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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, waaronder de Veluwe, werkt provincie Gelderland 

aan het op orde brengen van deze gebieden door te werken aan condities die nodig zijn voor een 

landelijke gunstige staat van instandhouding conform de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit doet de 

provincie Gelderland door in te zetten op de versterking van de natuur en stikstofemissies bij de 

bron blijvend te verminderen. Deze rapportage gaat in op mogelijke natuurherstelmaatregelen 

buiten de bestaande natuurgebieden om te komen tot robuustere natuur. Hierbij zet de provincie 

in op robuust systeemherstel. Op basis van een systeemanalyse worden kansen en knelpunten 

uitgewerkt, om uiteindelijk te komen tot een ruimtelijke uitwerking van mogelijk maatregelen die 

leiden tot systeemherstel. Middels deze quickscan van de Enclave Noord Veluwe wordt een 

methode om dit aan te pakken getoetst. In een vervolgopdracht kan deze methode worden 

aangescherpt en de quickscan verder aangevuld.  

 

1.2 Kenschets Enclave 

De enclave Noord Veluwe is omringt door het Natura 2000-gebied de Veluwe. De omgeving van 

de Veluwse Enclave kenmerkt zich door heidevelden en bossen, vennen, de Staverdensebeek en 

dorpen met omliggende essen. De Staverdensebeek ontspringt nabij het Uddelermeer, waarna 

deze verder benedenstrooms van naam verandert naar de Leuvenumsebeek en ten slotte de 

Hierdensebeek tot aan de monding in het Veluwemeer. Binnen de enclave ligt in totaliteit ruim 

2150 ha cultuurgrond in agrarisch gebruik. De meeste grond, 1353 ha (63%), is in gebruik als 

grasland. Daarnaast zijn er kleine arealen natuurlijk (32 ha) en kruidenrijk (14 ha) grasland. De 

overige 158 ha grasland is tijdelijk en wordt afgewisseld met akkerbouw- en tuinbouwgewassen. 
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Figuur 1.1 Contour plangebied Veluwse Enclave  

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de methode. In hoofdstuk 3 wordt de 

systeemanalyse beschreven, waarna in hoofdstuk 4 de doelen worden toegelicht. In hoofdstuk 5 

zijn de kansen en knelpunten beschreven en in hoofdstuk 6 de natuurmaatregelen, waarbij ook 

inzicht wordt gegeven in de effecten van de maatregelen en mogelijke meekoppelkansen. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 inzicht gegeven in de kosten van de maatregelen.  
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2 Methode 

Het doel is een gunstige staat van instandhouding van Natura 2000 doelstellingen. Deze zijn in 

hoofdstuk 4 beschreven. Om deze doelstellingen te halen is robuust systeemherstel nodig.  

Wat is robuust systeemherstel en wanneer zijn de natuurdoelen bereikt? Hiervoor hanteren we 

onderstaande methode.  

 

2.1 Opstellen systeemanalyse 

De systeemanalyse bestaat uit een feitelijke beschrijving van: 

- Bodem, reliëf en hydrologie 

- Huidige natuurwaarden 

- Grondgebruik 

o Landbouwkundig 

o Ontginningsgeschiedenis, ontwikkelingen in de tijd 

o Overig grondgebruik 

Bovenstaande informatie komt samen in de synthese waar het gebied wordt getypeerd aan de 

landschapstypen, zoals benoemd in het ‘Ecologisch assessment van de landschappen van 

Nederland (VBNE, 2020)’, verder: ‘de OBN-studie’ of ‘OBN-rapport'.  

 

Gezamenlijk met meerdere gebiedspartners is input verzameld tijdens twee sessies. Tijdens de 

tweede sessie is een praatplaat opgesteld met de systeemanalyse. De praatplaat en notulen van 

de sessie is bijgevoegd in bijlage 7. Hier zijn tevens 3 situatiekaarten opgenomen van de 

hydrologie, natuur en landbouw.   

 

2.2 Doelen en beoordeling doelen 

Op basis van informatie uit het beheerplan worden de Natura 2000 doelen beschreven. Hier ligt 

de focus op aangezien dit de belangrijkste aanleiding is voor het project. Naast de Natura 2000 

doelen worden ook overige natuurdoelen als NNN, biodiversiteit (in brede zin) en KRW toegelicht.  

 

Na de beschrijving van de doelen is er een beoordeling per landschapstype uitgevoerd van de 

Natura 2000-doelen in en om de Enclave op basis van de voor de Veluwe uitgewerkte 

systematiek van WenR (Bijlsma et al, 2020).  

 

2.3 Kansen en knelpunten 

De kansen en knelpunten zijn geïnventariseerd op basis van de zes aangrijpingspunten uit het 

OBN rapport. Deze zijn op basis van de systeemanalyse gebiedsspecifiek gemaakt. Daarnaast is 

input opgehaald vanuit de gebiedspartners en verwerkt in dit hoofdstuk.  

 

2.4 Maatregelen en impact van maatregelen 

Op basis van informatie uit de voorgaande hoofdstukken is gekomen tot een groslijst van 

maatregelen. Daarnaast heeft er samen met de gebiedspartners een schetssessie 

plaatsgevonden. Beide vormen de input voor dit hoofdstuk. De groslijst van maatregelen is 

vertaald naar een ruimtelijke uitwerking. Daarnaast wordt per maatregel ook het effect beoordeeld. 
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Dit gebeurd op basis van het WenR beoordelingsformat. Ook wordt de impact van de maatregel 

op landouwkundig gebruik beoordeeld.  

 

2.5 Kosten 

PM 

3 Systeemanalyse 

3.1 Historische en huidige situatie 

 

3.1.1 Reliëf, bodem en hydrologie  

De agrarische enclave Uddel-Elspeet ligt midden in het Natura 2000-gebied de Veluwe. In deze 

enclave ontspringt de Hierdensebeek (vanaf de oorsprong achtereenvolgens eerst 

Staverdensebeek en Leuvenumsebeek geheten); een unieke laaglandbeek die uiteindelijke 

uitmondt in het Veluwemeer. Rond landgoed Staverden is sprake van een sterke verweving 

tussen grondgebonden veehouderijen (melkvee) en natuur met bossen, natte natuurlijke 

graslanden en heide en vennengebieden zoals de Staverdense leemputten.   
 
Reliëf 

Het reliëf varieert sterk in het plangebied (zie figuur 3.1, linker deel). Op basis van de Algemene 

Hoogtekaart Nederland varieert het maaiveld tussen circa +14 m NAP en +48 m NAP. Hierbij 

liggen de hogere vlakken vooral op de west en zuidoostkant van het plangebied (op circa +48 m 

NAP). Het beekdal varieert in hoogte van circa +14 m NAP benedenstrooms tot +28 m NAP 

bovenstrooms. 
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Figuur 3.1 Reliëf plangebied (links) en overzicht watergangen (rechts) 

 
Bodem 

Op basis van literatuurgegevens en REGIS II v2.2 is te zien dat het plangebied hoofdzakelijk uit 

gestuwde zandgronden bestaat uit de formaties van Boxtel, Drenthe, Urk, Appelscha, Peize en 

Waalre. De aanwezige kleilaag (Formatie van Drenthe) in de ondergrond (circa 8 tot 10 m-mv) 

maakt dat de enclave en het bijbehorende watersysteem kan bestaan. Zonder deze kleilaag zou 

het water via de diepe ondergrond worden afgevoerd naar de Flevopolders. In onderstaande 

figuur is dit schematisch weergegeven.  
 

 
Figuur 3.2 Schematische weergave watersysteem Veluwse Enclave 

 

De beek ontspringt boven een kleilaag die op ongeveer NAP-niveau in de ondergrond ligt. Boven 

de klei is afwisselend zand, grind en klei aanwezig, met daarin het grondwater dat de beek voedt. 

De bovenste lagen van de bodem bestaan grotendeels uit vlakten en glooiingen van 
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sneeuwsmeltwaterafzettingen, beekdalbodems, droogdallen en stuwwallen (zie ook onderstaande 

figuur 3.3).  
 

 
Figuur 3.3 Geomorfologische kaart  
 

Essentieel in deze systeemwerking is de verbreiding van de kleilaag. Hiervoor zijn drie bronnen 

geraadpleegd, namelijk Regis2.2, onderzoek vanuit de Wageningen Universiteit en een bepaling 

door de provincie Gelderland (mede gebaseerd op interpretatie van peilbuisgegevens onder en 

boven de kleilaag). De verschillende bronnen laten verschillende verbreidingen zien. Omdat het 

een essentieel onderdeel is van de systeemwerking verdiept het een nadere verdieping, welke 

contour het meest betrouwbaar is. In deze studie is uitgegaan van de contour van de provincie 

Gelderland.  
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Figuur 3.4 Weergave verbreiding van de kleilaag in plangebied 
 
Hydrologie 

De aanwezigheid van water in dit systeem maakt het gebied dus zeer speciaal op de Veluwe. Het 

huidige systeem van beek en beekdal (Figuur 3.1, rechter deel) heeft hierdoor haar ecologische 

waarden kunnen behouden. Die staan echter onder druk. Hoge piekafvoeren (te nat), droogval (te 

droog) en belasting met milieuvreemde stoffen (te vies) zorgen voor deze druk. Door 

klimaatverandering wordt het weer extremer en zullen de factoren te nat en te droog vaker 

voorkomen. De belasting met milieuvreemde stoffen is in hoeveelheid afgenomen, maar in 

soorten stoffen neemt het nog steeds toe. Een cocktail van stoffen in lage concentraties is nog 

steeds een groot ecologisch risico.  

De hydrologische werking van dit gebied kan op hoofdlijn als volgt worden omschreven: de 

Hierdensche Beek loopt tussen de twee stuwwallen van de Noord-Veluwe en mondt uit in het 

Veluwe meer. De beek ontspringt boven een kleilaag die op ongeveer NAP-niveau in de 

ondergrond ligt. Door de relatief hoge grondwaterstand is het gebied al vroeg in cultuur gebracht. 

De beek loopt van Meerveld via Staverden en Leuvenum naar het Noorden, en mondt bij Hierden 

in het Veluwemeer uit. De beek wordt op de topografische kaart ook Leuvenumsche en 
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Staverdensche Beek genoemd. De 17 km lange loop van de beek kan in drie trajecten worden 

ingedeeld:   

- Een bovenloop waar in de ondergrond kleilagen aanwezig zijn die een hoge 

grondwaterspiegel veroorzaken (Dit is het traject wat binnen de landbouwenclave ligt).  

- Een middenloop waar de klei ontbreekt en waar de beek water verliest (ten noordwesten van 

de landbouw enclave, buiten het onderzoeksgebied).  

- Een benedenstrooms deel waar diep grondwater opwelt, deze processen worden nu in verder 

detail besproken omdat dit ver buiten de landbouwenclave ligt.   
  

De Staverdensebeek vindt zijn oorsprong op kleilagen van de Formatie van Drenthe die zich in het 

watervoerend pakket bevinden. Op deze kleilagen stagneert infiltrerend regenwater zodat een 

schijngrondwaterspiegel ontstaat. Dit water wordt vervolgens via de beek afgevoerd. De beek en 

zijbeken worden boven de kleilagen gevoed door lokaal gevallen regenwater. Waar de klei 

afwezig is, en dat is ten noorden van Leuvenum het geval, verliest de beek water. Er vormt zich 

als het ware een "grondwaterval" naar het grote watervoerend pakket van de Veluwe. In het 

terrein is de overgang goed zichtbaar aan het voorkomen van stuifduinen in het drogere gebied. 

Verder naar het noorden, bij Hierden, kwelt het diepere grondwater weer op. Ook hier is de 

overgang onmiddellijk zichtbaar in het landschap, omdat het land als grasland wordt gebruikt en 

sloten zijn gegraven om het overtollige water af te voeren. Het afwateringsstelsel van droge dalen 

heeft nog steeds invloed op de afwatering. Waar een beek of sloot zo'n droog dal doorsnijdt is 

vaak een kwelzone aanwezig. De kwel is te constateren in het beekdal doordat een grote 

hoeveelheid ijzerhydroxide aanwezig is door oxidatie van gereduceerd, ijzerhoudend grondwater, 

of doordat veranderingen in het geleidend vermogen van het water optreden. Waar de 

Speulderbeek naar het oosten is afgeleid langs de Postweg, volgt de grondwaterstroming de lijn 

van het droge dal, en zorgt voor een aanmerkelijke kwel met veel ijzer-neerslag in de sloot aan de 

andere zijde van de Postweg.   

 

Naast de hoofdafwatering via de beek liggen er in de lagen delen secundaire en tertiaire 

waterlopen om te zorgen voor voldoende ontwatering van de landbouwpercelen 

(ontwateringsdiepte afgestemd op de landbouwkundige functie).  

 

3.1.2 Ecologie 

Tot circa 1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal 

nog 1.400 hectare stuifzand op de Veluwe. De omgeving van de Enclave kenmerkt zich door 

heidevelden en bossen, vennen, de Staverdensebeek en dorpen met omliggende essen. De 

Staverdense Beek ontspringt nabij het Uddelermeer, waarna deze verder benedenstrooms van 

naam verandert naar de Leuvenumse beek en ten slotte de Hierdensebeek tot aan de monding in 

het Veluwemeer.  

 

Het voedingsgebied van de beek is van groot belang voor de kwaliteit van de beek, zowel 

bovenstrooms maar ook verder benedenstrooms. Intensivering van agrarisch gebruik heeft een 

negatieve invloed op de waterkwaliteit en -kwantiteit. Langs de beek wisselen bostypen en 

graslanden elkaar af. Hier zijn onder andere vochtige alluviale bossen (beekbegeleidend bos) 
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aanwezig en pioniervegetaties met snavelbiezen. Langs de Hierdense beek is ook landgoed 

Staverden gelegen. Op landgoed Staverden zijn De Leemputten gelegen. Dit gebied is rijk in flora 

en fauna en was voorheen aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Bij de Leemputten zijn 

blauwgraslanden, actieve hoogvenen en zwak gebufferde vennen. Ook zijn de vennen onderdeel 

van het leefgebied van gevlekte witsnuitlibel en kamsalamander. Inmiddels is de status als 

Beschermd Natuurmonument in de Wet natuurbescherming komen te vervallen en is het gebied 

beschermd onder het Natura 2000-beschermingregime. Het beekdal en de bos- en heideterreinen 

maken geheel of gedeeltelijk onderdeel uit van Natura 2000-gebied Veluwe. Daarnaast valt een 

groot deel van het gebied onder het Gelders Natuurnetwerk of de Groene Ontwikkelingszone. 

 

De habitattypen in de enclave zijn, naast het beekdalsysteem, overwegend droog. Buiten het 

beekdalsysteem zijn lokaal vochtige habitattypen aanwezig zoals vochtige heiden, 

pioniersvegetaties met snavelbiezen en vennen. Habitattypen op deze locaties zijn vrijwel altijd 

afhankelijk van ondoorlatende lagen in de bodem waardoor een schijngrondwaterstand aanwezig 

is. De heidevelden en droge bossen zijn zeer kenmerkend voor de Veluwe, evenals in en rondom 

de Enclave. Het Houtdorperveld betreft een van de grotere heideterreinen in de omgeving. 

 

 
Figuur 3.5 De Enclave ten opzichte van Natura 2000-gebied Veluwe 
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Figuur 3.6 De Enclave ten opzichte van het Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone 

 

3.1.3 Grondgebruik 

Er zijn vrij veel gegevens bekend van de landbouw, zeker wat betreft het gebruik van de gronden. 

In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van gegevens over het grondgebruik in 2020. Het 

grondgebruik is niet direct te herleiden naar type of aantallen bedrijven (melkvee, vleeskalveren, 

akker- of tuinbouw). Dit komt doordat bedrijfsgegevens door CBS op gemeentelijk niveau worden 

weergegeven. Aangezien de enclave in maar liefst vier gemeenten ligt en al die gemeenten 

slechts deels in de enclave liggen, zijn die gegevens weinig bruikbaar voor een goed beeld van 

landbouwbedrijven in de enclave. Op basis van mondeling informatie is wel een beeld ontstaan 

van de verschillende type bedrijven. 

