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8.3 Landschapselementen op 
de stroomruggen

De meest typerende landschapselementen van de stroomruggen 
zijn de oeverbeplantingen van de Vecht, de landgoedbossen 
met stinzeplanten en de boomgaarden en bosjes. De buitens en 
landgoedbossen zijn beschreven in hoofdstuk 7.

Oevervegetaties Vecht
De oevers van de Vecht vertonen een afwisseling van natuurlijke 
oevers met hoge natuurwaarden en beschoeide oevers met lage 
natuurwaarden en in het algemeen ook een lagere beeldkwaliteit. 
Een natuurlijke begroeiing bestaat uit riet en  moeras.

Vochtig loofbos
Van oorsprong komt buitendijks langs de Vecht vochtig loofbos 
voor; essen-iepenbos en elzen-essenbos. Deze soorten komen 
ook nu voor; es, wilg, els, vuilboom, vlier, lijsterbes, meidoorn 
en	bitterling.	Deze	bitterling	slaat	op	de	bittere	wilg.	Ze	werd	
vroeger gebruikt als oeverbeschoeiing langs de Vecht en is nu 
vaak doorgegroeid. Dit vraagt om een goed beheer.

Slotenpatronen
Ook	 op	 de	 stroomruggen	 komen	 sloten	 voor.	 Zij	 vormen	 de	
grenzen van de verkaveling. Behoud van de sloten is gewenst 
evenals het behoud van natuurlijke of natuurvriendelijke 
oevers.

Het slotenpatroon staat haaks op de stroomrug, iets verder 
van de stroomrug af ligt een hakhoutbosje.

Natuurvriendelijke oevers verhogen de ecologische waarde en  
tevens de capaciteit voor waterberging.

Oeverbegroeiing langs de Vecht van riet en moeras.
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Kavelgrensbeplanting
Kavelgrensbeplanting komt voor op de erven en soms langs 
kavelgrenzen.	Zij	bestaat	op	de	stroomruggen	bijvoorbeeld	uit	
eik, populier, (knot)wilgen of een combinatie van meidoorn, es 
en els. Afhankelijk van de soort is de onderhoudscyclus voor 
wilg en populier 4 tot 6 jaar en voor els en es 10 tot 12 jaar.

Bosjes
Binnendijks op drogere gronden horen soorten als (winter)eik, 
lijsterbes, populier, ratelaar, beuk, kardinaalsmuts, sleedoorn, 
meidoorn, hazelaar en haagbeuk. Ook op de stroomrug kwamen 
op de erven geriefhoutbosjes voor.

Solitaire bomen
Vaak komen voor op het erf enkele fraaie solitaire bomen voor. 
Soorten die hier voor komen zijn bijvoorbeeld vrij staande  
walnoot, kastanje, iep, rode beuk, plataan, pavia, moerascypres, 
treurbomen, (lei)linde en eventueel noorse esdoorn.

Hagen
Het gebruik van boerenhagen wordt gestimuleerd. Dit zijn 
hagen bestaande uit een gemengde soorten. Wilde liguster 
geniet de voorkeur, echter hagen kunnen onder andere ook uit 
meidoorn of sleedoorn bestaan. In tuinen komt ook hulst voor 
en in buitens ook taxus, haagbeuk en beuk.

Wegbeplantingen
Ook	 in	 de	dwarslanen	 in	 de	Vechtstreek	Zuid	 komt	de	 rijkere	
beplanting van deze stroomrug terug in soorten als eik en 
populier.

Haaks op de stroomrug van de zuidelijke Vechtstreek zijn 
laanbeplantingen langs wegen te vinden, zoals hier een 
eikenlaan met hagen.

Meidoornstruwelen langs de Vecht.

Een houtsingel als kavelgrensbeplanting kent een hakhout-
beheer, waarbij om de circa 7 jaar een deel van de 
beplanting wordt teruggesnoeid.
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