Bijlage 10, Veldwaarnemingen ten behoeve van identificatie Habitattypen.
Onderstaande tabel geeft een aantal veldkenmerken weer, die meegenomen kunnen worden met een geringe extra
inspanning ten opzichte van bestaand SNL-veldwerk. De identificatie van een Habitattype rust voor een groot deel op
een vegetatiekundige identificatie. Daarnaast zijn er een aantal randvoorwaarden, de aanwezigheid van een bepaald
vegetatietype is geen één op één vertaling naar een Habitattype. De randvoorwaarden zijn te vinden in de
profieldocumenten. Een groot deel van de kenmerken van deze randvoorwaarden kan worden afgeleid uit bestaand
kaartmateriaal, zoals luchtfoto’s, AHN (hoogtekaart), bodemkaart en vegetatiekaarten. Een aantal Habitattypen
vragen een informatieverzameling in het veld om zeker te zijn van het wel of niet vóórkomen van het type. Tijdens de
vegetatiekartering kunnen een aantal toevoegingen worden meegenomen en soms dient er aandacht te zijn voor een
aantal specifieke plantensoorten (die ook tijdens de soortkartering kunnen worden meegenomen). De rangschikking
in onderstaande lijst is op volgorde van vegetatiekundige indeling volgens de Vegetaties van Nederland, aangevuld
met typen uit de Staatsbosbeheercatalogus, dit moet voor veldmedewerkers voldoende aanknopingspunten geven
om tijdig de benodigde aanvullende data te noteren. De verschillende hoogveentypen of typen die hiervoor wellicht in
aanmerking komen zijn het beste door een expert op dit gebied te beoordelen, zie hiervoor de rapportage:
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN182_NZ_Kartering_van_de_habitattypen_Actief_en_Herstellend_hoogveen_in
_Nederland_DEF.pdf.
De veenmosbedekking speelt in sommige van deze typen een rol, naast de identificatie van wel of geen actief
hoogveen, let hierop tijdens veldwerk.
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 tabel is géén opsomming van alle identificerende kenmerken! 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!
De kolom met een “vertaling” naar SNL-typen is een handvat voor de voorbereiding van het veldwerk. Het is GEEN
vertaaltabel en er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de hier voorgestelde “vertaling”.
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.