 

Binnen de enclave ligt in totaliteit ruim 2150 ha cultuurgrond in agrarisch gebruik. De meeste 

grond, 1353 ha (63%), is in gebruik als grasland en daarvan het overgrote deel (85%) als blijvend 

grasland. Dat is grasland dat meer dan 5 jaar achtereen wordt gebruik als gras. Daarnaast zijn er 

kleine arealen natuurlijk (32 ha) en kruidenrijk (14 ha) grasland. De overige 158 ha grasland is 

tijdelijk en wordt afgewisseld met akkerbouw- en tuinbouwgewassen. Het grootste gewas naast 

gras is mais, ruim 400 ha ofwel ruim 19%. Zowel gras als mais worden voor het grootste deel 

gebruikt als voer voor melkvee. Ook zal grasland worden gebruikt voor vleeskoeien, paarden en 

schapen. Een groot deel van deze dieren wordt hobbymatig gehouden. 
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Grondgebruik Areaal (ha)  

Grasland (blijvend) 1149 

Grasland (tijdelijk) 158 

Grasland (natuurlijk) 32 

Grasland (kruidenrijk) 14 

Mais 417 

Overige voedergewassen 12 

  

Aardappelen  92 

Granen 66 

Suikerbieten 43 

Uien 37 

    

Graszoden 31 

Coniferen en kerstbomen 41 

Gladiolen (bollen) 17 

Heideplanten 14 

  

Groenbemesters 18 

Akkerranden 5 

Tabel 3.1 Grondgebruik in 2020 in de enclave, areaal in hectare  

  

Van de 340 ha bouwland wordt 70% gebruikt voor de teelt van typische Nederlandse akkerbouw 

gewassen als aardappelen, graan, suikerbieten en uien. Ten opzichte van het landelijk beeld, 

wordt er in de enclave relatief veel graan geteeld. Opvallende tuin(bouw)gewassen in de enclave 

zijn coniferen en kerstbomen (41 ha), graszoden (31 ha) en heideplanten (14 ha). Deze gewassen 

worden landelijk bezien op slechts een klein areaal geteeld, maar zijn in de enclave royaal 

vertegenwoordigd. Daarnaast is in 2020 op 17 ha gladiolen geteeld. Op basis van het landelijke 

beeld zullen deze bollen zijn geteeld op gescheurd grasland, in wisselbouw met tijdelijk grasland 

en of mais. Een deel van de akker- en tuinbouw percelen zijn voorzien van akkerranden of een 

groenbemester. De akkerranden zijn veelal 3 tot 6 meter in breedte, dragen bij aan de ecologie en 

verminderde afspoeling van nutriënten, en bieden ruimte aan natuurlijke vijanden van plaagdieren 

in de gewassen. In totaliteit was 5 ha ingericht als akkerrand. Daarnaast was 18 ha ingezaaid met 

een groenbemester. Dat ‘rustgewas’ wordt niet geoogst maar volledig gebruikt op het perceel om 

zo organische stof toe te voegen aan de bodem; een bodemverbeteraar. 

  

De percelen grasland en bouwland zijn verdeeld door het gehele gebied; zie de kaart in bijlage 7.  

Opvallend is de ligging van de specifieke tuin(bouw)gewassen centraal in het zuidelijke deel van 

de enclave.  

 

Voor de belasting van de omgeving via lucht, bodem en of water met nutriënten (met name 

stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen of restanten daarvan heeft de enclave als 

geheel een gunstige uitgangspositie. Enerzijds is er een relatief groot aandeel grasland, en dan 
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met name blijvend grasland, en anderzijds is er binnen de akker- en tuinbouw een relatief groot 

aandeel granen. Zowel (blijvend) grasland als granen zorgen voor een geringe belasting van de 

omgeving. De teelt van mais, aardappelen, uien en bollen (in dit geval gladiolen) is altijd een punt 

van aandacht ten aanzien van emissies naar de omgeving. Dit geldt ook voor de specifieke 

tuin(bouw)gewassen. Naar verwachting zullen deze laatste, in tegenstelling tot de 

akkerbouwgewassen, structureel op eenzelfde locatie worden geteeld. In dat geval kan dat zorgen 

voor een piekbelasting in nutriëntenverlies of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Nader 

veldonderzoek is nodig om hierover verdergaande uitspraken te kunnen doen. 

  

De enclave staat bekend vanwege het grote aantal vleeskalverenbedrijven. Deze concentratie is 

ontstaan doordat in grote boerengezinnen verschillende kinderen verder wilden met een 

boerenbedrijf. Grond vormde dan al snel een beperkende factor. Dot leidde tot een intensiever 

gebruik van de gronden en een sterke toename van de intensieve veehouderij. Waar elders de 

pluimveehouderij (bijv. Barneveld) of de varkenshouderij (bijv. Zuidoost Brabant) floreerde, gold 

dat voor de kalverhouderij in de enclave.  

 

De kalverhouderij is qua aantal bedrijven nog steeds een heel belangrijke sector in de enclave. De 

omvang van en de automatisering op deze bedrijven zorgt voor een beperkte structurele 

arbeidsbehoefte op het bedrijf. Hierdoor kunnen veel kalverhouders gedurende enkele dagen per 

week buiten de deur werken, in de bouw of als adviseur bij een mengvoerbedrijf of accountant. 

Maar in de weken waarin jonge kalveren zijn aangevoerd en het meest kwetsbaar zijn, richten zij 

zich fulltime op het bedrijf. Het inkomen van deze bedrijven is gebaseerd op meerdere sporen, 

waardoor vleeskalverhouders minder afhankelijk zijn van een verdienmodel gebaseerd op de 

agrarische productie. Doordat de verdiensten buiten het bedrijf vaak goed zijn, wordt de 

economische kwetsbaarheid van deze relatief kleine bedrijven juist een economische kracht. 

Naast de kalverhouderij is de melkveehouderij een grote sector. Op basis van het areaal grasland 

is het waarschijnlijk dat er circa 25 ‘volwaardige’ melkveebedrijven actief zijn in de enclave. Het 

feit dat veel grasland blijvend is en er ook natuurlijk en kruidenrijk grasland aanwezig is, toont aan 

dat veel melkveehouders niet enkel zijn gericht op een maximale benutting van hun gronden, 

maar ook ruimte (willen) bieden aan natuur op hun bedrijf. Dit blijkt ook uit mondelinge informatie 

vanuit het agrarisch natuur collectief en het overzicht van agrarische natuur (overzicht en/of kaart 

aan te leveren door provincie Gelderland). 

 

Het aantal reguliere akker- en tuinbouwbedrijven is moeilijk in te schatten. Maar op basis van het 

areaal en de geteelde gewassen zal dat aantal ergens tussen 5 en 10 bedrijven liggen. Daarnaast 

blijkt uit deskresearch dat er enkele bedrijven actief zijn in de teelt van graszoden en een grote 

tuinwinkel een eigen kwekerij heeft. Veldonderzoek is nodig om de akker- en tuin(bouw)bedrijven 

nader te typeren. Daarbij zou ook kunnen worden gekeken naar de (mogelijke) impact van deze 

bedrijven op hun directe omgeving. 

 

Ontwikkelingen in het gebied 

Vanuit Elspeet, Uddel, Garderen en Speuld wordt al lange tijd landbouwactiviteit bedreven op de 

omliggende essen. De essen zijn ontstaan door ontginningen ten behoeve van agrarisch 
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landgebruik rondom de dorpen Elspeet, Uddel en Garderen. In figuur 3.7 is de huidige situatie 

weergegeven ten opzichte van de situatie in 1907. Hierin is te zien dat de eerdere essen rondom 

de dorpen gelegen waren en de Enclave voornamelijk bestond uit woeste gronden. De Enclave 

bestaat dus eigenlijk uit meerdere agrarische enclaves. 

 

Bij latere (redelijk recente) ontginningen na 1907 zijn de agrarische ‘enclaves’ verbonden. 

Hiervoor werden woeste gronden (voornamelijk heidevelden) ontgonnen. Verbindingen en grote 

aaneengesloten heide- en bosterreinen zijn hierdoor verdwenen binnen de Enclave. Hier zijn 

overwegend percelen met gras voor teruggekomen welke op regelmatige basis worden gemaaid. 

Het gebied is zeer open met strakke overgangen naar bos- en/of heideterreinen. Er zijn sloten 

aanwezig om het waterpeil te reguleren op de percelen ten behoeve van het agrarisch gebruik. 

 

 
Figuur 3.73 Huidige topografische kaart (links) ten opzichte van topografische kaart 1907 (rechts) (bron: 

topotijdreis.nl) 

 

3.1.4 Synthese 

Op basis van de abiotische opbouw, de natuurwaarden en het grondgebruik kunnen drie 

samenhangende landschapstypen worden onderscheiden, die de basis vormen voor de analyse 

van knelpunten en kansen. Binnen de OBN-systematiek (VBNE, 2020) wordt eveneens gebruik 

gemaakt van een indeling in landschapstypen. In en rond de enclave is op basis van deze 

systematiek sprake van: 

- Beekdallandschap 

- Cultuurlandschap 

- Droog zandlandschap 

- Nat zandlandschap 
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Door de specifieke abiotische opbouw is er in en rond de enclave, naast een beekdal en 

cultuurgronden, hoofdzakelijk sprake van droog zandlandschap met uitgestrekte bossen en 

heidevelden. Lokaal liggen daarbinnen kleinere, vaak hydrologisch geïsoleerde, natte plekken. 

Om die reden zijn het droog en nat zandlandschap in dit geval samengevoegd tot het 

landschapstype ‘droog zandlandschap met inliggende natte plekken’. Bij de begrenzing van het 

beekdallandschap en cultuurlandschap is niet zozeer het grondgebruik leidend geweest, als wel 

de samenhang van het beekdalsysteem. Binnen het beekdallandschap liggen derhalve ook 

cultuurgronden (landbouw). De drie gehanteerde landschapstypen worden daarom als volgt 

omschreven: 

 

Beekdallandschap: 

Het samenhangende natuur- en cultuurlandschap in het gehele beeksysteem in de enclave. De 

bodem bestaat met name uit beekeerdgronden en lokaal uit moerige tot venige zandgronden. 

Grondwaterstanden zijn of waren relatief hoog en op veel plekken is of was sprake van kwel 

(latere grondwaterstroming naar het beeksysteem). De natuurgebieden in het beekdallandschap 

zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwe en/of het GNN (die qua begrenzing 

grotendeels maar niet geheel overeenkomen). Daarnaast komt ook frequent landbouw voor. 

 

Cultuurlandschap: 

Het met name agrarisch gebruikte landschap buiten het beekdal. Naast de dorpen met 

omliggende oude akkers betreft dit ook de jonge heideontginningen. De akkercomplexen en een 

deel van de heideontginningen heeft een uitgesproken droog karakter (inzijggebieden). Binnen de 

heideontginningen is echter ook sprake van lagere en nattere delen die worden gekenmerkt door 

veldpodzolgronden. Deze waren, althans voor de ontginning en ontwatering, met name in de 

winterperiode ook vochtig tot nat.  

 

Droog zandlandschap met inliggende natte plekken: 

Het samenhangende bos- en heidelandschap buiten het beekdal. In de meeste gevallen is sprake 

van droge leemarme zandbodems. De Leemputten bij Staverden wijken hiervan echter sterk af 

door de ontstaansgeschiedenis en de bodemomstandigheden (met name basenrijke leem met 

stagnatie van regenwater en/of aanvoer van kwel). Andere natte plekken te midden van 

heidevelden zijn daarentegen door regenwater gevoed en hebben een zuur karakter. De 

natuurgebieden zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied en/of het GNN (die qua begrenzing 

grotendeels maar niet geheel overeenkomen). 

 

De landschapstypen zijn weergegeven in onderstaande kaart. 

 



 

19  

 

 

Kenmerk R001-1282513KVE-V01 

 
Figuur 3.8 Samenvattende kaart met de drie landschapstypen 

 

3.1.5 Kennisleemten 

Hydrologie 

Één van de kennisleemten heeft betrekking op de grondwaterkwaliteit en met name de vraag welke 

zones van het intrekgebied van het beeksysteem een goede grondwaterkwaliteit hebben en welke niet. 

In afstemming met het Waterschap wordt gekeken in hoeverre hier inzicht in is.   

 

Ecologie 

Op moment van schrijven worden voor een aantal locaties binnen de Enclave een 

Landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd (LESA). Voor het huidig abstractieniveau van 

de quickscan worden geen belemmeringen voorzien als gevolg van kennisleemten. Bij een 

verdere uitwerking van de quickscan en van concrete maatregelen kan mogelijk wel aanvullend 

onderzoek gewenst zijn, met name als dit nog niet wordt gedekt in de lopende LESA-trajecten. 
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4 Doelen en natuurkwaliteit  

4.1 Inleiding 

Vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is de Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Voor een duurzame staat van instandhouding van dit stikstofgevoelige gebied wordt ingezet op 

robuust systeem herstel. Hiervoor zijn naast maatregelen in het natuurgebied (die worden 

uitgewerkt in de Natura 2000-beheerplannen en herstelprogramma’s voor de Veluwe) ook 

maatregelen buiten het natuurgebied, het overgangsgebied, noodzakelijk.  

 

In dit overgangsgebied spelen naast de Natura 2000-opgave, meer opgaven zoals de Kader 

Richtlijn Water (KRW), klimaat, biodiversiteit, woningbouw, etc. Hieronder worden eerst de 

natuurdoelen nader toegelicht. Daarna komen de overige opgaven/meekoppelkansen in het 

overgangsgebied aan bod.  

 

4.2 Natura 2000 

Het Natura 2000-gebied Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, 

vennen en stuifzanden. In de voorlaatste ijstijd duwden ijslobben van het landijs enorme 

hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo de 

stuwwallen. De hoogteverschillen zijn sindsdien door wind en water afgevlakt, maar de hoogste 

delen van de Veluwe reiken tot ruim 100 meter boven NAP. De uitgestrekte zandverstuivingen, 

heidevelden en bossen en de vennen en beken zijn vanuit natuuroogpunt van internationaal 

belang. De Veluwe is het grootste Natura 2000-gebied op land in Nederland. De staatssecretaris 

van Economische Zaken (EZ) heeft de begrenzing van het Natura 2000-gebied op 11 juni 2014 

vastgesteld. Later zijn ook nog extra doelen aan het aanwijzingsbesluit toegevoegd voor 

habitattypen en soorten.  

 

Voor het gebied zijn doelen geformuleerd voor habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en 

Vogelrichtlijnsoorten (broedvogels). In tabel 4.1 tot en met 4.4 zijn de zogenoemde 

‘instandhoudingsdoelen’ weergegeven. Het Natura 2000-gebied is zeer groot in omvang en divers 

in standplaatsfactoren en habitats. Niet ieder habitattype of iedere soort komt dus overal voor. Om 

die reden is in de tabel een extra kolom toegevoegd waarin wordt aangegeven of deze in of in de 

omgeving van de Enclave wordt verwacht. Hierbij is aangegeven in welk landschapstype het 

instandhoudingsdoel (mogelijk) voorkomt. Tot slot is de staat van instandhouding van het 

instandhoudingsdoel opgenomen. Dit betreft de landelijke staat van instandhouding uit 2007 zoals 

onderbouwd in het beheerplan voor Natura 2000-gebied Veluwe (Provincie Gelderland, 2017). 

 

Tabel 44.1 Kwalificerende habitattypen in Natura 2000-gebied Veluwe 

Habitattype Doel 

oppervlak 

Doel 

kwaliteit 

Aanwezig in 

de Enclave? 

Staat van 

instandhouding 

H2310 – Stuifzandheiden met struikhei > > D Zeer ongunstig 

H2320 – Binnenlandse 

kraaiheibegroeiingen 

= = - Matig ongunstig 

H2330 – Zandverstuivingen > > D Zeer ongunstig 
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Habitattype Doel 

oppervlak 

Doel 

kwaliteit 

Aanwezig in 

de Enclave? 

Staat van 

instandhouding 

H3130 – Zwakgebufferde vennen = = B, D Matig ongunstig 

H3160 – Zure vennen = > D Matig ongunstig 

H3260A – Beken en rivieren met 

waterplanten (waterranonkels) 

> > - Matig ongunstig 

H4010A – Vochtige heiden (hogere 

zandgronden) 

> > D Matig ongunstig 

H4030 – Droge heiden > > D Zeer ongunstig 

H5130 – Jeneverbesstruwelen = > D Matig ongunstig 

H6230 – Heischrale graslanden > > D, B Zeer ongunstig 

H6410 – Blauwgraslanden > > - Zeer ongunstig 

H7110B – Actieve hoogvenen 

(heideveentjes) 

> > B Zeer ongunstig 

H7140A – Overgangs- en trilvenen 

(trilvenen) 

= = B Zeer ongunstig 

H7150 – Pioniervegetaties met 

snavelbiezen  

> > D, B Matig ongunstig 

H7230 – Kalkmoerassen = = B Zeer ongunstig 

H9120 – Beuken-eikenbossen met 

hulst 

> > B, D Matig ongunstig 

H9190 – Oude eikenbossen > > B, D Matig ongunstig 

H91D0 – Hoogveenbossen = = B Matig ongunstig 

H91E0C – Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) 

= = B Matig ongunstig 

B: Beekdallandschap 

C: Cultuurlandschap 

D: Droog zandlandschap met inliggende natte plekken 
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Figuur 4.1 Kwalificerende habitattypen in en rondom de Enclave 

 

Tabel 4.2 Kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe 

Habitatrichtlijnsoort Doel 

populatie 

Doel omvang 

leefgebied 

Doel kwaliteit 

leefgebied 

Aanwezig in 

de Enclave? 

