
Tabel en glossarium voor Hoofdstuk A ter vervanging van p. 68-69 in 
Vademecum 
 
Bijlage 1 Lijst van terreineenheden in parken. Terreineenheden worden gekenmerkt 
door een andere structuur, vegetatie, functie, uitzicht, beheer,… en kunnen vlakvormig, 
lijnvormig of puntvormig zijn.  
 

Naam Code Specificatie 

1 Vlakvormige elementen (oppervlakte > 100 m² en lengte/breedteverhouding ≤ 10) 

hakhout 1 Bos met >80% loofhout dat geheel bestaat uit al dan niet recent 
afgezette stoven(*) 

middelhout 2 Bos met >80% loofhout dat gedomineerd wordt door al dan niet 
recent afgezette stoven(*), waartussen opgaande bomen 
(overstaanders) groeien 

parkhout 3 Zeer open bos met >80% loofhout en met (veelal niet inheemse) 
aangeplante struikformaties 

hooghout 4 Bos met >80% loofhout dat bestaat uit opgaande bomen en 
(eventueel) enkele stoven(*) 

naaldhout 5 Bos met >80% naaldhout 

gemengd bos 6 Bos waarin zowel het aandeel loofhout als naaldhout 20 tot 80% 
bedraagt 

boomgaard 7 Eenheid met meestal in rijen geplante fruitbomen 

bosgrasland 8 Grasland waarin bosbomen zijn aangeplant 

bomengalerij 9 Rechtlijnige aanplanting van minstens 3 bomenrijen zonder 
ondergroei 

arboretum 10 Verzameling van verschillende taxa van bomen met een 
wetenschappelijke of educatieve functie 

collectie 11 Verzameling van verschillende rassen of variëteiten van planten 
(vaak beperkt tot één soort of geslacht) met een 
wetenschappelijke of educatieve functie 

doolhof 12 Labyrint, gevormd door hagen of andere planten (bv. maïs) 

heesteraanplanting 13 Eenheid waarvan het uitzicht bepaald wordt door heesters (inclusief 
spontaan gevestigde struwelen) 

gazon 14 Frequent gemaaid grasland, enkel met esthetische doelstelling 
(geen betreding) 

sportveld 15 Frequent gemaaid grasland gebruikt als sportterrein 

speel-, picknick- of 
ligweide 

16 Frequent gemaaid grasland gebruikt voor algemene recreatie 

hooiland 17 Grasland dat slechts één of twee maal per jaar wordt gemaaid 

weiland 18 Grasland dat wordt begraasd 

hooiweide 19 Grasland dat eerst gehooid en later op het jaar begraasd wordt 

ruigte 20 Terrein of zoomvegetatie(*) gedomineerd door ruigtekruiden(*) of 
riet 

heide 21 Eenheid met vegetatie gedomineerd door wilde heidesoorten 

akker 22 Eenheid die bewerkt wordt voor productie van landbouwgewassen. 
In bepaalde gevallen kan ook behoud van akkeronkruiden of een 
verhoogd voedselaanbod voor wild (wildakker) de doelstelling zijn 

braakland 23 Tijdelijke eenheid die ongebruikt blijft liggen en nog niet tot ruigte of 
bos geëvolueerd is 

moestuin 24 Omsloten eenheid met groenten en/of kleinfruit 

kruidentuin 25 Omsloten eenheid met kruiden 

rozentuin 26 Omsloten eenheid met rozen 

siertuin 27 Omsloten eenheid met andere sierplanten(*) dan rozen 

sierbeplanting 28 Niet-omsloten eenheid met sierplanten(*) 

slotgracht 29 Waterpartij(*) onmiddellijk rond een historisch gebouw, zonder de 
oever 

vijver 30 Waterpartij(*), niet rond een historisch gebouw, zonder de oever 

gebouw 31 Gebouwen en beperkte ruimte tussen gebouwen 



Naam Code Specificatie 

halfopen verharde parking 32 Parking of ander oppervlak met verharding, maar waar nog groei 
van hogere planten mogelijk is 

onverharde parking 33 Parking of ander oppervlak zonder verharding 

verharde parking 34 Parking of ander oppervlak met gesloten verharding (asfalt, beton, 
tegels,…), waar geen groei van hogere planten mogelijk is 

 



 

Naam Code Specificatie 

2 Lijnvormige elementen (lengte/breedteverhouding > 10) 

dreef° 35 Weg afgebakend door (dubbele) rij van opgaande bomen met 
bermvegetatie 

bomenrij° 36 Alleenstaande rij van opgaande bomen of knotbomen 

geschoren haag 37 Regelmatig geschoren haag, die geen deel uitmaakt van een 
doolhof 

houtkant 38 Ongeschoren haag of mantelvegetatie(*), die soms als hakhout 
wordt behandeld, maar niet op een door de mens aangelegde 
wal (verhoging) 

houtwal 39 Houtkant op een door de mens aangelegde wal (verhoging) 

wegberm 40 Onverharde strook langs wegen of paden, maar niet onder een 
dreef 

natuurlijke oever 
waterpartij(*) 

