
Natuurherstel op de Veluwe

25 mei 2022

Indra Span – provincie Gelderland



19.30 uur Welkom door voorzitter; Dirk van Uitert

19.40 uur Presentatie natuurherstel op de Veluwe

20.25 uur Vragen stellen over de vier herstelprogramma’s 

21.30 uur Einde

Programma

2



Unieke natuur van de Veluwe
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Wat is er aan de hand?
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https://youtu.be/v7m0DGhxukI


N2000 gebied Veluwe

18 habitattypen, 10 vogelrichtlijnsoorten en 7 habitatrichtlijnsoorten
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Habitattype Vogelrichtlijn Habitatrichtlijn

Vochtige heiden Draaihals Gevlekte witsnuitlibel 
Droge heiden Boomleeuwerik Drijvende waterweegbree 
Jeneverbesstruwelen Nachtzwaluw Kamsalamander 
Heischrale graslanden Roodborsttapuit Beekprik 
Zandverstuivingen Tapuit Rivierdonderpad 
Stuifzandheiden met struikhei Duinpieper Vliegend Hert 
Binnenlandse kraaiheibegroeiingen Grauwe klauwier Meervleermuis
Pioniervegetaties met snavelbiezen Wespendief 
Oude eikenbossen Zwarte Specht 
Beuken-eikenbossen met hulst IJsvogel 
Vochtige alluviale bossen 
Zwakgebufferde Vennen 
Zure Vennen 
Actieve hoogvenen 
Overgangs- en trilvenen
Kalkmoerassen 
Blauwgraslanden 
Beken met waterplanten 

In 2014 aangewezen als N2000-gebied. 



Gelderse impact
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Samen werken aan natuurherstel!



Gebiedsgerichte aanpak GMS - Veluwe

https://www.gelderland.nl/themas/stikstof



• De Wnb beschermt Natura 2000-gebieden

• Elk N2000 een beheerplan

• Natura 2000-Beheerplan Veluwe in 2018 vastgesteld door GS en Rijk

Natura 2000 beheerplan Veluwe 
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Het beheerplan bestaat uit 2 elementen:

• Welke activiteiten een Wnb-vergunning nodig 
hebben 
=> vergunningverlening en handhaving 

• Maatregelen om knelpunten op te lossen
=> herstelmaatregelen voor doelbereik

N2000 beheerplan Veluwe is een plan op 
hoofdlijnen => herstelprogramma’s 



5 herstelprogramma’s

Herstelprogramma 

Natura 2000 

Bossen

Herstelprogramma 

Heide & stuifzand

Herstelprogramma 

Beken

Herstelprogramma

Venen & vennen Herstelprogramma 

Recreatiezonering

Als uitwerking beheerplan opstellen en uitvoeren 5 herstelprogramma’s 

Maatregelen binnen en buiten de natuur

Geeft aan wat, waar, hoe, hoeveel, wanneer?

Geeft inzicht in prioritering in tijd, wat eerst wat later.

Bronmaatregelen geen onderdeel wel van GMS



• Een van de herstelprogramma’s

• Recreatiezoneringsplan 17 mei 
vastgesteld door GS

• Uitvoering maatregelen via subsidie.

• Ook projecten onder regie provincie 

• Nieuwe projectleider:  Bram Zandstra 

Recreatiezoneringsplan



1. Heide & stuifzanden

2. Bossen

3. Vennen en venen

4. Beken 

➢Technische/inhoudelijke documenten als verdieping/uitwerking N2000 
beheerplan

➢Alle habitats en doelsoorten ingedeeld in herstelprogramma

➢Beschrijving knelpunten, sleutelfactoren en maatregelen met 
wetenschappelijk ecologische onderbouwing!

Inhoud 4 herstelprogramma’s Veluwe 
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Herstelprogramma Bossen

N2000 doelen

• Boshabitat: oude eikenbossen en beuken-eikenbossen met hulst. 

• Leefgebied(bossen): wespendief, de zwarte specht en vliegend hert.