Staat van 

instand-

houding 

H1042 – Gevlekte 

witsnuitlibel 

> > > D Zeer 

ongunstig 

H1083 – Vliegend hert > > > B, D Matig 

ongunstig 

H1096 – Beekprik > > > B Zeer 

ongunstig 

H1163 – Rivierdonderpad > > = B Matig 

ongunstig 

H1166 – Kamsalamander = = = B, D Matig 

ongunstig 

H1318 – Meervleermuis = = = - Matig 

ongunstig 

H1831 – Drijvende 

waterweegbree 

= = = B Matig 

ongunstig 

B: Beekdallandschap 

C: Cultuurlandschap 

D: Droog zandlandschap met inliggende natte plekken 
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Tabel 4.3 Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten (broedvogels) in Natura 2000-gebied Veluwe 

Broedvogel Doel populatie Doel omvang 

leefgebied 

Doel kwaliteit 

leefgebied 

Aanwezig in 

de Enclave? 

Staat van 

instand-

houding1 

A072 – Wespendief 100 = = B, C, D Ongunstig 

A224 – Nachtzwaluw 610 = = C, D Gunstig 

H229 – IJsvogel 30 = = B Onduidelijk 

A233 – Draaihals (her)vestiging > > B, C, D Zeer 

ongunstig 

A236 – Zwarte specht 400 = = B, C, D Matig 

ongunstig 

A246 – Boomleeuwerik 2.400 = = B, C, D Gunstig 

A255 – Duinpieper (her)vestiging > > D Zeer 

ongunstig 

A276 – Roodborsttapuit 1.100 = = B, C, D Gunstig 

A255 – Tapuit 100 > > D Zeer 

ongunstig 

A338 – Grauwe klauwier 40 > > B, C, D Zeer 

ongunstig 

B: Beekdallandschap 

C: Cultuurlandschap 

D: Droog zandlandschap met inliggende natte plekken 

 

In bijlage 1 en bijlage 2 is een nadere toelichting opgenomen van de kwalificerende 

habitatrichtlijnsoorten en de kwalificerende richtlijnsoorten (inclusief verspreidingsbeelden).  

 

Tabel 4.4 Kernopgaven in Natura 2000-gebied Veluwe 

Kernopgave Toelichting 

5.01 Verbetering waterkwaliteit en morfodynamiek, inclusief toestroom van grondwater, 

t.b.v. beken en riviertjes met waterplanten (waterranonkels) H3260_A en soorten als 

drijvende waterweegbree H1831. 

6.03 Kwaliteitsverbetering van zure vennen H3160. 

6.04 Kwaliteitsverbetering van actieve hoogvenen (heideveentjes) *H7110_B in 

heideterreinen en bossen  

6.08 Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei (H2310), binnelandse 

kraaiheibegroeiingen (H2320), droge heiden (H4030) en zandverstuivingen (H2330) én 

verbeteren kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en ontwikkeling van 

geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als duinpieper (A255), 

korhoen (A107), nachtzwaluw (A224), draaihals (A233) en tapuit (A277). 

6.09 Verbinden heide- en stuifzandcomplexen met oog op fauna 

 
1 De staat van instandhouding betreft de staat van instandhouding in Natura 2000-gebied Veluwe, dit kan dus 

afwijken van de landelijke staat van instandhouding 
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Kernopgave Toelichting 

6.12 Vergroting areaal gevarieerde zandverstuivingen (H2330) met overgangen naar droge 

heiden en open bossen: Veluwe (57), Loonse en Drunense duinen & Leemkuilen (131), 

Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27). Mede als leefgebied van de draaihals 

(A233), tapuit (A277), duinpieper (A255) en nachtzwaluw (A244)  

6.13 Behoud areaal oude eikenbossen (H9190, m.n. strubbebossen) en verbeteren 

kwaliteit, ook als habitat voor vliegend hert H1083. 

 

 

4.2.1 Beoordeling ecologische kwaliteit Natura 2000 

In het Ecologisch beoordelingskader voor herstelprogramma’s Natura 2000 Veluwe (Bijlsma et al., 

2020) is een systematiek uitgewerkt voor de beoordeling van de kwaliteit van habitattypen en 

populaties broedvogels in het Natura 2000-gebied Veluwe. In gestandaardiseerde formats zijn 

streefbeelden voor habitattypen en leefgebieden van broedvogels uitgewerkt. Deze kunnen 

gebruikt worden voor de beoordeling van de huidige situatie (referentiesituatie), alsmede voor het 

beoordelen van de effectiviteit van herstelmaatregelen. In de streefbeelden voor habitattypen 

komen de volgende thema’s aan bod: 

• Landschappelijke positie en samenhang 

• Oppervlaktebehoefte 

• Structuur 

• Functie 

• Karakteristieke soorten en vegetatietypen 

  

In de streefbeelden voor (leefgebieden van) broedvogels: 

• Oppervlakte 

• Kwaliteit / bodem 

• Kwaliteit / broedbiotoop 

• Kwaliteit / foerageerbiotoop 

• Drukfactoren 

  

De methodiek en formats richten zich primair op het Natura 2000-gebied zelf, dat in het geval van 

de Veluwe hoofdzakelijk uit bos- en natuurterreinen bestaat. De focus van deze quickscan ligt 

echter niet op de inrichting en beheer van deze bos- en natuurterreinen. Toch bevatten de formats 

ook veel waardevolle inzichten voor het bepalen van nuttige maatregelen in de randzones van de 

Natura 2000-gebieden, dus in dit geval de Enclave. In het kader van deze quickscan is ervoor 

gekozen om de formats voor de verschillende habitattypen en vogelsoorten samen te vatten en te 

clusteren op het niveau van de eerder behandelde landschapstypen in en om de Enclave, waarbij 

binnen het droge zandlandschap met inliggende natte plekken wel een onderscheid is gemaakt in 

boslandschappen enerzijds en heidelandschappen anderzijds. Daarbij zijn de volgende thema’s 

het meest relevant voor de randzones: 

• Landschappelijke positie en samenhang 

• Oppervlaktebehoefte 

• Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen 
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Een uitputtende behandeling van alle afzonderlijke habitattypen en vogelsoorten en van alle 

kwaliteitscriteria heeft voor deze quickscan geen directe meerwaarde. In onderstaande 

beschouwing zijn daarom per landschapstype de belangrijkste kwaliteitscriteria samengevat en 

toegelicht, waarbij zowel de Natura 2000-doelen (inclusief Habitatrichtlijnsoorten) als 

natuurkwaliteit / biodiversiteit in brede zin zijn meegenomen. Vervolgens is in tabelvorm een 

beoordeling van de huidige situatie (referentie) en de potenties door natuurgerichte maatregelen 

weergeven, die samen met de beschrijving van kansen en knelpunten de basis vormt voor de 

uitwerking van maatregelen. 

 

Belangrijk om te vermelden is dat de kwaliteitsbeoordeling niet per definitie overeenkomt met de 

staat van instandhouding van de instandhoudingsdoelen, zoals opgenomen in het Natura 2000-

beheerplan Veluwe. Belangrijke factoren die van invloed zijn op de staat van instandhouding in 

het Natura 2000-gebied, met name ook de langdurige overbelasting met atmosferische 

stikstofdepositie, zijn geen onderdeel van voorliggende kwaliteitsbeoordeling. De individuele 

instandhoudingsdoelen scoren zonder uitzondering matig ongunstig tot zeer ongunstig met 

betrekking tot de staat van instandhouding. 
  

Beekdallandschap 

Het beekdallandschap in de enclave bestaat, naast landbouwgronden, hoofdzakelijk uit een 

mozaïek van niet als habitattype kwalificerende bossen en de habitattypen H9190 Oude 

eikenbossen en H9120 Beuken-eikenbossen met hulst. Daarnaast komen verspreid op kleine 

schaal ook H91E0C Vochtig alluviaal bos (beekbegeleidend bos), H4030 Droge heide, H4010A 

Vochtige heide en H91D0 Hoogveenbos voor. Als ‘maatgevend’ voor de kwaliteitsbeoordeling in 

deze quickscan zijn de volgende habitattypen en soorten als uitgangspunt genomen, naast 

biodiversiteit in brede zin: 

• H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

• H9190 Oude eikenbossen 

• H91E0C Vochtig alluviaal bos (beekbegeleidende bossen) 

• Kamsalamander, beekprik en rivierdonderpad 

• IJsvogel 

  

Landschappelijke positie en samenhang: 

Voor de kwaliteitsscore zijn de bodemgesteldheid (aanwezigheid leembodems of lemige 

zandbodems), de ouderdom van de bosgroeiplaatsen en de mate waarin historische infrastructuur 

intact aanwezig is bepalend. Daarnaast zijn de aanwezigheid van schoon water en kwel, de 

permanente watervoerendheid van het beeksysteem en overgangen met aangrenzende 

landschappen (intacte gradiënten in bodem en waterhuishouding) relevant. 

Een groot deel van de bossen in het beekdal bestaat uit oude bosgroeiplaatsen (bron: Atlas van 

het landschappelijk groen erfgoed van Nederland). Binnen de landgoederen is ook sprake van 

een nog grotendeels intacte historische infrastructuur. Op deze aspecten is de score dus goed. 

Met name het watersysteem laat qua robuustheid en klimaatbestendigheid nog te wensen over. 

Door de versnelde afvoer van water vanuit de inzijggebieden in met name het aangrenzende 

cultuurlandschap, is de kans op enerzijds piekafvoeren en anderzijds droogval tijdens lange droge 
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zomers groot. Daarnaast is sprake van een te hoge belasting met nutriënten. De huidige situatie 

wordt op basis van het voorgaande overall beoordeeld als onvoldoende, omdat het 

onderliggende watersysteem niet duurzaam op orde is. Er zijn zeker kansen voor verbetering 

aanwezig.  

 

Oppervlaktebehoefte: 

 Voor de kwaliteitsscorezijn de oppervlakte en mate van versnippering (bijvoorbeeld door niet 

kwalificerende houtopstanden) bepalend. Een goede kwaliteit geldt voor aaneengesloten / weinig 

versnipperde oppervlakten vanaf respectievelijk 200 ha (H9120), 250 ha (H9190) en 20 ha 

(H91E0C). Bij kleinere oppervlakten of een hogere mate van versnippering is sprake van een 

voldoende kwaliteit, maar vanaf circa 40 ha (H9120), 50 ha (H9190) of 20 ha (H91E0C) en/of een 

hoge mate van versnippering is de kwaliteit onvoldoende. De kwalificerende boshabitattypen 

komen verspreid in het beekdal voor. Hoewel het in veel gevallen niet om grote boscomplexen 

gaat, is de samenhang tussen de veelal kleinere bosjes relatief groot. De oppervlakten van de 

afzonderlijke habitattypen zijn echter te klein om als goed te kunnen scoren. In totaal is sprake 

van circa 85 ha H9120, 25 ha H9190 en 10 ha H91E0C. Met name door de oppervlakte H9120 is 

de score overall als (net) voldoende beoordeeld. Er zijn (op beperkte schaal) kansen voor 

uitbreiding aanwezig, met name door kwaliteitsverbetering (onder andere door vernatting) en 

toename van ouderdom van nu niet kwalificerende bossen. Een forse uitbreiding van het 

bosareaal is echter niet voorzien. 

 

Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen: 

Voor een goede score is het aantal oud-bossoorten en overige karakteristieke soorten bepalend. 

Daarnaast zijn is ook de aanwezigheid van kenmerkende zoom- en mantelgemeenschappen 

relevant. 

Karakteristieke flora en fauna bestaan onder meer uit een groot aantal bospaddenstoelen en 

broedvogels van gevarieerde boslandschappen en halfopen landschappen, zoals boomvalk, 

grauwe vliegenvanger, grote lijster, kneu, koekoek en matkop. Van de specifiek beekgebonden 

soorten is naast de kwalificerende vissoorten (rivierdonderpad, beekprik) en de ijsvogel ook de 

grote gele kwikstaart te noemen. Van de oud-bossoorten zijn bosanemoon, dalkruid, gewone 

salomonszegel, adelaarsvaren, dubbelloof, grote muur, ijle zegge en wijfjesvaren te noemen. 

Deze komen verspreid in het hele beekdallandschap voor. Met name op de overgangen van bos 

en landbouwgrond is veelal sprake van harde grenzen en ontbreken gevarieerde 

overgangssituaties (mantels en zomen). De huidige situatie wordt op basis van het voorgaande 

overall beoordeeld als voldoende. Er zijn zeker kansen voor verbetering aanwezig.  

 

Tabel 4.4 Samenvatting oordeel Natura 2000-doelen 

Criterium Oordeel huidige situatie 

Natura 2000-doelen 

Potentie door natuur-

maatregelen randzones 

Landschappelijke positie en samenhang Onvoldoende Goed 

Oppervlaktebehoefte Voldoende Voldoende 

Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen Voldoende Goed 

Samenvattend oordeel Natura 2000 Voldoende Goed 
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Met name door herstel van de hydrologie en herstel van de landschapecologische relaties met de 

aangrenzende bos-, heide en cultuurlandschappen kan naar verwachting veel winst voor Natura 

2000 (en biodiversiteit in bredere zin) worden behaald. 
  

Droog zandlandschap met inliggende natte plekken (boslandschap) 

In het droog zandlandschap met inliggende natte plekken is naast heidelandschappen vooral ook 

sprake van uitgestrekte boslandschappen. Jonge bossen op voormalige heide kwalificeren veelal 

(nog) niet als habitattype, maar de aanwezige oude boskernen juist wel. Met name als H9120 

Beuken-eikenbossen met hulst. Lokaal worden (kleine) percelen met H9190 Oude eikenbossen 

en H4030 droge heiden aangetroffen.   

  

Als ‘maatgevend’ voor de kwaliteitsbeoordeling in deze quickscan zijn de volgende habitattypen 

en soorten als uitgangspunt genomen, naast biodiversiteit in brede zin: 

• H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

• Vliegend hert 

• Wespendief, draaihals, zwarte specht 

  

Landschappelijke positie en samenhang: 

Voor de kwaliteitsscore zijn de bodemgesteldheid (aanwezigheid leembodems of lemige 

zandbodems), de ouderdom van de bosgroeiplaatsen en de mate waarin historische infrastructuur 

intact aanwezig is bepalend. De kwalificerende bostypen liggen met name ter plaatse van oude 

bosgroeiplaatsen ten oosten en ten westen van de enclave (bron: Atlas van het landschappelijk 

groen erfgoed van Nederland). Binnen deze uitgestrekte bosgebieden is ook sprake van een nog 

grotendeels intacte historische infrastructuur. Op deze aspecten is de score dus goed. Binnen de 

enclave zelf is buiten het beekdallandschap slechts een klein en tamelijk versnipperd areaal 

kwalificerend (oud) bos aanwezig. De huidige situatie wordt op basis van het voorgaande 

beoordeeld als goed.  

 

Oppervlaktebehoefte: 

 Voor de kwaliteitsscorezijn de oppervlakte en mate van versnippering (bijvoorbeeld door niet 

kwalificerende houtopstanden) bepalend. Een goede kwaliteit geldt voor aaneengesloten / weinig 

versnipperde oppervlakten vanaf 200 ha (H9120). Bij kleinere oppervlakten of een hogere mate 

van versnippering is sprake van een voldoende kwaliteit, maar vanaf circa 40 ha (H9120) en/of 

een hoge mate van versnippering is de kwaliteit onvoldoende. 

De kwalificerende boshabitattypen, en dan met name H9120, komen ten oosten en ten westen 

van de enclave in grotere samenhangende clusters voor. De samenhang binnen deze clusters is 

relatief groot en de oppervlakte is doorgaans ruim groter dan 200 ha. In totaal is in en om de 

Enclave sprake van circa 1.500 ha H9120. Daarmee is de score goed. 

 

Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen: 

 Voor een goede score is het aantal oud-bossoorten en overige karakteristieke soorten bepalend. 

Daarnaast zijn is ook de aanwezigheid van kenmerkende zoom- en mantelgemeenschappen 
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relevant. Karakteristieke flora en fauna bestaan onder meer uit een groot aantal 

bospaddenstoelen en broedvogels van gevarieerde boslandschappen, zoals grauwe 

vliegenvanger, grote lijster, kneu, koekoek, matkop, raaf en zwarte mees, naast kwalificerende 

vogelsoorten als wespendief en zwarte specht. Voor het vliegend hert zijn met name de oude 

bossen (met name eikenhakhout) langs de oostkant van de enclave van groot belang. De bossen 

zijn relatief arm aan oud-bossoorten. Wel komen soorten voor van overgangszones tussen bos en 

open vegetaties, onder andere langs paden en op open plekken, zoals fraai hertshooi, hengel en 

bosparelmoervlinder. Soorten als bruine vuurvlinder en diverse reptielen zijn afhankelijk van de 

afwisseling tussen bos en heide. Met name op de overgangen van bos en landbouwgrond is 

veelal sprake van harde grenzen en ontbreken gevarieerde overgangssituaties (mantels en 

zomen). De huidige situatie wordt op basis van het voorgaande overall beoordeeld als 

voldoende. Er zijn zeker kansen voor verbetering aanwezig, zowel door revitalisering van de 

bossen zelf als door maatregelen in de randzones.  

