenrand plangebied)
Rij wilgen (noordelijke rand natuurontwikkelingsgebied)

Landschappelijke waarde:
▪ Versterken van de structuur in het landschap, kleinschaligheid en beslotenheid
▪ Houtwallen / boomsingels / bomenrijen zijn lijnvormige landschapselementen
▪ Houtwallen / boomsingels / bomenrijen zijn het leefgebied van veel verschillende vogels, insecten, week-

dieren en amfibieën (in nattere gebieden)
▪ Houtwallen / boomsingels / bomenrijen met gevarieerde kruidenlaag dienen als verbindingszone voor

kleine zoogdieren, vlinders en vleermuizen
▪ Houtwallen / boomsingels / bomenrijen zorgen voor hogere biodiversiteit (ook meer predatoren tegen

schadelijke insecten - b.v. eikenprocessierups)
▪ Houtwallen / boomsingels / bomenrijen breken de wind

Algemene regels voor aanleg en beheer
▪ Een houtwal  heeft onregelmatige plantafstanden voor een natuurlijke uitstraling

▪ Plantafstand bomen circa 5 m
▪ Plantafstand struiken (ondergroei en randen / mantelvegetatie) circa 2 m

▪ Een bomenrij / boomsingel heeft gelijke / relatief regelmatige plantafstanden
▪ Plantafstanden zijn binnen een bomenrij meestal gelijk
▪ Snoeiwerkzaamheden in de periode tussen begin november en medio maart
▪ Bestrijding van ongewenste houtsoorten (b.v. Amerikaanse vogelkers of Amerikaanse eik) in de periode

tussen medio juli en begin maart (buiten het broedseizoen van vogels)

Houtsingel / houtwal langs De Doorvaart

5 
m

1,5 - 2 m

HOUTWAL / HOUTSINGEL
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Biotopen voor uilen, vleermuizen en amfibieën Plas dras gebied / wisseldroog schraal bloemrijk grasland Natuurspeeltuin in het bos

Boomsingel Klein (opgehoogd) bosje (postzegelbosje / CO2 bosje) Verjongen boomgaard met hoogstamfruit

SFEERBEELDEN VOOR NATUURONTWIKKELING


