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Kampenontginningen
Gebiedskenmerken Kampenontginningen
Algemeen
In de kampenontginningen vinden we veel reliëf in een verder overwegend vlak gebied. De wegen volgen het hoogteverschil 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 de kampenontginningen van oudsher erg kleinschalig zijn.

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 verspreid in het gebied. Er staan
diverse boerderijen met een voorhuis van allure.

Grondgebruik
Bouwland en grasland wisselen elkaar af. Bouwland ligt over
het algemeen op hogere gronden en grasland op de lager
gelegen delen.

Beplanting
Eiken, essen en elzen (soms ook geknot) en dezelfde bomen
en struiken in singels en in houtwallen. Langs de sloten staan
(knot)elzen en knotwilgen.

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 hout
singels 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 de kampenontginningen!
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.

Wat en waar planten?
De meest voorkomende streekeigen boom- en struiksoorten
voor de kampenontginningen en de plek op het erf en in het
landschap waar u ze het beste aan kunt planten.
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, authentieke zwarte populier
en inlandse vogelkers.
Struweelhaag:
Gecombineerde doornenhaag van meidoorn, sleedoorn, egelantier en hondsroos als perceelsrand. Of
een gemengde haag met hazelaar, inlandse 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, haagbeuk, liguster.
Haag rond of bij de fruitgaarde/moestuin:
Meidoorn of veldesdoorn.
Solitaire bomen op het erf:		
Zomereik, linde, tamme kastanje, walnoot en ruwe
berk.
Voor plantinstructie: www.landschapsbeheergelderland.nl