  

Tabel 4.5 Samenvatting oordeel Natura 2000-doelen 

Criterium Oordeel huidige situatie 

Natura 2000-doelen 

Potentie door natuur-

maatregelen randzones 

Landschappelijke positie en samenhang Goed Goed 

Oppervlaktebehoefte Goed Goed 

Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen Voldoende Goed 

Samenvattend oordeel Natura 2000 Goed Goed 

  

Met name door herstel van de landschapsecologische relaties met het aangrenzende 

cultuurlandschap kan naar verwachting winst voor Natura 2000 (en biodiversiteit in bredere zin) 

worden behaald. 

  
Droog zandlandschap met inliggende natte plekken (heidelandschap) 
Het heidelandschap bestaat uit restanten van een eertijds veel groter areaal. De huidige 
heidevelden bestaan voornamelijk uit H4030 Droge heiden. Zeer lokaal komen ook andere 
habitattypen voor zoals H4010A Vochtige heiden, H3160 Zure vennen en H91D0 
Hoogveenbossen. Het leemputtencomplex bij Staverden heeft een afwijkend karakter, omdat hier 
naast droge heide vooral natte habitattypen overheersen, zoals vochtige heide maar ook H3130 
Zwakgebufferde vennen, H6410 Blauwgraslanden en H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen. 

Als ‘maatgevend’ voor de kwaliteitsbeoordeling in deze quickscan zijn de volgende habitattypen 

en soorten als uitgangspunt genomen, naast biodiversiteit in brede zin: 

• H4030 Droge heiden 

• H4010A Vochtige heiden 

• Kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel, drijvende waterweegbree 

• Nachtzwaluw, draaihals, boomleeuwerik, roodborsttapuit 

  

  

Landschappelijke positie en samenhang: 
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Voor de kwaliteitsscore zijn de aanwezigheid van een robuust watersysteem en intacte gradiënten 

van nat tot droog en van voedselarm tot voedselrijk en historische gradiënten in grondgebruik / 

productiviteit (oud bouwland op essen rond nederzettingen naar woeste grond) bepalend. 

De kwalificerende heidetypen bestaan hoofdzakelijk uit droge heide op leemarm zand. Met 

uitzondering van het leemputtencomplex van Staverden, zijn nat-droog gradiënten zeer 

spaarzaam aanwezig. Natte delen van het oorspronkelijke heidelandschap zijn veelal ontgonnen 

en nu onderdeel van het intensief landbouwkundig gebruikte cultuurlandschap. Ook intacte 

ruimtelijke relaties tussen de akkercomplexen en de heidevelden zijn niet of nauwelijks meer te 

vinden. De huidige situatie wordt op basis van het voorgaande beoordeeld als onvoldoende. Er 

zijn zeker kansen voor verbetering aanwezig.  

 

Oppervlaktebehoefte: 

 Voor de kwaliteitsscorezijn de oppervlakte en mate van versnippering bepalend. Een goede 

kwaliteit geldt voor aaneengesloten / weinig versnipperde oppervlakten vanaf respectievelijk 750 

ha (H4030) en 300 ha (H4010A). Bij kleinere oppervlakten of een hogere mate van versnippering 

is sprake van een voldoende kwaliteit, maar vanaf circa 50 ha (H4030) of 0,5 ha (H4010A) of een 

hoge mate van versnippering is de kwaliteit onvoldoende. 

De kwalificerende heidehabitattypen, en dan met name H4030, komen in grotere samenhangende 

eenheden voor van circa 50-500 ha. In totaal is sprake van circa 2.000 ha in en om de Enclave. 

Voor H4010A zijn (met uitzondering van de leemputten bij Staverden) de oppervlakten vaak niet 

groter dan circa 5-10 ha. In totaal is sprake van circa 25 ha in en om de Enclave. Daarmee is de 

score voldoende. Er zijn zeker kansen voor verbetering aanwezig. 

 

Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen: 

 Voor een goede score is het aantal karakteristieke soorten bepalend. 

De droge heidevelden worden gekenmerkt door veel karakteristieke soorten. Bij de flora valt met 

name de zeldzaamheid op van soorten van gevarieerde overgangen tussen bijvoorbeeld heide en 

(hei)schraal grasland, zoals tandjesgras en klein tijm. Qua fauna is de situatie duidelijk beter, 

zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de vele reptielen (adder, gladde slang, ringslang, 

levendbarende hagedis, zandhagedis, hazelworm) en insecten zoals bruine vuurvlinder en 

heideblauwtje. Hetzelfde geldt voor kwalificerende vogels zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik en 

roodborsttapuit. 

Soorten van natte heide, zowel planten als bijvoorbeeld een soort als gentiaanblauwtje, zijn 

daarentegen duidelijk beperkt in hun voorkomen. Hetzelfde geldt voor kwalificerende soorten 

zoals kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel en drijvende waterweegbree. De huidige situatie 

wordt op basis van het voorgaande beoordeeld als voldoende. Er zijn zeker kansen voor 

verbetering aanwezig. 

 

Tabel 4.6 Samenvatting oordeel Natura 2000-doelen 

Criterium Oordeel huidige situatie 

Natura 2000-doelen 

Potentie door natuur-

maatregelen randzones 

Landschappelijke positie en samenhang Onvoldoende Goed 

Oppervlaktebehoefte Voldoende Goed 
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Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen Voldoende Goed 

Samenvattend oordeel Natura 2000 Voldoende Goed 

  

Met name door versterking van de connectiviteit, uitbreiding van oppervlakte, benutting van 

gradiënten en herstel van de landschapsecologische relaties met de aangrenzende beekdal- en 

cultuurlandschappen (in samenhang met herstel van de hydrologie) kan naar verwachting veel 

winst voor Natura 2000 (en biodiversiteit in bredere zin) worden behaald.  

 
Cultuurlandschap 

Het cultuurlandschap betreft, naast de bebouwingskernen, hoofdzakelijk gronden die in agrarisch 

gebruik zijn. Deze vallen buiten de Natura 2000-begrenzing. Overgangen tussen het 

cultuurlandschap en andere landschapstypen zijn overwegend harde grenzen. Het intensieve 

landgebruik zorgt ervoor dat de landbouwgronden actueel zeer beperkt van belang zijn voor de 

instandhoudingsdoelen in het aangrenzende Natura 2000-gebied, maar ook voor biodiversiteit in 

brede zin. Er zijn derhalve geen habitattypen of soorten als ‘maatgevend’ beschouwd voor de 

kwaliteitsbeoordeling in deze quickscan. Deze is dus uitsluitend gebaseerd op biodiversiteit in 

brede zin. 

  

Landschappelijke positie en samenhang: 

Door de beperkte samenhang met de aangrenzende natuurgebieden (harde grenzen, intensief 

landgebruik) is de score onvoldoende. Er zijn zeker kansen voor verbetering aanwezig. 

  

Oppervlaktebehoefte: 

Niet van toepassing. 

 

Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen: 

 Door de beperkte samenhang met de aangrenzende natuurgebieden (harde grenzen, intensief 

landgebruik) en daarmee samenhangend het beperkte belang voor bijvoorbeeld soorten van 

kleinschalig cultuurlandschap is de score onvoldoende. Er zijn zeker kansen voor verbetering 

aanwezig. Dit betreft zowel kwalificerende soorten voor het aangrenzende Natura 2000-gebied 
(zoals kamsalamander, vliegend hert en roodborsttapuit) als bijvoorbeeld een rijkere bodemfauna, 

insecten, broedvogels van het kleinschalig cultuurlandschap, et cetera. 

 

Tabel 4.7 Samenvatting oordeel Natura 2000-doelen 

Criterium Oordeel huidige situatie 

Natura 2000-doelen 

Potentie door natuur-

maatregelen randzones 

Landschappelijke positie en samenhang Onvoldoende Goed 

Oppervlaktebehoefte Niet van toepassing Niet van toepassing 

Karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen Onvoldoende Goed 

Samenvattend oordeel Natura 2000 Onvoldoende Goed 
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Met name door herstel van de landschapsecologische relaties met de aangrenzende beekdal-, 

bos- en heidelandschappen kan naar verwachting veel winst voor Natura 2000 (en biodiversiteit in 

bredere zin) worden behaald. 

 
4.3 Overige doelen 

 

4.3.1 Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) is een netwerk 

van natuurgebieden waarmee de biodiversiteit behouden en versterkt wordt. Planten en dieren 

kunnen zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Soorten raken hierdoor niet 

geïsoleerd en hebben dus minder kans op uitsterven. Het Natuurnetwerk Nederland is door de 

provincie Gelderland in de omgevingsverordening geborgd en nader uitgewerkt in het Gelders 

Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) (Provincie Gelderland, 2021).  

 

Zowel de formulering van natuurdoelen (wezenlijke kenmerken en waarden) als het 

beschermingsregime voor het NNN wijken af van Natura 2000. Voor de Veluwe kan echter 

worden geconstateerd dat zowel de begrenzing als de beoogde natuurwaarden zodanig 

overlappen, dat een uitgebreide separate behandeling van het NNN geen meerwaarde heeft voor 

deze quickscan. Met name ook omdat bij het formuleren van maatregelen breder wordt gekeken 

dan alleen de Natura 2000-doelen. 

 

4.3.2 Kaderrichtlijn water 

De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om de waterkwaliteit is Europa te verbeteren. De richtlijn is 

sinds 2000 van kracht. In de richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 

2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. In de aanpak van de 

KRW staan de wateren in internationale stroomgebieden (watersystemen) centraal. Een 

stroomgebied omvat al het water in een bepaalde regio. Naast rivieren behoren hiertoe ook 

vertakkingen, meertjes en grondwater. De Nederlandse wateren behoren tot de stroomgebieden 

van de Eems, Rijn, Maas en Schelde. De KRW is niet vrijblijvend. Het halen van milieudoelen 

vormt een verplichting waaraan economische sancties zijn verbonden. Daarom vraagt de KRW 

om rapportages van de toestand van oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. 

Hiervoor is een monitoringsprogramma (met behulp van factsheets) opgesteld. De meest recente 

factsheet is gepubliceerd op 11-02-2020. Voor de Hierdensche Beek geldt dat het waterlichaam 

ten noorden van Staverden als KRW-waterlichaam geclassificeerd is. De factsheet is opgenomen 

in bijlage 6. 

 

Het waterlichaam Hierdensebeek heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De reden hiervoor 

is, dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de hydromorfologie van het waterlichaam 

zodanig van karakter is veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is 

zonder significante schade aan gebruiksfuncties. De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan 

het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: stuwen, dammen en reservoirs. Het 

waterlichaam ligt voor een deel in een gebied met bestemming landbouw. De waterhuishouding is 

op deze functie afgestemd. Als mogelijke maatregel wordt op de factsheet hermeanderen 
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genoemd. Hier wordt de volgende motivering genoemd waardoor van deze maatregel wordt 

afgeweken: geforceerd meanderen leidt tot vergroten afwijking van natuurlijke toestand.  

 

4.3.3 Biodiversiteit algemeen (cultuurlandvogels, kruidenrijke akkers) 

Biodiversiteit in brede zin heeft betrekking op de verscheidenheid van alle levende organismen in 

verschillende ecosystemen. Dit houdt zowel de genetische diversiteit binnen één soort, tussen 

soorten als tussen ecosystemen in. Specifiek voor het cultuurlandschap valt te denken aan (niet 

limitatief): 

• Een rijk bodemleven. 

• Een gevarieerde plantengroei en dierenleven in randzones van percelen en in 

landschapselementen, bermen en waterlopen (bijvoorbeeld amfibieën, vleermuizen en 

andere kleine zoogdieren zoals marterachtigen). 

• Een gevarieerde insectenfauna gekoppeld aan een groot aanbod aan bloeiende planten 

gedurende het hele groeiseizoen. 

• Een rijke vogelfauna, zowel in landbouwpercelen als in en rond bebouwing (erven). 

 

4.3.4 Vitale bodem 

In het verleden is de degradatie van de bodem vaak een belangrijke factor geweest in het verval 

van beschavingen. Waar vroeger een nederzetting verloren was door uitputting van de bodem, 

wordt er nu vooral een beroep gedaan op de (chemische) technologie om de vruchtbaarheid en 

weerbaarheid tegen ziekteverwekkers kunstmatig op peil te houden voor gewasteelt. We zouden 

eigenlijk beter van “schijnvruchtbaarheid” moeten spreken. Vanwege deze focus vergeten we te 

kijken naar de werkelijke  bodemgesteldheid: het verlies van (stabiel) organisch stof, de beperkte 

natuurlijke weerbaarheid tegen ziekteverwekkers, de verminderde waterdoorlatendheid en -

vasthoudendheid, de uitspoeling van nutriënten en biodiversiteitsverlies. Oftewel: 

bodemdegradatie. Die degradatie geldt niet alleen voor plattelandsbodems, maar ook voor 

stedelijke en industriële bodems als gevolg van de aanwezigheid van (dichte) verharding op de 

bodem, verdichting door zware bodembelasting, verarming van vegetatie en vervuiling. 

 

We zouden beter naar de vitaliteit van de bodem kunnen kijken, die de gezondheid van de bodem 

op al haar aspecten beschouwd. Elke bodem heeft zijn eigen waarde voor het ecosysteem en kan 

meerdere ecosysteemdiensten bieden; dit wordt ook wel het ‘natuurlijk kapitaal’ genoemd.  

Voorbeelden van deze ecosysteemdiensten zijn klimaatregulatie, koolstof- en  nutriëntlevering- en 

retentie, bescherming van biodiversiteit, ziekte- en plaagwering en zelfreinigend vermogen. Door 

het beschouwen van en anticiperen op de werkelijke bodemgesteldheid, wordt verdere  

bodemdegradatie voorkomen en krijgt de bodem zijn ecosysteemdiensten terug die van essentieel 

belang zijn voor ons voortbestaan. 

 

4.4 Overige doelen 

Het belangrijkste overige doelen die meespelen in robuust systeemherstel is het streven naar een 

klimaat robuuste inrichting van het watersysteem. Dit betreft een meer algemene doelstelling 

vanuit het waterbeheer, waarbij het streven is om piekafvoeren te verminderen en zo veel mogelijk 

water vast te houden in het systeem om daarmee de grondwaterstanden in de zomer zo min 
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mogelijk te laten uitzakken. Voor dit gebied gaat het om de volgende trits 1. het zoveel mogelijk 

vasthouden van water, 2. Waterbergen 3 en zo mogelijk afvoeren (wel een minimale basisafvoer 

voor het behalen van de KRW-doelen).  
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5 Knelpunten en kansen 

5.1 Hoofdknelpunten 

Samengevat is het hoofdknelpunt een af- en ontwateringsysteem die veelal is afgestemd op de 

landbouwkundige functie, met als gevolg: 

• rechte en niet meanderende beken die (soms) te diep zijn ingesleten  

• snelle piekafvoeren bij hevige neerslag waardoor in beeksysteem te hoge snelheden ontstaan 

en ongewenste erosie en ongewenste inundatie (vanwege waterkwaliteit) optreedt 

• te diepe ontwatering, waardoor de grondwaterstand niet optimaal zijn voor de habitattypen en 

bovendien de laterale kwel in de beekdalen afvangen en daardoor niet in de wortelzone van 

de habitattypen in het beekdal terecht komt 

• een sterk beïnvloede oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit door bemesting. Nutriënten 

komen als gevolg van laterale afstroming direct terecht in het oppervlaktewaterstelsel of 

indirect via het grondwatersysteem in de wortelzone van kwetsbare habitattypen dan wel in 

het oppervlaktewater.  

 

De hoofdknelpunten op het gebied van hydrologie zijn weergegeven in figuur 5.1 (tevens 

opgenomen in bijlage 3). 

 

 
Figuur 5.1 Kaart met hydrologische knelpunten 

 

Op ecologisch gebieden zijn de hoofdknelpunten: 
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• het onvoldoende aanwezig zijn van verbinding (connectiviteit) van het droge zandlandschap 

(heide) 

• Harde overgangen tussen natuur en landbouwgebieden met o.a. als gevolg weinig 

biodiversiteit 

Daarnaast liggen in dit gebied kansen om de overgangen van nat naar droog te versterken.  

In figuur 5.2 is een eerste voorzet gedaan voor mogelijke verbindingen.  

