Streekeigen beplanting in de gemeente Barneveld

Slagenlandschap
Ontstaan
In het uiterste noordwesten van de Gelderse Vallei komt
tussen Zwartebroek en Terschuur een klein veenontginnings
landschap voor. Het is een uitloper van het uitgestrekte
veengebied aan de zuidoostzijde van Nijkerk. De karakteris
tieke slagenverkaveling strekt zich uit in noord-zuidrichting.
Hier is soms de breedte van de slagen vergroot en zijn de
veenrestanten ontgonnen. Het veenontginningslandschap
wordt ook wel slagenlandschap genoemd. Vanuit de hoger
gelegen delen (een dekzandrug) werden langgerekte kavels
het veengebied ingetrokken. Er ontstonden zo lange
percelen met agrarische bebouwing op de kop van de
kavels. Sloten scheidden de percelen van elkaar.

Huidig landschapsbeeld
Kenmerkend in Terschuur en Zwartebroek zijn de haaks
op elkaar staande hoofdrichtingen van ontginningsbases
en kavels. De verkavelingen en de wegen vormen min of
meer een rooster. Het gebied kende behalve veel sloten
ook een groot aantal hagen. Omdat in de zomer de sloten
droog vielen, moest een aanvullende veekering aangelegd
worden. Veel van deze hagen zijn inmiddels uit het land
schap verdwenen. Het grondgebruik bestaat vooral uit
grasland, melkveehouderij bepaalt het beeld.

Elzensingel

Streekeigen beplanting in de gemeente Barneveld

Gebiedskenmerken
slagenlandschap
Algemeen
Verkaveling met lange, rechte percelen. Het gebied is
kleinschalig en sloten scheiden de percelen.

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

Knotbomen
Bebouwing

Langs sloten en in lager gelegen delen van het gebied.

Verspreide bebouwing.

Boomgaard
Grondgebruik
Grasland.

Beplanting
Beplanting bestaat uit rijen knotwilgen, (knot)elzen en
(knot)essen aan een of weerszijden van de sloot. De rijen
bestaan uit een soort of soms een afwisseling in soorten.
De bomen staan aan de lange en de korte kant van de
kavels. Hier en daar staat een grote eik.

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 en haagbeuk.

Haag rond of bij de fruitgaarde / moestuin
Meidoorn of veldesdoorn.

Erfbeplanting
De erfbeplanting is vrij sober, hagen rond de voortuin,
hoogstamfruitbomen en een enkele hoge boom zoals een
kastanje of zomereik.

Struiken
Sering, boerenjasmijn, bessen.

Solitaire bomen
Es, els, wilg en populier.

Meer informatie over aanplant en beheer
www.landschapsbeheergelderland.nl

