Streekeigen beplanting in de gemeente Barneveld

Kampenlandschap
Ontstaan
In dit deel van de Gelderse Vallei waren grote ontginningen
niet mogelijk, vanwege allerlei waterkundige aspecten. De
kleine particuliere ontginningen overheersten in dit gebied.
Door deze kleinschalige ontginningen ontstonden kleine
percelen, met een afwisseling van grasland en akkerland.
De bewoning in het gebied was sterk verspreid. De percelen waren omgeven door heggen en houtwallen. Men
spreekt hier van een kampenlandschap. De lagere delen
waren veelal in gebruik als grasland, de middenpercelen als
bouwland en de hogere (arme zandgronden) als bos en
heide (niet ontgonnen).
In het kampenlandschap zijn verschillende landgoederen
ontstaan, zoals Kallenbroek, Groot en Klein Bylaer.

Huidig landschapsbeeld
Ook momenteel vinden we veel landgoederen in het
kampenlandschap en komen er nog steeds nieuwe bij. Het
grondgebruik met akkers op de drogere delen en grasland
op de lagere delen is grotendeels ongewijzigd gebleven. De
kleinschaligheid in het kampenlandschap is afgenomen.
Houtwallen en singels verdwenen omdat hun gebruiksfunctie verloren ging. Hierdoor kreeg het kampenlandschap
een opener karakter, waardoor de overgang naar het
aangrenzende veen- en heideontginningslandschap minder
zichtbaar werd. De status van de boerderij en haar bewoners wordt verhoogd door het voorhuis naar één of twee
kanten uit te bouwen. Het erf krijgt meer allure en meer
sierbeplanting.

Kleinschalig kampenlandschap
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Gebiedskenmerken
kampenlandschap
Algemeen
In het kampenlandschap vinden we veel reliëf in een verder
overwegend vlak gebied. De wegen volgen het hoogte
verschil en hebben daardoor een bochtig verloop. Hierdoor
zijn onregelmatige blokvormige patronen van verkaveling
ontstaan. Op de randen van de kleine kavels bevonden
zich veel houtwallen en heggen, waardoor het kampenlandschap van oudsher erg kleinschalig is.

Wat planten?
De meest voorkomende
streekeigen boom- en struiksoorten voor het kampenlandschap en de plek op het erf en
in het landschap waar u ze het
beste aan kunt planten.

Houtwal

Bebouwing
De plaats van de bebouwing volgt het hoogteverschil, een
bestaand of voormalig bouwlandperceel en de weg. De
bebouwing staat niet altijd haaks ten opzichte van de weg
en de afstand tot de weg varieert. De bijgebouwen staan
eveneens niet altijd haaks ten opzichte van elkaar en het
perceel waarop een gebouw staat is niet altijd een vierkant of
rechthoek. Boerderijen, voormalige boerderijen, woningen en
overige bebouwing staan op zichzelf in het gebied. Dit is
kenmerkend en karakteristiek voor het kampenlandschap.
Er staan d
 iverse boerderijen met een voorhuis met allure.

Grondgebruik
In het kampenlandschap wisselen bouwland en grasland
elkaar af. Bouwland ligt over het algemeen op hogere
gronden en grasland op de lagergelegen delen.

Beplanting
Beplanting in het gebied is gevarieerd en bestaat onder
meer uit eiken, essen en elzen (soms ook geknot). Dezelfde
bomen staan ook in houtsingels en houtwallen aangevuld
met inheemse struiken. Langs de sloten staan knotelzen en
knotwilgen.

Meer informatie over aanplant en beheer
www.landschapsbeheergelderland.nl

Houtsingel

Houtwal en houtsingel
Zomereik aangevuld met ruwe
berk en lijsterbes, en struiken
zoals meidoorn, hazelaar,
veldesdoorn, hondsroos,
vuilboom, Gelderse roos en
inheemse hulst.
In de omgeving van beken
Grauwe wilg, zwarte els,
inheemse zwarte populier en
inlandse vogelkers.
Struweelhaag
Gecombineerde doornenhaag
van meidoorn, sleedoorn,
egelantier en hondsroos als
perceelsrand. Of een gemengde
haag met hazelaar, vogelkers,
Gelderse roos, veldesdoorn,
rode kornoelje, meidoorn,
sleedoorn, kardinaalsmuts en
hondsroos.
Geriefhoutbosje
Schietwilg, gewone es, inheemse
zwarte populier, zwarte els,
hazelaar en ruwe berk.

Knotbomen
Schietwilgen en zwarte elzen in
natte gebieden, zomereiken en
gewone essen in drogere
gebieden.
Hoogstamboomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel
(Goudrenet, Notarisappel, Zoete
Bloemée), peer (Clapps
favourite, Beurré Hardy), pruim
(Reine Claude, D’Anthan, Reine
Victoria), walnoot of kers
(meikers).
Haag rond of bij de voortuin
Meidoorn, veldesdoorn, beuk,
haagbeuk en liguster.
Haag rond of bij de boomgaard/moestuin
Meidoorn of veldesdoorn.
Solitaire bomen op het erf
Zomereik, linde, tamme
kastanje, walnoot en ruwe berk.
Tip
Als u het gebied wilt versterken kunt
u het beste eiken en kleine bosjes,
houtwallen of houtsingels aanleggen.
Langs stallen en schuren kunt u ook
bomen en struiken in houtwallen of
houtsingels aanplanten. Een andere
tip is om de erfinrichting van een
boerderij die met de achterzijde naar
de weg staat niet om te draaien. Dit
is juist karakteristiek voor het kampenlandschap! Plant één of enkele
parkbomen en plant een beukenhaag
alleen in de voortuin. Bij een boerderij met allure past een gazon en
enkele parkbomen in de voortuin en
hagen en fruitbomen opzij.