 

 
Figuur 5.2 Mogelijke verbindingszones met pijlen (groen belangrijke droge verbinding, blauw belangrijke droog/natte 

verbinding en gestippeld blauw een potentiele aanvullende droog/natte verbinding  

 

5.2 Rangschikking op basis van landschapstype 

De kansen en knelpunten zijn gerangschikt op basis van de drie landschapstypen uit de 

gebiedsanalyse (zie paragraaf 2.1.4 en onderstaand figuur) : 

• Beekdallandschap 

• Cultuurlandschap 

• Droog zandlandschap met inliggende natte plekken 
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Figuur 5.3 Samenvattende kaart met de drie landschapstypen 

 

Per landschapstype zijn de (prioritaire) knelpunten en de aangrijpingspunten voor natuurherstel uit 

het OBN rapport, als vertrekpunt gehanteerd voor de analyse van knelpunten en kansen.  In 

onderstaand figuur zijn de aangrijpingspunten weergegeven. Deze zijn op hoofdlijnen nader 

uitgewerkt op basis van de gebiedsanalyse, de inbreng vanuit de sessie met gebiedspartners en 

aangevuld met expert judgement. Daarmee vormt het de basis voor de uitwerking van 

maatregelen. 
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5.2.1 Beekdallandschap 

 

In onderstaande tabel worden de knelpunten voor het beekdallandschap beschreven: 

 
 

In onderstaande tabel worden de kansen voor het beekdallandschap beschreven: 

 

Knelpunt Beschrijving

Afname areaal en 

versnippering:

Het areaal en de ruimtelijke samenhang van natuur in het beekdal zijn relatief groot, 

met name ten zuiden van de A28. Knelpunten zijn hier slechts lokaal aanwezig. De 

samenhang ten noorden van de A28 is beperkter, maar dit ligt buiten de scope van dit 

onderzoek

Input verzurende en 

vermestende stoffen / 

nutriënten onbalans:

Atmosferische stikstofdepositie en inspoeling van meststoffen via het watersysteem 

(directe afspoeling naar waterlopen of verspreiding via het grondwater) vormen beide 

relevante knelpunten. De belasting is al wel afgenomen, maar met name vanaf de 

oostkant is de waterkwaliteit in de haarvaten van het beeksysteem, veelal gelegen in 

agrarisch gebied, nog een reëel zorgpunt. Met name de gehalten aan nitraat en 

zwavelverbindingen en de mogelijk nog lange nalevering zijn daarbij 

aandachtspunten

Afvoerdynamiek / 

waterbeschikbaarheid 

/ verdroging, mede 

i.r.t. 

klimaatverandering:

Mede onder invloed van klimaatverandering neemt het risico op (langdurige) 

droogval van delen van het beeksysteem sterk toe. Dit is funest voor het hele 

beekecosysteem en de daarvoor geldende natuurdoelen (zowel N2000, KRW als GNN). 

Het afwateringssysteem in het beekdal (en het aangrenzende cultuurlandschap) is 

primair afgestemd op intensieve landbouw. De deels rechtgetrokken beken, in 

combinatie met secundaire en tertiaire ontwatering, zorgen voor snelle afvoer en 

hoge stroomsnelheden, daardoor diepere insnijding van de beek(bodem), te lage 

grondwaterstanden voor grondwaterafhankelijke natuur en uiteindelijk ook droogval 

van de beek in droge zomers

Drukfactoren vanuit 

functies:

Recreatieve verstoring kan lokaal een rol spelen, met name voor gevoelige 

vogelsoorten en grote zoogdieren

Invasieve exoten: Waarnemingen van bijvoorbeeld invasieve uitheemse vissen, rivierkreeften of 

waterplanten ontbreken vooralsnog. Deze komen echter wel voor in de randmeren, 

waarmee het risico op toekomstige kolonisatie van het beeksysteem een 

aandachtspunt vormt

Ontbreken van 

overgangen en 

landschapselementen:

Met name waar het beeksysteem grenst aan het cultuurlandschap is sprake van 

relatief harde overgangen. Daarmee wordt de gradiënt nat-droog, die in ecologisch 

opzicht zeer kansrijk is, niet goed benut. In het aangrenzende cultuurlandschap zijn 

weinig landschapselementen aanwezig. Dit geldt met name in de jonge 

heideontginningen, waar al vanaf de ontginning sprake is van een ‘rationeel’ open 

landschapstype
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5.2.2 Cultuurlandschap 

In onderstaande tabel worden de knelpunten voor het cultuurlandschap beschreven: 

Kans Beschrijving

Ruimte geven aan natuurlijke processen, door onder meer het terugdringen van snelle 

waterafvoer en dus het beter vasthouden van water

Herstel van de bodemstructuur, met name het verhogen van het gehalte aan 

organische stof, mede ten behoeve van het langer vasthouden van water

Herstel van oppervlakkige afvoer via natuurlijke laagtes o.a. door middel van herstel 

en verondieping van beeklopen / drainagebasis

Verbeteren laterale afstroming in combinatie met herstel en benutting van deze 

laterale kwelstromen

Overgang naar natuurlijke peilbeheer en peildynamiek ipv gereguleerd middels 

stuwen en drempels

Voorkomen onnatuurlijke piekafvoer

Verminderen grondwateronttrekkingen (PM nog uitzoeken)

Verbeteren kwaliteit grond- en oppervlaktewater

Effectieve aanpak ontwikkelen voor zowel grondgebonden als niet grondgebonden 

landbouw: PM HWC wat wordt hiermee bedoeld

Optimalisatie van 

hydrologische 

systemen:

Meer ruimte voor natte natuur, waar vernatting landbouwkundig gebruik onmogelijk 

maakt of waar de samenhang versterkt kan worden

Natuurinclusiever ruimtegebruik buiten natuur, met name in blijvend agrarisch gebied 

in het beekdal

Verbindingen tussen natuur- en leefgebieden en connectiviteit van habitats van 

soorten zijn in het beekdal slechts lokaal nodig, omdat de samenhang nog relatief 

groot is

Herstel van landschapselementen, met name ook op de overgangen van beekdal naar 

cultuurlandschap. Zowel houtwallen en houtsingels als poelen en bloemrijke bermen 

en overhoeken zijn te overwegen

Natuurlijke dynamiek in grondwatersystemen (zie onder optimalisatie hydrologisch 

systeem)

Vergroten variatie in leefgebieden, met name de versterking van de variatie in 

beekbegeleidende bossen en open vegetaties zoals moeras en nat grasland

Herstel gradiënten / overgangen, met name de overgangen met het aangrenzende 

droge landschap (inzijggebieden)

Vergroten kleinschalige diversiteit landschapsniveau, bijvoorbeeld door aanleg van 

landschapselementen (zie ook onder vergroten areaal en verbeteren connectiviteit)

Aanpassen landbouwpraktijk, bij vernatting of bij het oplossen van negatieve 

beïnvloeding van de waterkwaliteit

Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting

Monitoring en verbetering waterkwaliteit

Herstelmaatregelen in natuurgebieden (buiten scope)

Mineralen toevoegen in natuurgebieden (buiten scope)

Zie ook onder vergroten areaal en verbeteren connectiviteit

Vermindering pesticidengebruik

Soortgerichte maatregelen, met name ter behoud van waardevolle bronpopulaties en 

ter voorkoming van genetische verarming

Natuurinclusief ruimtegebruik en ontwerp

Assessment potentiële risicosoorten, met name voor het beeksysteem

Zo nodig blokkeren verspreidingsbronnen en –routes (bijvoorbeeld exoten vanuit 

randmeren)

Bestrijding aanwezige invasieve exoten

Vergroten areaal en 

verbeteren 

connectiviteit (van 

natuurgebieden en 

van populaties):

Vergroten van 

dynamiek en 

diversiteit in gebieden 

en habitats:

Verminderen van 

input van nutriënten, 

waaronder stikstof, en 

chemische stoffen en 

herstel van opgelopen 

schade:

Herstel van de 

biotische kwaliteit:

Aanpak van exoten:
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In onderstaande tabel worden de kansen voor het cultuurlandschap beschreven: 

 
 

Knelpunt Beschrijving

Algemeen: De knelpunten (voor natuur) in dit landschap zijn relatief beperkt, met de 

kanttekening dat oorzaken voor problemen in de aangrenzende natuurrijke 

landschappen in belangrijke mate ook of juist in het cultuurlandschap liggen (zoals te 

snelle afvoer van water, atmosferische stikstofdepositie, af- en inspoeling van 

meststoffen naar het watersysteem)

Waterbeschikbaarheid 

/ verdroging i.r.t. 

klimaatverandering:

Dit vormt in potentie ook een probleem voor de landbouw, met name wanneer ook 

de mogelijkheden voor beregening zouden worden beperkt

Verarming van de 

biodiversiteit:

Vormt in potentie ook een groot risico voor de landbouw, zeker ook op langere 

termijn. Daarbij vormt onder meer te denken aan de bestuiving van gewassen door 

insecten, het optreden van plagen en dergelijke

Kans Beschrijving

Ruimte geven aan natuurlijke processen, door onder meer het terugdringen van snelle 

waterafvoer en dus het beter vasthouden van water

Herstel van de bodemstructuur, met name het verhogen van het gehalte aan 

organische stof, mede ten behoeve van het langer vasthouden van water

Herstel van oppervlakkige afvoer via natuurlijke laagtes o.a. door dempen 

onnatuurlijke waterlopen opm HWC: Dit geldt toch ook voor cultuurlandschap

Verbeteren laterale afstroming in combinatie met herstel en benutting van deze 

laterale kwelstromen

Voorkomen onnatuurlijke piekafvoer

Verminderen grondwateronttrekkingen (PM nog uitzoeken)

Verbeteren kwaliteit grond- en oppervlaktewater

Effectieve aanpak ontwikkelen voor zowel grondgebonden als niet grondgebonden 

landbouw: PM HWC wat wordt hiermee bedoeld

Meer ruimte voor natte natuur en verbindingen (corridors), met name waar dit 

bijdraagt aan de samenhang tussen natuurgebieden zoals heide ecosystemen

Natuurinclusiever ruimtegebruikHerstel van landschapselementen, met name ook op de overgangen van beekdal naar 

cultuurlandschap. Zowel houtwallen en houtsingels als poelen en bloemrijke bermen 

en overhoeken zijn te overwegen

Natuurlijke dynamiek in grondwatersystemen (zie onder optimalisatie hydrologisch 

systeem)

Vergroten kleinschalige diversiteit landschapsniveau, bijvoorbeeld door aanleg van 

landschapselementen (zie ook onder vergroten areaal en verbeteren connectiviteit)

Aanpassen landbouwpraktijk, bij vernatting of bij het oplossen van negatieve 

beïnvloeding van de waterkwaliteit

Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting

Monitoring en verbetering waterkwaliteit

Zie ook onder vergroten areaal en verbeteren connectiviteit

Vermindering pesticidengebruik

Soort(groep)gerichte maatregelen, met name gericht op typische soorten van het 

(kleinschalige) landschap

Natuurinclusief ruimtegebruik en ontwerp

Aanpak van exoten: Bestrijding aanwezige invasieve exoten

Optimalisatie van 

hydrologische 

systemen:

Vergroten areaal en 

verbeteren 

connectiviteit (van 

natuurgebieden en van 

populaties):

Vergroten van 

dynamiek en diversiteit 

in gebieden en 

habitats:

Verminderen van input 

van nutriënten, 

waaronder stikstof, en 

chemische stoffen en 

herstel van opgelopen 

schade:

Herstel van de 

biotische kwaliteit:
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5.2.3 Droog zandlandschap met inliggende natte plekken 

In onderstaande tabel worden de knelpunten voor het droog zandlandschap met inliggende natte 

plekken beschreven: 

 

 
 

In onderstaande tabel worden de kansen voor het droog zandlandschap met inliggende natte 

plekken beschreven: 

Knelpunt Beschrijving

Afname areaal en 

versnippering:

Het areaal en de ruimtelijke samenhang van natuur in het zandlandschap zijn relatief 

groot. Met name de (soms beperkte) connectiviteit tussen de heidegebieden verdient 

aandacht

Input verzurende en 

vermestende stoffen / 

nutriënten onbalans:

Atmosferische stikstofdepositie is een van de grootste knelpunten. Alle voorkomende 

bos- en heidetypen zijn zeer stikstofgevoelig. Bodems zijn veelal sterk verzuurd en 

mede daardoor (en soms door intensief beheer) zijn de bodems arm aan essentiële 

mineralen

Waterbeschikbaarheid 

/ verdroging, mede i.r.t. 

klimaatverandering:

Hoewel grote delen van nature een droog karakter hebben, treden bijvoorbeeld in 

bossen toch problemen op door droogte. Deels komt dit doordat sprake is van 

‘onnatuurlijke’ monoculturen van boomsoorten met een beperkte tolerantie voor 

droogte (bijvoorbeeld fijnspar, beuk), deels ook doordat de bodemstructuur verarmd 

is en te snelle afvoer van water plaatsvindt

Drukfactoren vanuit 

functies:

Recreatieve verstoring kan lokaal een rol spelen, met name voor gevoelige 

vogelsoorten en grote zoogdieren

Invasieve exoten: Waarnemingen van bijvoorbeeld invasieve uitheemse vissen, rivierkreeften of 
functies: vogelsoorten en grote zoogdieren

Invasieve exoten: Waarnemingen van bijvoorbeeld invasieve uitheemse vissen, rivierkreeften of 

waterplanten ontbreken vooralsnog. Deze komen echter wel voor in de randmeren, 

waarmee het risico op toekomstige kolonisatie van het beeksysteem een 

aandachtspunt vormt

Ontbreken van 

overgangen en 

landschapselementen:

Overgangen tussen heide en bos zijn vaak scherp en nog meer geldt dit voor 

overgangen met aangrenzend cultuurlandschap. Daarmee worden de potenties van 

geleidelijke overgangen niet goed benut. Afname van dynamische processen, zoals 

natuurlijke begrazing, zal soms ook een factor zijn in het ontstaan van rigide patronen. 

In het aangrenzende cultuurlandschap zijn weinig landschapselementen aanwezig. Dit 

geldt met name in de jonge heideontginningen, waar al vanaf de ontginning sprake is 

van een ‘rationeel’ open landschapstype

Ontbreken specifieke 

habitats:

In samenhang met het vorige punt is opvallend de schaarste aan typerende soorten 

van (hei)schrale graslanden, en mantel- en zoomvegetaties. Als voorbeeld kan gedacht 

worden aan plantensoorten zoals knollathyrus, kleine tijm, fraai hertshooi en gewone 

agrimonie, die slechts zeer lokaal nog aanwezig zijn
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5.3 Meekoppelkansen 

Zoals beschreven in het OBN rapport draagt robuust systeem herstel niet alleen bij aan het 

robuuster maken van de natuur. Het draagt ook bij aan de thema’s: 

• Waterberging en -buffering 

• Drinkwaterwinning 

• Recreatie 

• Koolstofvastlegging 

• Waterveiligheid 

  

De meekoppelkansen waterberging, recreatie en koolstofvastlegging spelen in dit gebied. 

Drinkwaterwinning is in dit gebied boven de kleilaag niet mogelijk en is dus niet aan de orde. Ook 

waterveiligheid speelt in dit gebied niet mee. Naast deze thema’s zien we in de Enclave Noord 

Kans Beschrijving

Ruimte geven aan natuurlijke processen, door onder meer het terugdringen van snelle 

waterafvoer en dus het beter vasthouden van water

Herstel van de bodemstructuur, met name het verhogen van het gehalte aan 

organische stof, mede ten behoeve van het langer vasthouden van water. Dit speelt 

met name een rol bij de revitalisering van bossen

Herstel en benutting lokale kwelstromen (laterale afstroming naar geïsoleerde 

plekken)

Meer ruimte voor heide corridors

Herstel van landschapselementen, met name ook op de overgangen naar 

cultuurlandschap. Zowel houtwallen en houtsingels als bloemrijke bermen, 

akkerranden en overhoeken zijn te overwegen. Wellicht zijn lokaal mogelijkheden 

aanwezig voor nieuwe leemkuilen

Natuurlijke dynamiek in grondwatersystemen (zie onder optimalisatie hydrologisch 

Vergroten variatie in leefgebieden, met name de versterking van de variatie in 

overgangssituaties tussen heide, bos en (hei)schraal grasland

Vergroten kleinschalige diversiteit landschapsniveau, bijvoorbeeld door aanleg van 

landschapselementen (zie ook onder vergroten areaal en verbeteren connectiviteit)

Aanpassen landbouwpraktijk, bij vernatting of bij het oplossen van negatieve 

beïnvloeding van de waterkwaliteit

Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting

Monitoring en verbetering waterkwaliteit

Herstelmaatregelen in natuurgebieden (buiten scope)

Mineralen toevoegen in natuurgebieden (buiten scope)

Zie ook onder vergroten areaal en verbeteren connectiviteit

Soortgerichte maatregelen, met name ter behoud van waardevolle bronpopulaties en 

ter voorkoming van genetische verarming

Natuurinclusief ruimtegebruik en ontwerp

Assessment potentiële risicosoorten

Bestrijding aanwezige invasieve exoten (in vennen en natte pioniervegetaties kan 

bijvoorbeeld een soort als watercrassula voor grote problemen zorgen

Aanpak van exoten:

Optimalisatie van 

(lokale) hydrologische 

systemen:

Vergroten areaal en 

verbeteren 

connectiviteit (van 

natuurgebieden en van 

populaties):

Verminderen van input 

van nutriënten, 

waaronder stikstof, en 

chemische stoffen en 

herstel van opgelopen 

schade:

Herstel van de 

biotische kwaliteit:

Vergroten van 

dynamiek en diversiteit 

in gebieden en 

habitats:

Verminderen van input 

van nutriënten, 

waaronder stikstof, en 

chemische stoffen en 

herstel van opgelopen 

schade:
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Veluwe ook mogelijkheden om met de maatregelen te investeren in een verbetering van de 

leefomgeving, ruimtelijke kwaliteit en meer groen en water nabij dorpen en woonkernen.  

