
Overzicht vast te leggen karakteristieken per elementtype 

Let op: Niet alle karakteristieken kunnen of hoeven te worden vastgelegd. De lijst is slechts bedoeld als geheugensteuntje 

1 Markante 

bostypen 

Boomsoort(en) Verschijningsvorm

: 

(doorgeschoten) 

hakhout, 

spaartelgen, 

opgaand bos, ... 

Stamtal Bijzondere flora en 

fauna 

Oppervlakte   

2 Markante 

bomen 

Boomsoort Verschijningsvorm

: 

opgaande boom, 

knotboom, 

(doorgeschoten) 

hakhout, ... 

Vitaliteit Gemiddelde 

diameter 

Bijzondere flora en 

fauna 

  

3 Lijnvormi

ge 

beplanting

en 

Boom- of 

struiksoort(en) 

Verschijningsvorm

: 

opgaande boom, 

haag, 

(doorgeschoten) 

hakhout, ... 

Afmetingen: 

gemiddelde 

diameter bomen, 

hoogte en breedte 

haag of houtsingel, 

lengte, ... 

Plantverband en 

aantal rijen 

Ligging ten opzichte van 

weg of pad: aan een 

zijde of aan weerszijden 

Uitval: 

percentage bomen dat 

ontbreekt, aantal 

meters haag of singel 

dat ontbreekt  

Bijzondere 

flora en 

fauna 

4 Open 

plekken of 

voormalige 

open 

plekken 

Vorm: 

cirkelvormig, 

rechthoeking, 

vierkant, ... 

Oppervlakte Reliëf terrein: 

bolvormig, 

greppels, ... 

Begrenzing terrein: 

omgeven door 

haag, wal, hek, 

pad, .... 

Markante beplanting of 

restanten bebouwing of 

verharding aanwezig? 

Bijzondere flora en 

fauna 

 

5 Wallen Afmetingen wal: 

hoogte, breedte, 

lengte 

Aanwezigheid 

greppels naast wal 

Ligging greppels 

(aan een zijde of 

weerszijden wal) 

en aantal greppels 

Afmetingen 

greppel(s): 

diepte, breedte, 

lengte 

Beplanting op wal: 

soort, beheervorm, 

precieze locatie op wal, 

plantverband 

Bijzondere flora en 

fauna 

Mate van 

erosie van 

wallichaa

m 

6 Greppels Afmetingen: 

diepte, breedte 

lengte 

Vorm: 

halfrond, 

wigvormig 

uitgestoken, ... 

Onderlinge afstand 

greppels 

Bijzondere flora en 

fauna 

Dikte van strooisellaag 

in greppel 

Mate van erosie: 

beschadiging door 

bosexploitatiemachines

, ... 

 

7 Kuilen Afmetingen: 

diepte en 

doorsnede 

Vorm: 

rond, ovaal, 

vierkant, 

rechthoekig, .... 

 

Oriëntatie kuilen 

ten opzichte van 

elkaar: 

in rij, groep, 

verspreid, ... 

Soort materiaal in 

de ondergrond: 

zand, leem, grind, 

klei, ... 

Aanwezigheid wal 

(grondrestanten) rondom 

kuil en toegangsweg 

naar kuil 

Dikte van strooisellaag 

in kuil 

Bijzondere 

flora en 

fauna 



 
8 Heuvels Afmetingen: 

hoogte en 

doorsnede 

Vorm: 

rond, ovaal, ... 

Beplanting op 

heuvel: 

soort, beheervorm, 

precieze locatie, 

plantverband, ... 

Bijzondere flora en 

fauna 

Mate van erosie   

9 Wegen en 

paden 

Afmetingen: 

breedte en lengte 

Vorm: 

recht, slingerend, 

... 

Soort 

(half)verharding: 

zand, grind, 

klinkers, beton, 

asfalt, ...  

Bijzondere flora en 

fauna 

Mate van 

begaanbaarheid: 

dichtgegroeid, 

geërodeerde/beschadigd

e (half)verharding, 

intact, ... 

  

10 Groeves en 

mijnen 

Verschijningsvorm

: 

openluchtgroeve, 

gat in de grond, 

wand, onderaardse 

gang, ... 

Afmetingen: 

diepte/hoogte en 

doorsnede 

Vorm: 

rond, ovaal, 

vierkant, 

rechthoekig, .... 

Soort materiaal in 

de ondergrond: 

mergel, vuursteen, 

zand, ... 

Aanwezigheid 

toegangsweg en/of 

toegangshek- of poort 

Bijzondere flora en 

fauna 

 

11 Kunstmati

ge 

watergang

en 

Afmetingen: 

diepte, breedte 

lengte 

Watervoerend: 

nooit, altijd (in 

alle seizoenen), 

alleen in natte 

perioden 

Aanwezigheid en 

soort beschoeiing: 

beton, hout, ... 

Aanwezigheid en 

soort 

waterondoorlatend

e laag: 

beton, plastic, 

leem, ... 

Bijzondere flora en 

fauna 

  

12 Poelen en 

vijvers 

Afmetingen: 

diepte en 

doorsnede 

Vorm: 

rond, ovaal, 

vierkant, 

rechthoekig, .... 

Watervoerend: 

nooit, altijd (in 

alle seizoenen), 

alleen in natte 

perioden 

Aanwezigheid en 

soort beschoeiing: 

beton, hout, ... 

Aanwezigheid en soort 

waterondoorlatende 

laag: 

beton, plastic, leem, ... 

Bijzondere flora en 

fauna 

 

13 Palen, 

hekken, 

kruisen en 

stenen 

Afmetingen Soort materiaal: 

natuursteen, beton, 

hout, (giet)ijzer, ... 

Inscriptie Bijzondere flora en 

fauna: 

(korst)mossen 

   

14 Gebouwen 

& Overige 

bouwwerk

en 

Afmetingen Soort materialen: 

natuursteen, beton, 

hout, (giet)ijzer, ... 

Inscriptie Bijzondere flora en 

fauna: 

(korst)mossen, 

reptielen 

   

 


