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Samen aan de slag!

 Samen aan de slag: bijdragen aan 

opgaven tegen eerlijke beloning

 Besef van waarden

 Delen kennis en ervaring

 Verbinding met andere opgaven > 

integrale aanpak



Programma

 19.30 – 19.40 uur Korte introductie Landschapsdeal Noordoost Twente

 19.40 – 20.00 uur Inleiding landschap door Stefan Jonas

 7 landschapstypen in Noordoost Twente

 Kenmerken per landschapstype

 20.00 – 21.00 uur Benodigd landschapsbeheer door Robert Pater

 Vragen: tussentijds in blokken



Beoogd resultaat training

 Inzicht in landschap Noordoost Twente

Verschillende landschapstypen en –elementen:

Herkennen

Inzicht in benodigd onderhoud

 Inzicht in bijdrage landschapsbeheer aan opgaven



Training 

Duurzaam 

beheer

landschap



Inleiding Landschap 

Noordoost Twente 

en Casco-beleid

Stefan Jonas, Noaberkracht



Waardevol landschap in casco-beleid



Opbouw van het landschap

 Maten en Flieren

 Kampenlandschap

 Beekdal

Oude meander

Grafheuvel

 Essenlandschap

 Heideontginning

 Broekontginning 

 Veenontginning

Dekzandrug

Beekdal



 Lager gelegen gronden rondom (vroegere) waterlopen

Open structuur in delen van huidig beekdal Dinkel

 Veel variatie door doorsnijding landschap

 Kleinschaliger, meer gesloten beekdal 

langs kleinere natuurlijke waterlopen

 Beperkt of geen beekdallandschap 

bij gegraven watergangen 

(sloten en kanalen)

Kenmerken van het beekdal



Kenmerken van het beekdal





Overwegend kleinschalig besloten (beekdal)landschap met 

weinig reliëf 

 Natte terreincondities (!) 

 Beplanting voornamelijk elzen- en eikensingels en houtwallen 

 Beplanting langs fijn vertakt stelsel waterlopen 

 historische bebouwing en erven 

voornamelijk aan de randen 

van het (beek)dal

Kenmerken maten en flieren



Kenmerken maten en flieren





 Halfopen tot zeer open landschap  (gecreëerd landschap)

 Rationele regelmatige blokverkaveling met kavelsloten en 

waterlopen 

 Beplanting in singels langs watergangen en in lanen langs wegen; 

daarnaast enkele loofbosjes (broekbos) 

verspreid in het landschap 

 Natte tot vochtige terreincondities 

Moderne erven langs wegen

Kenmerken broekontginning



Kenmerken broekontginning





Kenmerken heideontginning

 Halfopen tot open landschap (gecreëerd landschap)

 Rationele, efficiënte, regelmatige blokverkaveling 

 Beplanting in singels op perceelranden en in lanen langs 

wegen; daarnaast enkele bos- en heide-restanten 

 Zandige, vochtige tot droge grond

 Beken en waterlopen aan 

verkavelingstructuur

Moderne erven langs wegen gesitueerd



Kenmerken heideontginning





Kenmerken veenontginning

 Halfopen tot open landschap (gecreëerd landschap) 

 (Voorheen) veenhoudende gronden met vochtige tot 

droge terreincondities

Onregelmatige strokenverkaveling (oudere verkaveling) 

tot regelmatige blokverkaveling (latere verkaveling)

 Beplanting voornamelijk elzensingels op             

perceelsgrenzen langs kavelsloten

Moderne erven in linten langs wegen



Kenmerken veenontginning





Kenmerken essenlandschap

 (Grote) open essen met grootschalig reliëf 

Onregelmatige blokverkaveling (organische vormen) 

beplanting houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes 

 Beplanting op de randen van de es 

 Beplanting veelal ouder 

 Historische bebouwing en erven op de                                         

flanken van de es 



Kenmerken essenlandschap







Kenmerken kampenlandschap

 Kleinschalig landschap met relatief grote reliëf-verschillen op 

geringe afstand (steilranden) 

Onregelmatige blokverkaveling (organische vormen)

 Beplanting houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes 

 Beplanting veelal ouder en ecologisch waardevol 

 Afwisselend grondgebruik 

 Dicht netwerk van historische                                           

bebouwing en erven



Kenmerken kampenlandschap







Herkenbaarheid (historisch) landschap 

vandaag de dag…



Vragen over 

landschap 

Noordoost Twente



Duurzaam 
beheer
landschap: 

door Robert Pater, 
veldadviseur

Waarom is dat nodig?