  

Het gebied heeft natuurlijk al belangrijke ruimtelijke kwaliteitswaarden. Het combineren van 

verschillende functies (water, natuur, natuurinclusieve landbouw) kan deze ruimtelijke kwaliteit 

verder verhoogd worden en daar waar mogelijk met recreatief medegebruik. 

 

-  
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6 Maatregelen 

6.1 Methodiek en systematiek 

In bijlage 5 is een tabel opgenomen van alle maatregelen. De maatregelen zijn in eerste instantie 

onderverdeeld in de 6 hoofdcategorieën: 

- Optimalisatie hydrologische systeem 

- Vergroten areaal en connectiviteit 

- Vergroten dynamiek en diversiteit 

- Verminderen input nutriënten en chemische stoffen en herstel schade 

- Herstel van biotische kwaliteit 

- Aanpak exoten.  

De maatregelen zijn op een drietal kaartbeelden (maatregelen hydrologie, maatregelen ecologie 

en maatregelen landbouw) in de volgende paragrafen.  

 

Alle maatregelen hebben we gescoord op de volgende onderdelen 

- Bijdrage aan de Natura2000-habitatdoelen, gegroepeerd naar vier landschapstypes 

(beekdallandschap, cultuurlandschap, droge zandgrond(heide), inclusief locatie natte plekken 

en droge zandgrond (bos). Hierbij hebben we conform de WUR-systematiek gescoord op de 

onderdelen landschap, oppervlakte en karakteristieke soorten, biotopen en vegetatietypen. Er 

is niet gescoord op de onderdelen structuur en functie omdat de maatregelen buiten de 

habitattype hierop niet of nauwelijks invloed heeft (betreffen meer beheersmaatregelen).  

- Bijdrage aan de natuurkwaliteit buiten Natura2000 onderverdeeld naar biodiversiteit, vitale 

bodem en KRW 

- Bijdrage aan klimaat robuust watersysteem.  

- De impact van de maatregelen op de landbouw, onderverdeeld in grasland, bouwland, 

paardenhouderij en intensieve teelten.  

 

Voor de score is gebruik gemaakt van de plussen en minnen: 

+ of -  : kleine bijdrage/kleine impact 

++ of --  : grote bijdrage/grote invloed 

+++ of --- : maatregelen is een must/ zeer negatieve invloed.  

 

Het betreft een kwalitatieve beoordeling, welke in de volgende paragrafen nader is toegelicht.  

 

6.2 Maatregelen optimalisatie hydrologische systeem 

In bijlage 4 zijn de maatregelen voor optimalisatie van het hydrologische systeem in kaartbeeld 

weergegeven. In tabel 6.1 zijn de hydrologische maatregelen nader uitgeschreven en is een 

toelichting per maatregel op de score gegeven.   

 

Overkoepelend gedachtengoed is het herstel van de natuurlijk situatie , dat wil zeggen natuurlijk 

processen zo veel mogelijk de ruimte geven en overbelasting van bodem en watersysteem te 

voorkomen alsmede de uitputting van bodem.   
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Tabel 6.1 Overzicht maatregelen hydrologie  

Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

Natuurlijk beekprofiel herstellen 

Hieronder verstaan we het weer op natuurlijk 

wijze laten meanderen van de beek, waar 

natuurlijke laagtes worden gevolgd. Natuurlijke 

beken herstellen (qua meandering en diepte). 

Het doel is verminderen van snelle afwatering, 

ontwateringsdiepte verkleinen en natuurlijke 

inrichting vergroten ten behoeve van de 

biodiversiteit 

Maatregel  geeft een belangrijke bijdrage 

aan de habitattypen in het 

beekdallandschap (vooral voor verbetering 

van de hydrologische condities in gw als in 

mogelijkheden voor uitbreiding van het 

oppervlak, wat tezamen gunstig is voor 

karakteristieke soorten, biotopen en 

vegetatietypen), verder geeft het een 

vergroting van de biodiversiteit en is het 

een must voor de KRW-opgave 

Impact op de landbouw is 

beperkt (behalve als deze direct 

grenst aan de beek).  

 

Ontwateringsdiepte verminderen en afvoer vertragen 

Dit kan op verschillende manieren, bijv door 

het dempen van secundaire en tertiaire 

waterlopen met als doel om snelle afvoer te 

verkleinen waardoor water in 

grondwatersysteem wordt gebufferd. Een 

andere manier is het maken van 

drempels/stuwen in watergangen 

Maatregel is een must  voor de 

habitattypen binnen het beekdallandschap 

die het knelpunt van een te diepe 

ontwatering en ontbrekend van laterale 

kwel kan oplossen. Deze nattere 

omstandigheden zorgen indirect voor meer 

biodiversiteit Ook helpt het in het behalve 

van de  KRW-doelen omdat de snelle 

afvoer hiermee wordt gereduceerd. 

Impact op landbouw is groot 

alhoewel hier wel gradatie in zit. 

Voor intensieve teelten is dit not-

don, voor bouwland grote impact 

en voor grasland beperktere 

impact (wel met een aanzienlijke 

beperking een en ander 

afhankelijk van de hoogteligging 

van het perceel. 

Piekafvoeren uit stedelijk gebied vasthouden en bergen 

De maatregel is tweeledig: Het zoveel mogelijk 

vasthouden en bergen van water in stedelijk 

gebieden. En de piekafvoer bij heveige 

neerslag (wat het gemeentelijk stelsel niet 

meer aankan vasthouden en bergen in het 

landelijk gebied (waterberging). De 

ovrmgeving van de waterberging is variabel 

Maatregelen zorgt voor kleine verbetering 

van de condities voor de habiatattypen in 

het beekdal doordat hoge 

stroomsnelheden bij piekafvoeren wordt 

voorkomen en ook minder inundaties (met 

mogelijk slechtere waterkwaliteit. Voor het 

behalen van de KRW opgave is dit een 

must 

Effect op de landbouw treedt 

alleen op de percelen waar 

waterberging plaatvindt. Voor 

grasland heeft dit een beperkt 

effect omdat het van tijdelijke 

aard is. Voor bouwland en 

intensieve teelten kan dit een 

grote invloed hebben (oogst 

mislukken) 

Vergrote watervasthoudend vermogen bodem landbouwpercelen 

Vergroten van organsich stofgehalte van de 

bodem 

Neerslag stroomt minder snel af naar 

slotenstelsel en komt daardoor 

beschikbaar voor grondwateraanvulling. 

Kleine bijdrage voor de habiatttypen in 

beekdallandschap. Het is een must voor 

een vitale bodem en bodemleven. Legt 

tevens CO2 vast 

Heeft een grote meerwaarde 

voor het opleverend vermogen 

van de landbouw, met name 

bouwland 

Vergroten watervasthoudend vermogen bodem bospercelen 
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Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

Aanplanten van rijke strooiselsoorten (bodem 

met goed verterend blad). Aanvullen van de 

mineralenvoorraad (bijv steenmeel). Beide 

maatregelen dragen bij aan goede 

strooiselvertering en ontstaan van duurzame 

humuscomplexen in de bodem 

Neerslag stroomt minder snel af naar 

slotenstelsel en komt daardoor 

beschikbaar voor grondwateraanvulling. 

Kleine bijdrage voor de habiatttypen in 

beekdallandschap. Het is een must voor 

een vitale bodem en bodemleven en 

daarmee indirect voor de biodiversiteit. 

Legt tevens CO2 vast 

Geen positieve of negatieve 

impact op landbouw 

Duurzaam Agrarisch waterbeheer 

Hierbij gaat het vooral om het beheer van de 

sloten, zoals gefaseerd maaien/schonen (25% 

laten staan), niet of gefaseerd baggeren, 

maaien van slootvegetatie met maaikorf 

(afvoeren), schuin talud of terras oever 

Deze lokale beheersmaatregelen in de 

sloten zelf zorgen voor een vertraging van 

de afvoer (dus meer 

grondwateraanvulling) en geeft daarmee 

een kleine bijdrage voor de habiattypen in 

het beekdallandschap. Het is vooral 

gunstig voor de biodiversiteit.  

Geen negatieve impact op de 

landbouw 

 

 

6.3 Ecologische maatregelen 

In bijlage 4 zijn de ecologische maatregelen in een kaartbeeld weergegeven. In tabel 6.2 zijn de 

ecologische maatregelen nader uitgeschreven en is een toelichting per maatregel op de score 

gegeven.   

 

Overkoepelend gedachtengoed is het herstel van de landschapsecologische samenhang en het 

waar mogelijk gebruik maken van natuurlijk processen (zoals hydrologische processen). Parallel 

kunnen ook overbelasting van bodem en watersysteem door deze maatregelen worden 

teruggebracht en daarnaast kunnen de maatregelen ook bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, 

waaronder natuurbeleving en (extensieve) recreatie. 

 

Tabel 6.2 Overzichtstabel maatregelen natuur 

Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

Aanleg heidecorridors 

Hieronder verstaan we de realisatie van 

nieuwe natuur als verbindende schakel, 

met name tussen de nu min of meer 

geïsoleerde heidegebieden in en om de 

Enclave. Optimaal is de ontwikkeling van 

robuuste corridors ‘op 

landschapsschaal’. Dit betekent 

concreet dat ruimte wordt geboden aan 

een afwisseling van de diverse 

vegetatietypen en vegetatiestructuren 

Deze maatregel zorgt voor een 

belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 

van habitattypen en leefgebieden 

van soorten van het heidelandschap, 

maar versterkt ook de relaties met 

het bos- en beekdallandschap. 

Met name bij een combinatie met 

andere maatregelen, zoals 

natuurontwikkeling en hydrologisch 

Impact op de landbouw is 

groot vanwege het 

ruimtebeslag, dat ten koste 

gaat van het 

landbouwareaal. 
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Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

van het heidelandschap, dus zowel 

heide (vochtig en droog) als heischraal 

grasland en struweel en boomgroepen. 

Daarvoor dient in de enclave aan een 

breedte van bij voorkeur minimaal 

enkele honderden meters te worden 

gedacht. Bij infrastructuur zijn eventueel 

aanvullende ontsnipperingsmaatregelen 

gewenst. 

herstel, kan de grootste meerwaarde 

worden bereikt. 

Aanleg landschapselementen 

Afhankelijk van de plaats in het 

landschap is een breed scala aan 

landschapselementen mogelijk. 

Op droge zandgronden zijn (hei)schrale 

bloemrijke wegbermen mogelijk, evenals 

gevarieerde houtsingels en 

eikenhakhoutwallen. Solitaire bomen of 

kleine boomgroepen behoren eveneens 

tot de mogelijkheden, net als 

gevarieerde erfbeplantingen. Op de 

(historisch) open akkercomplexen is 

opgaande beplanting vaak ongewenst, 

maar kunnen wel bloemrijke 

akkerranden, akkeronkruidreservaatjes 

en wegbermen worden gerealiseerd. In 

de nattere delen van het gebied, 

bijvoorbeeld in het beekdallandschap, 

komen hier als mogelijkheid ook nog 

elzensingels en poelen bij. Langs de 

randen van bos- en natuurgebieden kan 

de aanleg van landschapselementen 

goed worden gecombineerd met het 

realiseren van structuurrijke bosranden. 

Daarmee wordt de overgang tussen 

natuur- en cultuurlandschap sterk 

‘verzacht’. 

Deze maatregel is van groot belang 

voor tal van soorten van zowel het 

bos-, heide-, beekdal- als 

cultuurlandschap. Netwerkpopulaties 

van soorten als kamsalamander, 

vliegend hert en vooral ook veel 

vogelsoorten kunnen een sterke 

impuls krijgen door het 

cultuurlandschap bij het totale 

leefgebied te betrekken. Naast een 

impuls voor de Natura 2000-doelen 

draagt dit ook sterk bij aan doelen 

voor het NNN en biodiversiteit in het 

algemeen.  

Combinaties met bijvoorbeeld 

hydrologische maatregelen of 

natuurinclusieve vormen van 

landbouw kunnen de effectiviteit van 

deze maatregelen sterk vergroten. 

Er is sprake van enige 

impact op de landbouw, met 

name vanwege het 

ruimtebeslag. Dit effect is 

echter niet zeer groot, omdat 

het slechts om een beperkt 

deel van het totale 

landbouwareaal gaat (<5%). 

Hoewel verwerving mogelijk 

is, is ook agrarisch natuur- 

en landschapsbeheer goed 

mogelijk. Daarbij kan de 

eigendomssituatie eventueel 

ongewijzigd blijven en een 

vergoeding voor 

waardedaling en 

opbrengstverlies worden 

gehanteerd. Voor veel 

landschapselementen is wel 

van belang dat duurzame 

oplossingen worden 

gecreëerd, die minimaal 

decennia lang kunnen 

worden behouden. Bij 

bloemrijke perceelsranden is 

vanzelfsprekend meer 

flexibiliteit / dynamiek 

mogelijk. 

Structuurrijke bosranden 

De grenzen tussen de bosgebieden en 

het cultuurlandschap zijn nu vaak zeer 

‘hard’. Aan de landbouwkant valt daarom 

Deze maatregel is van belang voor 

tal van soorten die gebonden zijn 

aan geleidelijke overgangssituaties 

Deze maatregel heeft enige 

impact op de bosbouw, met 

name waar sprake is van 
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Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

te denken aan de aanleg van extensief 

beheerde perceelsranden en/of 

landschapselementen, maar ook aan de 

kant van de bossen valt veel winst te 

halen. Door selectieve kleinschalige 

boskap of hakhoutbeheer kunnen 

gevarieerde en soortenrijke mantel- en 

zoomvegetaties worden ontwikkeld en in 

stand gehouden. Dergelijke vegetaties 

maken deel uit van het bosecosysteem, 

dus doorgaans zal geen herplantplicht of 

verlies van de oppervlakte habitattype 

aan de orde zijn. De grootste kansen 

liggen circa in de eerste 25-5o meter 

vanaf de rand van het bos. 

tussen opgaand bos en open terrein. 

Behalve diverse kwalificerende 

soorten van Natura 2000, geldt dit 

ook voor tal van soorten die vallen 

onder de doelen voor het NNN en 

biodiversiteit in het algemeen. 

Deze maatregel kan goed worden 

gecombineerd met 

revitaliseringsmaatregelen in de 

bosgebieden, maar ook met de 

aanleg van landschapselementen in 

het aangrenzende cultuurlandschap. 

 

bossen met een primaire 

productiedoelstelling. In 

bossen met een meer 

multifunctionele of zelfs 

primaire natuurdoelstelling is 

de impact beperkt. 

Zoekgebied natuurontwikkeling nat/droog 

Met name in gebieden met (historische) 

gradiënten tussen nat en droog en 

voedselarm en voedselrijker 

(bijvoorbeeld zand-leem), soms ook 

uitgesproken kwelgebieden, zijn grote 

potenties aanwezig om de 

landschapsecologische samenhang 

tussen landschappen en tussen 

vegetatietypen te herstellen. Deze 

gebieden liggen met name in de jonge 

heideontginningen en daarbinnen op de 

overgangen tussen het beekdal- en 

cultuurlandschap. Met name de relatief 

beperkt bebouwde gebieden zijn 

geselecteerd. Binnen de 

natuurontwikkelingsgebieden kan 

mogelijk ook gestreefd worden naar zeer 

specifieke habitats als de abiotische 

omstandigheden hiervoor geschikt zijn. 

Voorbeelden zijn veenachtige laagtes te 

midden van vochtige heide of leemkuilen 

waar zeer ondiep leem in de ondergrond 

aanwezig is.  