41 Niet-verstevigde oever rond vijver, slotgracht of poel inclusief de al 
dan niet aanwezige oevervegetatie(*) 

semi-natuurlijke oever 
waterpartij(*) 

42 Oever rond vijver, slotgracht of poel met versteviging, maar waar 
nog vegetatiegroei mogelijk is 

natuurlijke oever 
waterloop(*) 

43 Niet-verstevigde oever van greppel, beek of rivier inclusief de al dan 
niet aanwezige oevervegetatie(*) 

semi-natuurlijke oever 
waterloop(*) 

44 Oever van greppel, beek of rivier met versteviging, maar waar nog 
vegetatiegroei mogelijk is 

greppel 45 Waterloop(*) van minder dan 1 meter breed (met al dan niet 
permanent water), inclusief de vegetatie 

beek 46 Waterloop(*) van max. 3 meter breed en permanent water, zonder 
de oever 

rivier 47 Waterloop(*) van meer dan 3 meter breed, zonder de oever 

verharde weg 48 Weginfrastructuur van meer dan 2 meter breed met gesloten 
verharding (asfalt, beton, tegels,…), waar geen groei van hogere 
planten mogelijk is 

halfopen verharde weg 49 Weginfrastructuur van meer dan 2 meter breed met verharding, 
maar waar nog groei van hogere planten mogelijk is 

onverharde weg 50 Weginfrastructuur van meer dan 2 meter breed zonder verharding 

holle weg 51 Langs de twee zijden in het landschap ingesneden weg, inclusief de 
randen en hun vegetatie 

verhard pad 52 Weginfrastructuur van minder dan 2 meter breed met gesloten 
verharding (asfalt, beton, tegels,…), waar geen groei van hogere 
planten mogelijk is 

halfopen verhard pad 53 Weginfrastructuur van minder dan 2 meter breed met verharding, 
maar waar nog groei van hogere planten mogelijk is 

onverhard pad 54 Weginfrastructuur van minder dan 2 meter breed zonder verharding 

muur 55 Metselwerk dienend als afsluiting of omheining, maar geen deel 
uitmakend van een gebouw 

 
° bomen in een dreef of bomenrij kunnen straatbomen* zijn. Straatbomen* hebben een 
aangepast beheer nodig, hiervoor verwijzen we naar het vademecum bomen. Bij het 
identificeren van de terreineenheid is het daarom belangrijk te noteren of het om een 
straatboom* gaat. 



 

Naam Code Specificatie 

3 puntvormige elementen (oppervlakte ≤ 100 m² en lengte/breedteverhouding ≤ 10) 

alleenstaande boom° of 
heester 

56 Boom of heester die geheel vrij staat van andere bomen of heesters 

bomengroep 57 Ruimtelijk afgescheiden en beperkte groep van 2 of meer bomen 
die als een eenheid bij elkaar horen 

poel 58 kleine, ondiepe waterpartij(*), zonder de oever 

ijskelder 59 Historische kelder waarin ijs bewaard werd 

tumulus 60 Grafheuvel uit voorhistorische tijd 

infrastructuurelement 61 Allerhande kleinere menselijke bouwwerken (waterput, fontein, 
ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, brug, zitbank, 
volière, bloembak, enz) anders dan een gebouw, muur, tumulus 
of ijskelder 

bron 62 Plaats of zone waar water uit de bodem opwelt 

 
° alleenstaande bomen kunnen straatbomen* zijn. Straatbomen* hebben een aangepast 
beheer nodig, hiervoor verwijzen we naar het vademecum bomen. Bij het identificeren van de 
terreineenheid is het daarom belangrijk te noteren of het om een straatboom gaat. 
 
Verklaring van termen met een * 
 
Mantelvegetatie: begroeiing van struiken langs de rand van een bos 
Oevervegetatie: vegetatie van planten die wortelen in de oever van een waterloop of 
waterpartij 
Sierplant: plant die vanwege zijn sierlijkheid wordt gekweekt 
Stoof: het gedeelte van bomen die als hakhout worden beheerd dat overblijft na kapping en 
verder kan doorgroeien 
Straatboom: De defenitie van een straatboom moet hier ingezet worden als het vademecum 
bomen af is. 
Waterloop: eenheid met stromend open water die lijnvormig is (beek, rivier) 
Waterpartij: eenheid met stilstaand open water die puntvormig (poel) of vlakvormig 
(slotgracht, vijver) is 
Zoom: Vegetatie van hoge, meerjarige kruiden langs de rand van een bos of mantelvegetatie 
 

 