Beleving landschap



Biodiversiteit en 

bescherming

soorten



Klimaat



Waterkwaliteit



Landschapsbeheer Staphorst

39



Landschapsbeheer Staphorst

40



Duurzaam 

beheer

landschap

Hoe werkt dat in de praktijk?



Historie

 Kleinschalig landschap met relatief grote reliëf-

verschillen op geringe afstand (steilranden) 

 Onregelmatige blokverkaveling (organische vormen)

 Beplanting houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes 

 Beplanting veelal ouder en ecologisch waardevol 

 Afwisselend grondgebruik 

 Dicht netwerk van historische                                           

bebouwing en erven



Huidige landschapselementen

 Een gevarieerd en aantrekkelijk landschap om in te wonen, werken en recreëren 

 Behoud van de identiteit ( herkenbaarheid)

 Ecologische waarden / Biodiversiteit 

 Houtproductie

 Beschermt vee tegen wind, zon en regen (bedrijfsfunctie)

 Geeft het landschap kleur ( Decor) 

 Landschappelijke waarden 

 Cultuurhistorie / erfgoed

 Vergroeningsopgave / natuurinclusief boeren

 Co2 vastlegging

 Water kwaliteit langs beken

 Water buffering



Elementen en soorten beekdal

 Broekbosjes

 Elzen singels

 Knotwilgen

 Heggen 

 Poelen

 Nathoutsoorten Zwarte els, wilg, es



Elementen en soorten maten en flieren

 Houtwallen en singels

 Bosjes 

 Beplanting voornamelijk elzen- en eikensingels en houtwallen 

 Beplanting langs fijn vertakt stelsel van waterlopen

 Linde, zoete kers, hazelaar, fladderiep



Elementen en soorten veenontginning

 Kavelslootjes

 Lijnbeplantingen

 Beplanting voornamelijk elzensingels op perceelsgrenzen 



Elementen en soorten essenlandschap

 Esranden

 Houtwallen

 Solitaire bomen

 Beplanting houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes 

 Beplanting op morfologische randen van de es 

 Beplanting monumentaal en 

ecologisch waardevol 

 Soorten eik, es, zoete kers, linde, hazelaar

 Doornachtge struiken esranden



Elementen en soorten kampenlandschap

 Houtwallen 

 Bosjes

 beplanting houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes 



Elementen en soorten heideontginning

 Houtsingels

 Bomenrijen

 Beplanting in singels op perceelranden en in lanen langs wegen; 

daarnaast enkele bos- en heide-restanten 

 Soorten divers inheems



Elementen en soorten broekontginning

 Elzensingels 

 Soorten zwarte els, wilg, es, eik

 Beplanting in singels langs watergangen en in lanen langs wegen; 

daarnaast enkele loofbosjes verspreid in het landschap



Meest kenmerkend landschapselementen

 Houtwallen 

 Houtsingels

 Elzensingels

Gerief houtbosjes

 Es randen



Historie houtwal

 Een houtwal is een opgeworpen aarden wal (hoogte varieert) 

begroeid met bomen en struiken. 

 Een houtwal gaf de eigendomsgrens

weer.