Deze natuurontwikkeling zorgt voor 

een grote bijdrage aan zowel de 

natuur in het beekdallandschap als in 

de droge zandlandschappen (zowel 

bos als heide). Met name de 

historisch aanwezige variatie in 

droge en natte vegetatietypen en in 

overgangen tussen zandige en 

lemige bodems kan zeer sterk 

worden vergroot.  

Combinaties met bijvoorbeeld 

hydrologische maatregelen of aanleg 

va heidecorridors kunnen de 

effectiviteit van deze maatregelen 

sterk vergroten. 

De impact op de landbouw is 

groot tot zeer groot, met 

name door het ruimtebeslag, 

dat ten koste gaat van het 

landbouwareaal. 

 

6.4 Maatregelen landbouw 
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6.4.1 Maatregelen voor landbouwkundig systeemherstel 

Onder deze kop vallen maatregelen die grondgebonden agrarische bedrijven kunnen nemen. 

Deze maatregelen dragen op verschillende wijze bij aan herstel van natuur en het goed 

functioneren van het watersysteem. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan een duurzamer, 

natuur-inclusief landbouwsysteem. Zo’n landbouwsysteem biedt ruimte aan meer soorten flora en 

fauna op en in cultuurgronden en draagt zo bij aan een vitale bodem. Zo’n vitale bodem is 

belangrijk voor duurzame opbrengsten van gewassen. Na een korte beschrijving van de 

verschillende maatregelen, volgt een korte duiding van de impact en de neveneffecten zoals we 

die verwachten. Die impact en neveneffecten zijn in de tabel met ‘plussen en minnen‘ 

aangegeven, en wordt hier nader toegelicht. 

 

Tabel 6.3 Overzichtstabel maatregelen landbouw 

Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

Verminderen piekbelasting vanuit agrarische bedrijven 

Naast stalemissies (die geen onderdeel 

zijn van deze studie) zorgen erfemissies 

voor een belasting van de omgeving met 

nutriënten en 

gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan 

worden voorkomen door verontreinigd 

spoel- en regenwater op te vangen, af te 

voeren (naar de mestput) of te zuiveren. 

Daarvoor zijn verschillende technieken 

beschikbaar zoals een ‘was- en 

spoelplaats met opvang en zuivering’ en 

‘erfwater afvoer via een helofytenfilter’. 

De impact van deze maatregelen op 

natuurdoelen in de omliggende 

Natura2000-gebieden is gering. Wel zijn 

deze maatregelen erg belangrijk om de 

KRW-doelen te bereiken. Tevens 

kunnen ze (in beperkte mate) bijdragen 

aan een robuust watersysteem. 

Deze maatregelen 
hebben in technische zin 
geen impact op de 
landbouw. Wel zorgen 
ze voor een behoorlijke 
investering en daarmee 
tot aanzienlijke kosten. 
De impact van deze 
maatregelen is dus 
duidelijk negatief. 

 

Nestgelegenheid op agrarische bedrijven 

Inrichting en onderhoud van boerenerven 

zijn in de loop van de tijd sterk gewijzigd. 

Hierdoor zijn er steeds minder 

mogelijkheden voor insecten, vogels en 

vleermuizen om te nestelen, verblijven of 

overwinteren. Voorzieningen, zoals 

nestkasten voor erfvogels, een bijenhotel 

of vleermuizenkasten, zijn vaak 

toereikend voor deze dieren. Deze 

voorzieningen kunnen eenvoudige op het 

erf, tegen bebouwing of aan bomen 

worden bevestigd. 

Verruiming van nestgelegenheden op 

agrarische bedrijven kan het leefgebied 

van diverse soorten dieren vergroten. 

Dat is positief voor karakteristieke 

Natura2000-doelsoorten in 

Beekdallandschap en Cultuurlandschap. 

Daarnaast dragen deze maatregelen bij 

aan de algehele biodiversiteit in de 

Noordelijke Enclave.  

De kosten voor deze 

voorzieningen zijn 

beperkt. Veelal kan met 

enige huisvlijt al 

nestgelegenheid worden 

gecreëerd. Ook kan een 

minder ‘strak onderhoud’ 

van het erf en 

erfbeplanting al een 

bijdrage leveren. De 

impact op de landbouw 

is derhalve op de 

meeste bedrijven vrijwel 

verwaarloosbaar. 

Duurzame bemesting gewassen 
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Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

Dierlijke mest, voor bemesting van 

gewassen, kan sterk variëren in kwaliteit. 

Vanwege het organische-stofgehalte 

hebben pluimveemest en rundveemest 

de voorkeur. De laatste kan nog worden 

gescheiden in een dikke en dunne fractie. 

De dunne fractie is heel geschikt voor 

grasland en de dikke fractie voor 

bouwland. Naast dierlijke mest kan ook 

compost worden gebruikt om het land te 

bemesten, waarbij de belangrijkste 

kwaliteit van compost het hoge 

organische-stofgehalte is. 

De maatregelen in deze categorie 

hebben allemaal effect op de bodem en 

het bodemleven. De impact op de 

Natura2000 doelen is derhalve beperkt. 

Maar voor biodiversiteit en bodemleven 

verwachten we een (dikke) plus. 

Deze maatregelen 

dragen bij aan de 

vitaliteit van de bodem 

en zijn daarom, in 

technische zin, positief 

voor de landbouw. Daar 

staan wel aanzienlijke 

kosten tegenover 

waardoor de totale 

impact op de landbouw 

uiteindelijk licht negatief 

tot neutraal uitpakt. 

Meer weidegang voor melk- en jongvee 

Melkvee dat wordt geweid veroorzaakt 

minder emissie van ammoniak dan 

dieren die op stal staan. Op stal komen 

mest en urine bij elkaar, waardoor 

ammoniak wordt gevormd en 

vervluchtigt. Daarnaast komt ammoniak 

vrij bij het aanwenden van de mest op het 

land. Maar als runderen weiden is er 

geen stalemissie en geen emissie bij 

mest aanwenden. Daarnaast zorgen 

mestflatten voor kleine microbiotopen. 

Deze effecten gelden zowel graslanden 

als natuurlanden. 

De lagere ammoniakemissie door 

beweiding heeft een positief effect op 

Natura2000, maar dat effect is niet heel 

groot. En de mestflatten zijn voeding 

voor tal van insecten, die op hun beurt 

weer als voedsel dienen voor (weide-) 

vogels. Alles bijeen kleine plusjes voor 

zowel het Beeklandschap als het 

Cultuurlandschap. Ook dragen deze 

maatregelen in beperkte mate bij aan de 

algehele biodiversiteit in de Noordelijke 

Enclave. 

Deze maatregelen 

hebben alleen effecten 

op bedrijven met 

grasland. Daar zijn de 

(economische) effecten 

positief, mits meer 

weidegang technisch 

goed mogelijk is. 

Daarvoor is het wel 

nodig dat er voldoende 

grasland rondom de 

boerderij beschikbaar is. 

Duurzame verzorging dieren en gewassen 

Binnen deze categorie vallen 

maatregelen ten behoeve van een 

duurzame bedrijfsvoering op zowel 

melkvee- als akker- en 

tuinbouwbedrijven. Deels gaat het om 

verbeteren van de technieken (bredere 

banden, drift-reducerende technieken, 

mechanisch bestrijden van onkruid) en 

deels om optimalisatie van het 

management (lager eiwit in het rantsoen, 

niet oogsten onder natte omstandigheden 

en vaste rijpaden op akkers).  

Een duurzamere bedrijfsvoering met 
minder emissies naar het milieu is 
gunstig voor de omgeving. De impact 
ten behoeve van Natura2000 soorten 
wordt in het Beeklandschap minder 
groot ingeschat dan in het 
Cultuurlandschap.  

Deze maatregelen dragen positief bij 

aan biodiversiteit en doelen vanuit de 

KRW, en zijn belangrijk voor het 

bodemleven in de Noordelijke Enclave. 

De kosten en de baten 

voor deze maatregelen 

wegen redelijk tegen 

elkaar op. Uit het feit dat 

veel maatregelen nog 

maar mondjesmaat 

worden toegepast, valt 

af te leiden dat 

vooralsnog de kosten 

(nadeel) groter zijn dan 

de baten (voordeel). 

Planten van bomen en houtwallen, aanleg van poelen en plasdras 
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Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

Op het erf, in niet benutte overhoeken 

van percelen en elders op het bedrijf 

kunnen bomen en struiken worden 

gepland, en poelen en plasdras worden 

aangelegd.  

De aanleg van verschillende 

landschapselementen verrijkt het 

agrarisch bedrijf voor flora en fauna. 

Deze maatregelen kunnen, zeker als ze 

lijnvormig worden aangelegd, bijdragen 

aan een natuurlijker gebied waarbinnen 

diverse planten en dieren zich 

gemakkelijker kunnen verplaatsen. 

Ook van deze 

maatregelen wegen de 

kosten en de baten 

redelijk tegen elkaar op. 

Ingeschat wordt dat op 

en nabij graslanden er 

een licht negatieve 

impact is. Op bouwland 

(akker- en tuinbouw) zijn 

de effecten groter 

vanwege de hogere 

financiële opbrengst van 

de geteelde gewassen.. 

Meer weidegang voor melk- en jongvee 

Melkvee dat wordt geweid veroorzaakt 

minder emissie van ammoniak dan 

dieren die op stal staan. Op stal komen 

mest en urine bij elkaar, waardoor 

ammoniak wordt gevormd en 

vervluchtigt. Daarnaast komt ammoniak 

vrij bij het aanwenden van de mest op het 

land. Maar als runderen weiden is er 

geen stalemissie en geen emissie bij 

mest aanwenden. Daarnaast zorgen 

mestflatten voor kleine microbiotopen. 

Deze effecten gelden zowel graslanden 

als natuurlanden. 

De lagere ammoniakemissie door 

beweiding heeft een positief effect op 

Natura2000, maar dat effect is niet heel 

groot. En de mestflatten zijn voeding 

voor tal van insecten, die op hun beurt 

weer als voedsel dienen voor (weide-) 

vogels. Alles bijeen kleine plusjes voor 

zowel het Beeklandschap als het 

Cultuurlandschap. Ook dragen deze 

maatregelen in beperkte mate bij aan de 

algehele biodiversiteit in de Noordelijke 

Enclave. 

Deze maatregelen 

hebben alleen effecten 

op bedrijven met 

grasland. Daar zijn de 

(economische) effecten 

positief, mits meer 

weidegang technisch 

goed mogelijk is. 

Daarvoor is het wel 

nodig dat er voldoende 

grasland rondom de 

boerderij beschikbaar is. 

Keuze voor robuuste rassen en gewassen 

In deze categorie vallen diverse 

maatregelen gericht op keuzen voor het 

houden van robuustere dieren, 

robuustere gewassen en/of gewassen 

met minder impact op de omgeving. Dat 

komt door een betere doorworteling van 

de bodem, lagere bemesting, binding van 

stikstof vanuit de lucht en minder gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen. Voor 

grasland geldt minder vaak scheuren, 

meer klavers en kruiden, voor bouwland 

een extensiever bouwplan met meer 

De maatregelen in deze categorie 

hebben lokale effecten. Ze zijn goed 

voor de bodem en zorgen voor minder 

emissies van nutriënten en 

gewasbeschermingsmiddelen naar de 

omgeving. In het Beeklandschap maar 

zeker ook het Cultuurlandschap worden 

deze maatregelen dan ook (licht) positief 

gewaardeerd. Daarbij dragen de 

maatregelen bij aan biodiversiteit en een 

vitale bodem, en in beperkte mate aan 

de doelen van KRW. 

Veehouders, 

akkerbouwers en 

tuinders hebben op de 

lange termijn voordeel 

van het nemen veel van 

deze maatregelen. Hoe 

groot dat voordeel op 

termijn is, is niet altijd 

duidelijk. Op de korte 

termijn brengen deze 

maatregelen kosten met 

zich mee. In totaliteit 

wordt de impact op de 
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Maatregel Toelichting score Impact op landbouw 

graan, eiwitgewassen en 

groenbemesters. 

landbouw licht negatief 

tot neutraal ingeschat. 

Natuurinclusieve randen op akkers en percelen 

In deze categorie vallen maatregelen die 

gericht zijn op het realiseren van meer 

biodiversiteit op de randen van akkers en 

percelen. Daartoe worden die 

extensiever gebruikt (minder tot geen 

bemesting) en/of ingezaaid met 

specifieke mengsels met planten als 

voeding voor insecten. Die insecten 

dragen bij aan bestuiving van gewassen 

en/of zijn natuurlijke vijanden voor 

plaagdieren in akker- en 

tuinbouwgewassen.   

Deze maatregelen dragen in positieve 

zin bij aan het landschap en aan 

biotopen voor soorten die ook in 

Natura2000 voorkomen. Daarmee 

hebben deze maatregelen een plus voor 

alle landschapstypen in de Noordelijke 

Enclave. 

Een rand op percelen of 

akkers van 3 tot 5 meter 

vermindert, in dit gebied 

met veel relatief kleine 

percelen, het effectieve 

teeltoppervlak al snel 

met 5%. Tegenover dit 

verlies aan 

teeltoppervlak staat een 

voordeel van de 

natuurranden voor 

bestuiving van 

gewassen en bestrijding 

van plaagdieren. De 

totale impact op 

grasland is licht negatief, 

maar door de grotere 

gederfde opbrengsten is 

in de akker- en tuinbouw 

het negatieve effect iets 

groter. 

 

 

6.5 Reeds genomen maatregelen uit eerdere programma’s 

6.5.1 Hydrologie 

In het traject van de Leuvenumse Beek (noordelijk/benedenstrooms van de enclave) zijn al 

maatregelen genomen maar in de landbouwenclave zelf niet. Er zijn wel studies gedaan naar 

verbetering: o.a. GGOR-studies TAUW in 2009, maar ook enkele detailstudies, maar dat is nog 

niet verder uitgevoerd en / of vormgegeven. Dus vanuit hydrologisch gebied ligt er nog de 

complete opgave. 

 

6.5.2 Ecologie 

6.5.3 Landbouw 
 

6.6 Meekoppelkansmaatregelen 

De meekoppelkansen zijn vooralsnog niet op kaartbeelden uitgewerkt en zijn onderdeel van de 

nadere uitwerking Enkele specifieke meekoppelmaatregelen die tijdens de schetssessie reeds 

naar voren zijn gekomen zijn: 
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- Creëren van waterbergingsgebieden voor opvang van stedelijk water in het landelijk gebied 

(wel op maatregelkaart weergegeven) 

- Verhogen van de ruimtelijk kwaliteit van de beek vanaf Elspeet naar de Staverdense beek, 

door aanleg van groen/blauwe zone 

- Creëren van waterberging ter plaatse van de zoeklocaties voor natuurontwikkeling droog/nat 

- Overtollig water afkomstig van de Staverense beek infiltreren in het diepere pakket van het 

Veluwesysteem via infiltratievelden buiten het plangebied (mits waterkwaliteit op orde is) 
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7 Kosten 

Ten aanzien van de kosten zijn alleen de inrichtingskosten van de hydrologische en ecologische 

maatregelen inzichtelijk gemaakt op basis van kentallen en GIS-analyse van de maatregelen. In 

onderstaande tabel is per maatregel toegelicht welke werkzaamheden hier onder vallen. 

Daarnaast is per maatregel inzicht gegeven in het aantal, kental (kosten per eenheid) en de totale 

kosten van de maatregel zoals die nu op kaart staat. In bijlage 8 zijn de uitgangspunten voor de 

prijsbepaling opgenomen.  

 

PM check de aantallen en de kentallen die zijn opgenomen in onderstaande tabel 

 

7.1 Maatregelen hydrologie 

 

Werkzaamheden per maatregel Aantal Eenheid  Kental  Kosten 

Natuurlijk beekprofiel herstellen 

Dit gaat om o.a. de volgende 

werkzaamheden: verondiepen van de beek, 

creëren van flauwe oevers en bij 

natuurontwikkeling langs de beek om het 

afvoeren van 30 cm fosfaatrijke grond tot 10 

meter buiten het profiel (dus 20 meter totaal) 

12.600 m  € 80,00 €1.008.000,00 

Ontwateringsdiepte verminderen en afvoer vertragen 

Dichten van watergangen met gebiedseigen 

grond  

218.793 m €10,00 €2.187.930,00 

Piekafvoeren uit stedelijk gebied vasthouden en bergen 

Herprofileren van bestaande laagtes, 

aanleggen van dijkjes, plaatsen van een V-

stuw en herinrichten van groen 

6 ha €30.000,00 €180.000,00 

Vergroten watervasthoudend vermogen bodem landbouwpercelen 

Vergroten van organisch stofgehalte van de 

bodem door toevoegen van compost zonder 

nutriënten op bouwland (750 ha) gedurende 

3 jaar. 