Projectleider: Adri Kromwijk 
Ecoloog: Wouter Delforterie

Knelpunten 



Herstelprogramma heide en stuifzanden
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N2000 doelen:
• Habitats open gebieden: 

vochtige heide, droge heide, jeneverbesstruwelen, heischrale graslanden, 
zandverstuivingen, stuifzandheiden met struikhei, binnenlandse 
kraaiheibegroeiingen, pioniervegetaties met snavelbiezen

• Leefgebied Vogelrichtlijnsoorten: draaihals, boomleeuwerik, nachtzwaluw, 
roodborsttapuit, tapuit, grauwe klauwier en duinpieper. 

Knelpunten

Projectleider: Joke Pingen 
Ecoloog: Bas Klaver 
Ecoloog: Jelmer Reyntjes 



Herstelprogramma BO & HS
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Stap 1: Opstellen beoordelingskader als meetlat
Beoordelen actueel doelbereik “hoe ver zijn we nu?” naar beoogde doelbereik (hoe 
ver kunnen we komen?)

Gezamenlijke start/aanpak vanwege samenhang 



Herstelprogramma BO & HS
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Stap 2: Werksessies in 12 deelgebieden (nov-maart)
• Per gebied syntheserapport met:

• systeemanalyse
• Knelpunten, kansen en maatregelen

• Input ecologische kennis en ervaring beheerders

Stap 3 Resultaat (april)
• herstelmaatregelen per deelgebied met 

onderbouwing
• gezamenlijk inzicht belang deelgebied 
• totaalpakket maatregelen voor doelbereik 

en Veluwebrede analyse
• Vooral binnen de natuur, maar daarbuiten



Herstelprogramma BO & HS 
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Syntheserapporten en Veluwebrede analyse als input voor herstelprogramma’s 

Herstelprogramma bos en HS aangevuld met andere onderzoeken en 
maatregelen o.a. 

• Effect wilddruk op habitats (WUR) 
• Structuurbeoordeling bos (Probos)
• Beoordelingskader Vliegend hert (stichting Eis) 
• Ecologisch profiel en analyse knelpunten vogelsoorten (Sovon)

Daarnaast ook al aan de slag met overlevingsprojecten o.a.
- Herstel heischrale graslanden (B-ware)
- Herstelplan Zadelsprinkhaan (Natuurbalans)
- Mineraalhopen voor vogels (provincie op advies Sovon)
- Fundamenteel onderzoek oa Steenmeel in oude eikenbossen



Bekenherstelprogramma

N2000 doelen:

Habitats: Beken met waterplanten, Vochtig alluviaal bos (beekbegeleidend bos)

habitatsoorten: Beekprik, Rivierdonderpad, Drijvende waterweegbree en meervleermuis

Vogelrichtijnsoort: IJsvogel

Knelpunten

Projectleider: Richard Meijer
Hydroloog: Arnoud Soetens
Ecoloog:  Vincent de Jong



Bekenherstelprogramma
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Aanpak:

• Rapport ecogroen uit 2019

• Beoordelingsformats voor soorten en habitats (WENR)

• Opstellen maatregelen samen met experts 

• Synthesedocumenten

• Actieve inzet kennisnetwerk 

• Ondersteuning Ecogroen

Kijken naar:

• De leefgebieden binnen de beek (het bakje)

• Het beeksysteem als geheel (het stroomgebied)

• Doelstellingen en soorten die mee te koppelen zijn



Bekenherstelprogramma
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3 deelgebiedsessie van N2000 beken 

1. Heelsumse en Renkumse Beek 

2. Verloren beek, Tongerense beek, 

Smallertse beek, Vaassense beken, 

inclusief Egelbeek, Nijmolense beek en Grift 

en Koppelsprengen 

3. Hierdense Beek van bron tot monding 

10 deelgebieden onderscheiden 



Herstelprogramma Vennen en venen

Projectleider: Hans Takke 

Ecoloog: John Lenssen

Hydroloog: Harry Huijskens

N2000 doelen:
Habitats: zure vennen, zwakgebufferde vennen, actieve hoogvenen, hoogveenbos, 
kalkmoeras, blauwgrasland, overgangs- en trilvenen

N2000 Soorten: gevlekte witsnuitlibel, drijvende waterweegbree en kamsalamander



Herstelprogramma Vennen en venen

Input 
- Herstelprogramma 2017
- Beoordelingsformats voor soorten en habitats (WenR)
- Rapport Drijvende waterweeg Veluwe(Floron 2021)
- Rapport Kamsalamander Veluwe (Ravon 2022)
- Rapport Witsnuitlibel (vlinderstichting 2022)