 Een houtwal werd gebruikt als 

veewering, houtleverancier. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://plj.mycloudnas.com/PLJ/IVN/ouderaport/raport-scan-ocr2.html&ei=uMSSVPPEGYb1atyhgqAF&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNFvWSPUUGRKFyqNYxeuahAd9rWJlg&ust=1418991092179744


Historie houtwal

 De historie: houtwal in oude cultuurlandschap

 Volgt natuurlijke obstakels → kronkelige elementen > grillige 

patronen

 De historie: houtwal in jonge ontginning

 Komt veel minder voor, werd veelal een sloot of singel gebruikt als 

veekering en perceelgrens

 Heeft een veel rechtlijniger patroon



En nu?



Verschillende

vormen van 

beheer

Houtwal met 

overstaanders:

Houtwal met 

enkele 

overstaanders:

Houtwal zonder 

overstaanders:



Gevarieerd

beheerde houtwal

met overstaanders



Verschillende vormen van beheer

Houtwal met overstaanders 

en een gevarieerde onder 

begroeiing 



Structuurrijke houtwal met 

overstaanders en een 

gevarieerde oeverbegroeiing 



Hakhout met 

overstaanders



Hakhout met enkele overstaanders 

ca 2 jaar na kap



Hakhout 

zonder 

overstaanders



Hakhout zonder overstaanders 
ca 2 jaar na kap



Vragen 
duurzaam 
beheer 
landschap



Korte

Pauze 



Doorgeschoten eiken hakhout



Eeuwenoude eik 

hakhoutstoof/stobbenstoof



Esrand met oude knoteiken



Oude vitale knoteik



Oude doorgeschoten knot eik met 

fragile onderstam opnieuw geknot



Oude Knoteiken 

in de Manderstreu



71

Eeuwenoude essenstoof



72

Oude essenstoof ca 350 jaar oud



Relict  van een 

houtwal



Herstel wallichaam



Jonge 

aanplant



Geriefhoutbosjes



Hakhoutbos vlak na de kap



Hakhoutbos in het 

eerste groeiseizoen

tweede

groeiseizoen



Beheer

elzensingels



Ook dikkere 

elzen lopen 

nog prima uit 

als hakhout



Steilranden of 

esranden

Essen hakhout



Esrand

Eeuwenoud eiken 
hakhout op de esrand





Bestrijding ongewenste soorten 

Wanneer kan een soort ongewenst zijn?

 Wanneer het ten koste gaat van de soorten diversiteit vanwege het woekerend vermogen 
van de soort.

 Wanneer het een woekerende geïntroduceerde soort betreft.

 Wanneer het ten koste gaat van de streekeigen identiteit.

Geïntroduceerde soorten.

 Amerikaanse vogelkers

 Acacia

 Noorse esdoorn

 Naaldhout

Inheemse woekeraar

 Ratelpopulier



Amerikaanse vogelkers (prunus serotina)

Kenmerken

Bladeren: 

breed lancetvormige, 5 tot 
12 cm lange leerachtige 

bladeren 

Bloemen:

De 0,5 tot 1 cm grote 
bloemen groeien in trossen. 

Vruchten: bolvormige bessen 

worden tot ongeveer 1 cm 

groot. 

Stam en takken: Een 

welriekende bast



Bestrijding ongewenste soorten 

Vormen van bestrijding

 Handmatig  uittrekken met wortel

Machinaal uittrekken met wortel

 Afzagen en de stobbe afdekken met een plag

 Ringen

 Doorplanten concurrerende schaduwsoorten 

 Afzagen en insmeren stobbe met een selectief  bestrijdingsmiddel



Bijlage 2: Landschapspakket Houtwal / Singel

ALGEMEEN

Een houtwal/singel zorgt voor een grotere diversiteit aan soorten in het gebied ten aanzien van kruiden, struiken en bomen. Door

een goed beheer zal deze variatie ontstaan (hakhout, overstaanders, besdragende en bloeiende struiken). Deze variatie zal er

voor zorgen dat dieren hierin goede nest- en schuilgelegenheid kunnen vinden, evenals voedsel door de besdragende en

bloeiende struiken (trekken insecten aan). Verder zorgt het voor een verbindende structuur in het landschap, waarlangs dieren en

planten zich kunnen verplaatsen. Een extra ecologische waarde ontstaat door het aanwezig zijn van een wal; de helling biedt

variatie in nat/droog en war/koud. De zonkant is vooral interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwkant voor

varens en mossen. Laat bij het onderhoud wat dood hout staan: dat heeft een grote waarde voor insecten, in holen broedende

vogels en bijvoorbeeld vleermuizen. Het op een goede manier beheren van deze elementen draagt bij aan een aantrekkelijk

landschap.