2250 ha €8.000,00 €18.000.000,00 

Vergroten watervasthoudend vermogen bodem bospercelen 

Aanvullen van de mineralenvoorraad met 

gebruik van steenmeel.  

1312 ha €400,00 €524.800,00 

 

7.2 Maatregelen natuur 

Werkzaamheden per maatregel Aantal Eenheid  Kental  Kosten 

Aanleg heide corridor 

Verwijderen van de voedselrijke bouwvoor 

(circa 30 cm). Deze grond hergebruiken 

binnen het gebied. Inzaaien met 

1.775.000 m 2 € 120,00 €213.000.000,00 
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Werkzaamheden per maatregel Aantal Eenheid  Kental  Kosten 

heidemengsel. Aanleg van tunnels 

(betonnen buizen met diameter 50 cm) 

onder de weg en aanleg combirasters (circa 

2 km) 

Aanleg landschapselementen 

Aanleg van houtwallen, singels, 

bosplantsoen. Op 5% van cultuurgrond 

(2150 ha.) ondiepe grondbewerking  

107 ha €15.500,00 €1.666.250,00 

Structuurrijke bosranden 

Langs de bosranden dunnen van bestaand 

bos, toepassen van steenmeel, uitmijnen 

van cultuurgrond en inzaaien met kruidenrijk 

mengsel 

17.000 are €450,00 €7.650.000,00 

*Zoekgebied natuurontwikkeling nat/droog 

Afgraven bouwvoor (circa 30 cm), inzaaien 

heidemengsel, dempen van sloten met 

gebiedseigen grond 

727 ha €100.000,00 €72.700.000,00 

* Werkzaamheden die vallen onder deze maatregel zitten ook deels in andere maatregelen, zoals de hydrologische 

maatregel: ontwateringsdiepte verminderen en afvoer vertragen. Hier zitten dus keuzemogelijkheden in.  
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Bijlage 1 Toelichting kwalificerende 
habitatrichtlijnsoorten 

 

Gevlekte witsnitlibel 

In de Enclave is het huidig voorkomen beperkt tot de leemputten van Staverden. Het is onzeker of 

er nog een duurzame populatie van de gevlekte witsnuitlibel aanwezig is. De oppervlakte geschikt 

habitat in de leemputten is beperkt wat de mogelijk aanwezige populatie kwetsbaar maakt 

(Provincie Gelderland, 2017). 

 

 
Figuur 8.1 Bezet en mogelijk bezet leefgebied van gevlekte witsnuitlibel in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 

2016) 

 

Vliegend hert 

Het vliegend hert komt voornamelijk voor in het noordelijk deel van de Veluwe en dan vooral ten 

oosten van de Enclave. De grootste dichtheden worden gevonden in de omgeving van 

Vierhouten, Elspeet, Hoog Soeren en ten westen van Apeldoorn. Storende factoren betreffen het 

verlies en afname van de kwaliteit van het leefgebied, versnippering van populaties en de afname 

van de verbindingen tussen leefgebieden (Provincie Gelderland, 2017). In en nabij de enclave 

maakt de soort gebruik van het droog zandlandschap met inliggende natte plekken 

(boslandschap). 



 

57  

 

 

Kenmerk R001-1282513KVE-V01 

 

 
Figuur 8.2 Bezet en mogelijk bezet leefgebied vliegend hert in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Beekprik en rivierdonderpad 

Beide soorten zijn in de Enclave beperkt tot  het stroomgebied van de Hierdensebeek. Knelpunten 

voor de soorten betreffen onvoldoende waterkwaliteit, droogval van beken, onvoldoende 

natuurlijke oevers, ontbreken van structuren (dood hout) en te weinig stromings- en 

substraatvariatie. Daarnaast betreft een potentieel risico de sterke uitbreiding van (invasieve) 

exotische grondelsoorten en rivierkreeften, die het beeksysteem kunnen gaan domineren 

(Provincie Gelderland, 2017). Vooralsnog zijn geen waarnemingen van grondelsoorten of kreeften 

in de Enclave bekend (bron: NDFF). 
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z 

Figuur 8.3 Bezet en mogelijk bezet leefgebied rivierdonderpad in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Kamsalamander 

Binnen zowel de Veluwe als geheel als de Enclave zijn van de kamsalamander een aantal 

deelpopulaties aanwezig. De deelpopulaties hebben beschikking over een beperkt aantal 

voortplantingswateren (met name bij Elspeet en in het Kroondomein) en liggen geïsoleerd van 

elkaar. Op landgoed Staverden zijn meerdere voortplantingswateren beschikbaar en zijn de 

populaties naar verwachting robuuster en minder kwetsbaar (Provincie Gelderland, 2017). 

Opvallend is dat de soort geheel ontbreekt in het cultuurlandschap. 
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Figuur 8.4 Bezet en mogelijk bezet leefgebied kamsalamander in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Drijvende waterweegbree 

De soort lijkt actueel niet meer aanwezig in de Enclave (bron: NDFF). Er zijn kansen voor 

uitbreiding van de soort in de leemkuilen bij Staverden. Hiervoor dient te worden voorkomen dat 

de Leemkuilen dichtgroeien. Dit is opgenomen in een vennenherstelprogramma vanuit het Natura 

2000-beheerplan (Provincie Gelderland, 2017). 
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Figuur 8.5 Bezet en mogelijk bezet leefgebied drijvende waterweegbree in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 

2016) 
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Bijlage 2 Toelichting kwalificerende 
vogelrichtlijnsoorten 

Wespendief 

Het leefgebied van wespendief op de (Noord-)Veluwe omvat nagenoeg al het bosgebied. Dit 

betreft ook bossen die niet kwalificeren als habitattypen. Met name oude opstanden van grove 

den (>100 jaar) in successie naar eiken-berkenbossen zijn gewild als broedlocatie. Voedsel 

bestaat voornamelijk uit grote insecten als wespen, bijen en kevers en uit reptielen en amfibieën. 

De biomassa aan prooidieren is op de Veluwe afgenomen. Daarnaast is invloed van 

gewasbeschermingsmiddelen op wespen en bijen (prooidieren) en ontwormingsmiddelen op 

mestkevers een zorgpunt (Provincie Gelderland, 2017). De soort wordt in en om de Enclave 

voornamelijk aangetroffen in het Droog zandlandschap met inliggende natte plekken – 

boslandschap, maar kan ook voorkomen in de bossen van het beekdallandschap.  

 

 
Figuur 8.6 Bezet en mogelijk bezet leefgebied van wespendief in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

 

Nachtzwaluw 

De nachtzwaluw is een soort van bosranden en heide met verspreide vliegdennen. Met name 

geleidelijke overgangen van bos naar heide zijn van belang. Op schaal van de Veluwe zijn deze 

veelvuldig aanwezig. Sleutelfactoren voor deze soort zijn daarom vooral rust en voldoende 
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voedselbeschikbaarheid. Het voedsel betreft vooral grote insecten en nachtvlinders. Er is een 

afname aan voedselaanbod zichtbaar. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en antiwormmiddelen 

kunnen hierbij een rol spelen. Ook is het broedhabitat recreatief zeer in trek, waarvoor er 

onvoldoende rust is voor de soort om tot broeden te komen (Provincie Gelderland, 2017). De soort 

kan in en om de Enclave aangetroffen worden in het droog zandlandschap met inliggende natte 

plekken (met name het heidelandschap) en in beperktere mate in het beekdallandschap.  

 

 
Figuur 8.7 Bezet en mogelijk bezet leefgebied van nachtzwaluw in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

IJsvogel 

De ijsvogel komt op de Veluwe voor langs sprengen en beken, waaronder in het stroomgebied 

van de Hierdensebeek. Het areaal op schaal van de Veluwe is onvoldoende om een populatie in 

stand te houden. De zelden bevriezende beken zijn essentieel voor instandhouding van ijsvogels, 

zowel voor de soorten op de Veluwe als daarbuiten (Provincie Gelderland, 2017). De soort kan in 

de Enclave aangetroffen worden in het beekdallandschap. 
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Figuur 8.8 Bezet en mogelijk bezet leefgebied van ijsvogel in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Draaihals 

De draaihals is de laatste jaren op de Veluwe een onregelmatige broedvogel. De soort is in 

Nederland afhankelijk van een landschap met bos en overgangen naar heide en heischrale 

graslanden. De belangrijkste factoren zijn voldoende broedgelegenheid en voedsel. 

Broedgelegenheid lijkt geen knelpunt te zijn op de Veluwe. Voedsel van de draaihals bestaat uit 

mieren. De hoeveelheid mieren in op de Veluwe drastisch afgenomen. Potentieel leefgebied voor 

de soort in en om de Enclave betreft het droog zandlandschap met inliggende natte plekken.  
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Figuur 8.9 Bezet en mogelijk bezet leefgebied van draaihals in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Zwarte specht 

De zwarte specht is een soort van grootschalig (>100 ha) oud bos met veel dood hout. Ook 

middeloude bossen zijn geschikt mits nestgelegenheid in oude lanen van beuk. Het optimale 

leefgebied bestaat uit aaneengesloten opgaand bos met kleinere open plekken waar de zon op de 

bodem kan vallen. Aantasting en/of versnippering van bos, versnippering en een verminderd 

insectenaanbod zijn knelpunten voor de soort. Voornamelijk het droog zandlandschap met 

inliggende natte plekken (boslandschap) betreft in en om de Enclave het geschikt leefgebied voor 

deze soort. 
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Figuur 8.10 Bezet en mogelijk bezet leefgebied zwarte specht in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Boomleeuwerik 

De boomleeuwerik is een soort van de overgang van bos naar heide. De soort foerageert op 

insecten. Daarnaast is voldoende rust van belang. In en om de Enclave is het landschapstype 

droog zandlandschap met inliggende natte plekken (heidelandschap) geschikt als leefgebied voor 

deze soort. 
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Figuur 8.11 Bezet en mogelijk bezet leefgebied boomleeuwerik in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Duinpieper 

De duinpieper is rond 2000 als schaarse maar vaste broedvogel op de Veluwe verdwenen. De 

soort broedt op zandverstuivingen en stuifzandheiden. Voor terugkeer als broedvogel is het van 

belang dat het leefgebied wordt uitgebreid en de kwaliteit wordt verbeterd. Als grondbroeder is de 

soort zeer gevoelig voor recreatie en loslopende honden (Provincie Gelderland, 2017). Door de 

afwezigheid van (grote) stuifzandgebieden zijn de potenties voor deze soort in en om de Enclave 

beperkt. 
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Figuur 8.12 Bezet en mogelijk bezet leefgebied duinpieper in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Roodborsttapuit 

De roodborsttapuit is een soort van open terrein zoals heide en heischraal grasland met 

voldoende insecten. Dit komt ook in kleinschalig cultuurlandschap voor. Het leefgebied in en om 

de Enclave betreft het beekdallandschap en het droog zandlandschap met inliggende natte 

plekken (heidelandschap) en in potentie ook het cultuurlandschap. 
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Figuur 8.13 Bezet en mogelijk bezet leefgebied roodborsttapuit in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Tapuit 

De tapuit is voor het leefgebied afhankelijk van stuifzandheiden en de wat structuurrijkere heiden. 

De soort heeft een voorkeur voor konijnenholen als broedgelegenheid. De afname van de 

konijnenpopulatie is waarschijnlijk mede de oorzaak van de afname van de tapuit. Verder is 

ontbreken van verstoring (loslopende honden) een belangrijke voorwaarde voor herstel (Provincie 

Gelderland, 2017). Door de afwezigheid van (grote) stuifzandgebieden zijn de potenties voor deze 

soort in en om de Enclave beperkt. 
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Figuur 8.14 Bezet en mogelijk bezet leefgebied tapuit in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 2016) 

 

Grauwe klauwier 

De grauwe klauwier komt voor in halfopen structuurrijke vegetaties met een hoog aanbod aan 

grote insecten en kleine gewervelden (muizen, hagedissen). Dit leefgebied is met name te vinden 

op de overgang van bos naar heide (Provincie Gelderland, 2017). In de enclave maakt de soort 

mogelijk gebruik van het droog zandlandschap met inliggende natte plekken (heidelandschap). 

 



 

70  

 

 

Kenmerk R001-1282513KVE-V01 

 
Figuur 8.15 Bezet en mogelijk bezet leefgebied van grauwe klauwier in en rondom de Enclave (Sierdsema et al., 

2016) 

 



 

71  

 

 

Kenmerk R001-1282513KVE-V01 

Bijlage 3 Kaarten knelpunten en kansen 
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Bijlage 4 Maatregelenkaarten  

Bijlage 4.1 Maatregelenkaart hydrologie 
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Bijlage 4.2 Maatregelenkaart natuur 
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Bijlage 4.2 Maatregelenkaart landbouw 
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Bijlage 5 Overzichtstabel maatregelen 
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Bijlage 6 Factsheet KRW 
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Bijlage 7 Praatplaat  
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Bijlage 8 Uitgangspunten kosten 

De kengetallen bestaan uit de benoemde directe bouwkosten x 2 (dit is incl. nader te detailleren, 

eenmalige kosten, toeslag indirecte bouwkosten, objectrisico, engineeringskosten, overige 

bijkomende kosten (leges vergunningen, kabels en leidingen, mitigerende maatregelen, NGE, niet 

benoemde obj. overstijgende risicoreservering). 

 

8.1 Maatregelen hydrologie 

 

Werkzaamheden per maatregel Uitgangspunten 

Natuurlijk beekprofiel herstellen 

Dit gaat om o.a. de volgende 

werkzaamheden: verondiepen van de 

beek, creëren van flauwe oevers en bij 

natuurontwikkeling langs de beek om het 

afvoeren van 30 cm fosfaatrijke grond tot 

10 meter buiten het profiel (dus 20 meter 

totaal) 

20 meter x 0,30m = 6 m3 per meter x EUR 7,00 = EUR 42,00/m1 x 

2. Prijs per m3 EUR 6,00 - 7,00 voor afgraven en transport 

Ontwateringsdiepte verminderen en afvoer vertragen 

Dichten van watergangen met 

gebiedseigen grond  

Er wordt geen grond aangekocht. Bij aanvoer vanaf zandwinning, 

incl. overslag wordt de prijs EUR 56,00 per m1 

Piekafvoeren uit stedelijk gebied vasthouden en bergen 

Herprofileren van bestaande laagtes, 

aanleggen van dijkjes, plaatsen van een 

V-stuw en herinrichten van groen 

Profileren 10000 m2 x € 0,80 V-stuw € 12k, Inzaaien € 3k, inrichten 

groen € 7k 

Vergroten watervasthoudend vermogen bodem landbouwpercelen 

Vergroten van organisch stofgehalte van 

de bodem door toevoegen van compost 

zonder nutriënten op bouwland (750 ha) 

gedurende 3 jaar. 

Aanbrengen 200 m3 compost per hectare 

Vergroten watervasthoudend vermogen bodem bospercelen 

Aanvullen van de mineralenvoorraad met 

gebruik van steenmeel.  

Aanbrengen 1 ton dolokal/hectare of 5 ton Lurgi/hectare 

 

8.2 Maatregelen natuur 

Werkzaamheden per maatregel Uitgangspunten 

Aanleg heide corridor 

Verwijderen van de voedselrijke 

bouwvoor (circa 30 cm). Deze grond 

hergebruiken binnen het gebied. 

Inzaaien met heidemengsel. Aanleg van 

tunnels (betonnen buizen met diameter 
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Werkzaamheden per maatregel Uitgangspunten 

50 cm) onder de weg en aanleg 

combirasters (circa 2 km) 

Aanleg landschapselementen 

Aanleg van houtwallen, singels, 

bosplantsoen. Op 5% van cultuurgrond 

(2150 ha.) ondiepe grondbewerking 

Aanbrengen bosplantsoen € 15.000 per ha. Ondiepe 

grondbewerking (ploegen) € 500 per ha 

Structuurrijke bosranden 

Langs de bosranden dunnen van 

bestaand bos, toepassen van steenmeel, 

uitmijnen van cultuurgrond en inzaaien 

met kruidenrijk mengsel 

Uitdunnen bos € 80,=/are, aanbrengen steenmeel € 5,=/are, 

uitmijnen € 250,=/are , inzaaien kruidenrijk € 120,=/are 

*Zoekgebied natuurontwikkeling nat/droog 

Afgraven bouwvoor (circa 30 cm), 

inzaaien heidemengsel, dempen van 

sloten met gebiedseigen grond 

Afgraven bouwvoor + vervoeren in terrein € 45k/ha, inzaaien 

heidemengsel € 5k/ha, dempen sloten € 50k 

* Werkzaamheden die vallen onder deze maatregel zitten ook deels in andere maatregelen, zoals de hydrologische 

maatregel: ontwateringsdiepte verminderen en afvoer vertragen. Hier zitten dus keuzemogelijkheden in.  
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