Aanpak
- Expertteam deskundigen 
- Uitkomsten gesprekken met beheerders/eigenaren
- Aanpak per cluster; check op ecologische kwaliteit
- Overzicht circa 350 Veluwse vennen/database
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Onderzoeken

- Achteruitgang van kenmerkende diersoorten bij vennen (cofinanciering

OBN-onderzoek)

- Diatomeeën in vennen 2022 (cofinanciering Stichting Bargerveen)

Enkele lopende projecten:

- Zandenbosvennen

- Mosterdveen en Ossenkolven

- Plas van Gent 

- Nationaal Park Hoge Veluwe

- Wisselse Veen 

- Leemputten Staverden
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Herstelprogramma Vennen en venen



• Onderzoeksmaatregelen(kennisleemte en LESA’s) en concrete herstelmaatregelen

• Herstelmaatregelen met name in de natuur zelf

• Eigenaren met natuurgrond geïnformeerd over de maatregelen

Soms maatregelen met impact voor eigenaren:

• Enkele landbouwgronden buiten N2000

• Geen houtoogst in habitatbossen / uitfaseren houtoogst in oude malenbossen

• Kennisleemtes onderzoek effect grondwaterwinning, bestrijdingsmiddelen 

Soms maatregelen bij de uitvoering impact voor omgeving

Ven-, heide en stuifzandherstel gaat vaak gepaard met boskap 

o bomen gecompenseerd

o Gebiedsproces en omgevingsmanagement bij inrichtingsplan

o Omgevingsvergunning BG gemeenten, inspraak

Samenvatting inhoud herstelprogramma’s

24



Soms maatregelen impact voor initiatieven

o Er is nu goed in beeld wat, waar nodig is voor instandhouding, dus ook waar 
niet gecompenseerd kan worden

o Kritisch kijken naar nieuwe en bestaande ontwikkeling met impact o.a.. 
betonnen fietspaden

Herstelprogramma ook als kans!

- Meekoppelen ideeën en wensen als dat past, inbrengen in zienswijze

- Maatregelen buiten en binnen bestaande natuur inbrengen in gebiedsprocessen

o Echter N2000 maatregelen zijn niet verblijvend

o Niet onnodig ingewikkeld maken als het niet hoeft

Samenvatting inhoud herstelprogramma’s
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Vaststelling door GS en zienswijzen 

• Vaststelling herstelprogramma’s:

• Heide & stuifzanden

• Bossen

• vennen en venen 

• beken

• Ambtelijk gereed 1 juli 2022

• In ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten: 23 augustus 2022

• Ter visielegging 29 aug t/m 10 okt  

• Definitieve vaststelling november 2022



• Artikel in huis-aan-huis blad, aanschrijven dorpsverenigingen 

• Doelgroep specifieke bijeenkomsten voor gemeenten, tbo’s, gebiedsproces

• Filmpjes, Social media

• Nieuwsbrief en www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe

• Inloopbijeenkomsten inloop vanaf 19.00 uur op:

o do 23 juni - Hotel Oranjeoord, Hoog Soeren  

o di 28 juni - Fletcher hotel De Buunderkamp, Wolfheze

o do 30 juni - Fletcher Hotel Veldenbos, Nunspeet

➢ Dan zijn de herstelprogramma’s nog niet klaar/vastgesteld

• Inloopbijeenkomsten na vaststelling

o di 30 aug, do 1 sept en di 6 september (locaties volgen)

➢ Dan zijn herstelprogramma’s klaar en ter visie 

Betrekken omwonenden en geïnteresseerden
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http://www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe


Uitvoeren herstelprogramma’s 

• Verplichting tot uitvoering maatregelen (N2000)

• Onderzoeken en inrichtingsmaatregelen

• Contracteren via subsidie aan terreineigenaren 

• Ook projecten onder regie provincie

• Eerst vaststellen herstelprogramma, dan uitvoering. 

• Maar daar waar mogelijk versneld aan de slag
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Vragen?

https://www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe

Vragen via: 
natuuropdeveluwe@gelderland.nl 


