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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Collectief Veluwe 

Het Collectief Veluwe coördineert de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de Veluwe. 

Binnen haar werkgebied houdt het collectief zich onder andere bezig met het (doen) beheren van agrarische 

natuur en landschappen, het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer en het (doen) opstellen van (beheer)plannen voor het natuur- en landschapsbeheer (zie 

www.collectiefveluwe.nl). Het daadwerkelijke natuur- en landschapsbeheer wordt uitgevoerd door de leden 

van het collectief. 

 

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is alleen mogelijk in agrarische gebieden die zijn begrensd als 

‘leefgebied’ in het natuurbeheerplan van de provincie Gelderland. Het beheer in deze gebieden moet bijdragen 

aan de leefomstandigheden voor specifieke soorten (gidssoorten). Voor meer informatie over de leefgebieden 

en de bijbehorende soorten zie bijlage A (paragraaf 2 en 5). 

 

Het collectief bepaalt of het door de grondgebruiker voorgestelde beheer een bijdrage levert aan de 

instandhouding van de afgesproken soorten. Als dat niet het geval is, maken zij geen beheerafspraak. Er zijn 

verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond, bijvoorbeeld 

weidevogelbeheer, akkervogelbeheer of botanische pakketten. Ook zijn er landschapsbeheerpakketten: 

bijvoorbeeld hoogstamboomgaard, knotbomen, houtwal of poelen. Voor meer informatie over de 

beheerpakketten zie het ‘Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer’ (Collectief 

Veluwe, 2016).  

Botanisch beheer: inventarisatie ecoloog 

Binnen alle leefgebieden van Collectief Veluwe is sprake van beheer op graslanden. In het voorjaar van 2016 

zijn alle percelen met een aflopende overeenkomst én alle nieuw onder beheer te brengen percelen door een 

ecoloog gecontroleerd op de botanische kwaliteit van de percelen op zich en meerwaarde voor de gidssoorten, 

oftewel de doelmatigheid. Er is gekeken naar de aanwezigheid van (minimaal vier) indicatorsoorten, maar ook 

naar de directe omgeving van het perceel, bijvoorbeeld naar aanwezigheid van landschapselementen, natuur in 

de nabije omgeving en uiteraard naar de waarde voor de gidssoorten (Hospes, 2016). 

 

Hierbij zijn de percelen geclassificeerd in drie categorieën: geel, oranje en rood, zie ook figuur 1.2 

(‘inventarisatie ecoloog’). Percelen die overduidelijk een meerwaarde hebben voor de gidssoorten, zijn 

ingedeeld in de categorie geel. Voor deze percelen kan het beheer worden voortgezet. De percelen die geen 

meerwaarde hebben voor de gidssoorten, zijn onder gebracht in de categorie rood. Voor deze percelen worden 

de overeenkomsten dus niet verlengd c.q. afgesloten. De percelen die wel van enige waarde zijn, maar waarbij 

het uitvoeren van maatregelen noodzakelijk is om de gewenste meerwaarde te realiseren, zijn ingedeeld in de 

categorie oranje.  

 

Bij de veldinventarisatie bleek dat de meeste percelen in de Veluwse enclave zijn ingedeeld in de categorie 

oranje. Voor deze percelen is geconstateerd dat een kwaliteitsslag nodig is om voortzetting van het beheer na 

2017 mogelijk te maken. Dit betekent dat er mogelijk nog wel kansen worden gezien, maar dat de percelen 

onvoldoende meerwaarde creëren voor de gidssoorten om het beheer onveranderd voort te zetten. Voor deze 

percelen moeten dus maatregelen worden uitgewerkt.  
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Figuur 1.1: Projectgebied en ligging van de percelen met onderscheiden deelgebieden. 
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In figuur 1.1 zijn alle percelen met botanisch beheer in de Veluwse enclave met een aflopende SNL-

overeenkomst én alle nieuw onder ANLb-beheer gebrachte percelen weergegeven. Het betreft in totaal 39 

percelen met een totale oppervlakte van ruim 60 ha. De percelen worden beheerd door in totaal 11 

deelnemers en zijn ingedeeld in 8 deelgebieden, zie tabel 1.1. Alle percelen worden beheerd als ‘botanisch 

waardevol grasland’ (beheerpakket 13b). Wat dit beheer precies inhoudt, is nader toegelicht in bijlage B. De 

meeste percelen vallen onder het vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb); enkele 

percelen hebben nog een (oude) SNL overeenkomst. De percelen vallen onder drie gemeentes: Ermelo-Putten 

(deelgebieden Leuvenum, Staverden west en De Beek), Nunspeet (deelgebieden Staverden oost en 

Dennenhoeve) en Apeldoorn (deelgebieden Dennenhoeve, Uddelse veen, Uddelermeer en Den Broekeld). 

