
Bijlage 11, Veldwaarnemingen “overige kenmerken van een goede structuur en functie” Habitattypen. 
 
Onderstaande tabel geeft een aantal veldkenmerken weer, die meegenomen kunnen worden met een geringe extra 
inspanning ten opzichte van bestaand SNL-veldwerk. Alle “overige kenmerken van een goede structuur en functie” 
van de verschillende Habitattypen zijn beoordeeld op hun gegevensvraag. Een groot deel van deze kenmerken kan 
worden afgeleid uit bestaand kaartmateriaal, zoals luchtfoto’s, AHN (hoogtekaart), bodemkaart, vegetatiekaarten en 
de structuurkartering voor de SNL. Een aantal Habitattypen vragen een informatieverzameling door experts op het 
gebied van het type. Dit betreft: pionierbegroeiingen op rotsrichels, kalktufbronnen, zinkweiden en verschillende 
hoogveentypen. Verder zijn bij enkele andere typen losse kenmerken genoemd die een expert-beoordeling vragen. 
Verder bestaat een deel van de kenmerken uit beheeraspecten, die door een beheerder beantwoord kunnen worden. 
De aquatische type (niet zijnde vennen) worden vooralsnog niet meegenomen in de vegetatiekartering voor de SNL. Er 
wordt hier dan ook niet verder ingegaan op de hiervoor benodigde aanvullingen uit het veld. 
 
In overleg met het ministerie van Economische Zaken, worden voorlopig enkele kenmerken in iets gewijzigde vorm 
vastgelegd, dan hoe zij in de profieldocumenten beschreven zijn. Dit om een betere aansluiting te krijgen met de in de 
SNL-methodiek genoemde waarden (denk hierbij aan een SNL-percentage van max. 20%, waarbij in de 
profieldocumenten voor een vergelijkbeer kenmerk over 25% wordt gesproken). 
 
De onderstaande lijst geeft alleen díe kenmerken weer, waarvan beoordeeld is dat deze met een geringe extra 
inspanning in het lopende veldwerk kunnen worden meegenomen. Vaak betreft dit een extra notitie in de 
toevoegingen van een vegetatiekartering. De kenmerken van een goede structuur en functie waarvoor de informatie 
al standaard uit een SNL-structuurkartering of vegetatiekartering te halen is, zijn hier niet opgesomd. Het betreft dus 
uitsluitend kenmerken waarbij in het veld een extra notitie nodig is. 
 
Voor een volledig overzicht van kenmerken van een goede structuur en functie moeten de profieldocumenten worden 
geraadpleegd! 
 
In bijlage 8 is een hulpmiddel/sleutel te vinden waarin staat waarop in welk terrein gelet dient te worden. 
Veldmedewerkers raadplegen bij voorkeur eerst bijlage 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