DEFINITIE

Het is een zelfstandig liggend, lijnvormig landschapselement bestaande uit een beplanting van streekeigen bomen en struiken, 

eventueel met hakhout. Een houtwal/singel kan zich op een aarden wal bevinden en kan door één- of weerszijden begrenst 

worden door een greppel.

Er worden drie typen houtwal/singel onderscheiden:

1. Variant A: Houtwal/Singel met eindkap

2. Variant B: Houtwal/Singel zonder eindkap, met onderbegroeiing

3. Variant C: Houtwal/Singel zonder eindkap, zonder onderbegroeiing



BEHEER HOUTWAL/ SINGEL

Variant A (met eindkap)

BEHEER HOUTWAL/ SINGEL

Variant B (zonder eindkap)

BEHEER HOUTWAL / SINGEL

Variant C (zonder eindkap, zonder 

onderbegroeiing)

▪ Het element wordt beheerd als

hakhout, waarbij het hakhout

periodiek wordt afgezet. In het

beheercontract vindt 2 maal eindkap

plaats.

▪ Niet inheemse bomen en struiken

dienen verwijderd te worden.

▪ Indien noodzakelijk het inplanten van

grote open plekken.

▪ Indien noodzakelijk het vrijstellen van

jonge beplanting (1x per 3 jaar)

▪ Verwijderen van ongewenste opslag

(1x per 2 jaar)

▪ Het opschonen van greppels (1x per 6

jaar)

▪ Het jaarlijks controleren en herstellen

van veekerende rasters.

▪ Het element wordt beheerd als bos.

▪ Niet inheemse bomen en struiken dienen

verwijderd te worden

▪ Het inplanten van grote open plekken.

▪ Het vrijstellen van jonge beplanting (1x

per 3 jaar)

▪ Verwijderen van ongewenste opslag (1x

per 2 jaar).

▪ Het opschonen van greppels (1x per 6

jaar)

▪ Het jaarlijks controleren en herstellen van

veekerende rasters.

▪ Het jaarlijks controleren en herstellen

van veekerende rasters.



Zelf uitvoeren of 

uitbesteden
Zelf uitvoeren 

 Kennis en inzicht 

Landschapsbeheer, flora&fauna, 
wet&regelgeving, ecologie, machines en 
werktuigen, praktijkkennis.

 Materiaal en gereedschap

Handgereedschap, motorzagen, trekkers en 
werktuigen.

 Veilig en verantwoord werken

Cursus omgang machines en werktuigen, 

met paplepel ingegoten, Arbo. 

 Tijdbesteding

Behapbaar, in kunnen schatten, tijd hebben of 
maken.



Groen 

aannemers



Waar moet u op letten bij het 
uitbesteden van het beheer?

Type bedrijf:

Offerte aanvragen -
eenduidige werkomschrijving

Opdrachtverlening -
duidelijke afspraken

Werkvoorbereiding - zelf of uit
handen geven

Kwaliteitsbewaking -
regelmatig uitvoering bekijken / 
bespreken

De theorie achter het beheer van landschapselementen





Vragen duurzaam 

beheer landschap 

in de praktijk



Dank voor uw aandacht

Onze partners:





Solitaire 

bomen



Lanen / 

zandpaden 



Bomenrij



Landelijke 

meidoorn heg



Oude  

meidoorn heg

met oude

vlechtsporen



Knotwilgen 



Aangelegde 

poel 



Boer(en) 

Landschap CZ 

Rouveen                      

Mijn Streek  -

Mijn Erf

Poel in ontwikkeling