 

Tabel 1.1: Overzicht van deelnemers, percelen  en indeling naar deelgebieden 

Deelgebied Deelnemer Aantal 

percelen 

Opp 

(ha) 

Perceelnummers 

ANLb 

Perceelnummers 

SNL 

Leuvenum B. van Panhuis 4 8,39 139341, -42, -43; 

62216 

 

Staverden (oost) Mts. J. en J. Overeem 2 1,86 139486, -89  

Staverden (west) Mts. J. en J. Overeem 4 6,42 63062 1311234, -5 en -6 

 E. Bronkhorst 3 2,57 63152, -3 en -4  

Dennenhoeve D. Davelaar Frens 7 12,72 215895, -97, -98; 

215900, -01 

1313140, -1 

 Mts. A. Koster – H.J. Mouw 1 1,76 222859  

Uddelse Veen Mts. Van Essen 7 13,29 219168, -81; 67591, -2, 

-4; 138123, 222933 

 

 Jansen vleeskalverhouderij 4 6,27 217615, -17, -18, -21  

De Beek R. Mouw 1 1,97 365593  

 R. Bronkhorst 3 (1)* 2,15/ 

2,43 

139367, -8; 373885 1314949 

Uddelermeer De Bruin V.O.F. 1 1,67  1313683 

Den Broekeld A. Versteeg en A.G. 

Versteeg-de Jonge 

2 1,51 217639, -41  

Totaal 11 deelnemers 39 (37) 60,59   

*Percelen met ANLb-overeenkomst overlappen met perceel SNL-overeenkomst; oppervlaktes verschillen 

 

1.2 DOELSTELLING 

 

In dit rapport worden alle agrarische percelen met botanisch beheer in de Veluwse enclave in onderlinge 

samenhang nader geanalyseerd. Het doel van deze analyse is het afleiden van passende maatregelen om de 

kwaliteit van de percelen voor de gidssoorten te verbeteren.  

 

1.3 WERKWIJZE 

Analyse bodem, water, landschap en beleid 

Om maatregelen te kunnen formuleren die aansluiten bij de kenmerken en potenties van het gebied, is gestart 

met het uitvoeren van een (globale) landschapsecologische analyse (LESA). Er is onder andere informatie 

verzameld over de bodemopbouw, de grondsoort, waterstromen (grond- en oppervlaktewater) en over het 

ontstaan van het landschap (ontginningsgeschiedenis). Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van relevante 

beleidsplannen en beleidsdoelen (natuurbeheerplan provincie, landschaps ontwikkelings plannen gemeentes, 

waterbeheerplan waterschap en de beheerstrategie van het Collectief Veluwe). Samen vormen zij het kader 

voor de mogelijke maatregelen. Dit kader is opgenomen in bijlage A. 
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Veldbezoek 

Met deze basisinformatie ‘op zak’ zijn alle percelen bezocht op 23 en 24 mei 2017. Van alle deelgebieden is een 

gedetailleerde hoogtekaart gemaakt met daarop de ligging van bos, houtsingels, laanbeplanting e.d. Bij het 

veldbezoek zijn de soortenlijsten met indicatorsoorten uit de eerste inventarisatieronde verder aangevuld en 

zijn de dominante (gras)soorten genoteerd. Daarnaast is de informatie over natuur en landschap in de 

omgeving aangevuld. Verder zijn mogelijkheden voor het creëren van meerwaarde binnen het perceel 

geïnventariseerd, zoals het benutten van een laagte voor de aanleg van een poel, het verflauwen en afdammen 

van greppels of het aanleggen van landschapselementen. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie uit de 

landschapsanalyse (aanwezigheid kwel, ontstaansgeschiedenis, e.d.). Deze informatie is genoteerd op de 

gedetailleerde hoogtekaart van de deelgebieden. 

Resultaten per deelgebied: nadere analyse 

Vervolgens is alle informatie over bodem, water, landschap en beleid per deelgebied bij elkaar gebracht. Hier is 

de informatie uit het veldbezoek aan toegevoegd. Op basis van deze informatie zijn de percelen geclassificeerd 

in de volgende categorieën, zie ook figuur 1.2 (‘nadere analyse’): 

1. Er zijn (na nadere analyse) geen maatregelen nodig voor verbetering van de kwaliteit (geel). Dit betekent 

dat het agrarisch natuurbeheer ongewijzigd kan worden voortgezet. Soms zijn nog wel optionele 

maatregelen geformuleerd om de kwaliteit te verbeteren. 

2. Er zijn mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit (oranje). Voor deze percelen zijn maatregelen 

geformuleerd. 

3. Er zijn geen maatregelen mogelijk voor het verbeteren van de kwaliteit (rood). Dit betekent dat 

voortzetting van het agrarisch natuurbeheer niet mogelijk is. 

De classificatie van de percelen wordt toegelicht aan de hand van een aantal criteria en is opgenomen in 

hoofdstuk 2. 

Bespreken resultaten: keuze deelnemer 

De resultaten van de analyse zijn vervolgens besproken met het collectief en daarna voorgelegd aan de 

deelnemers. Voor de percelen in de categorie oranje zijn maatregelen geformuleerd om de omstandigheden 

voor de soorten te verbeteren en het agrarisch natuurbeheer voort te kunnen zetten. De deelnemer heeft 

hierbij de volgende keuzes, zie ook figuur 1.2 (‘keuze deelnemer’): 

• De deelnemer gaat akkoord met de geformuleerde maatregelen. Het agrarisch natuurbeheer kan worden 

voortgezet. 

• De deelnemer gaat niet akkoord met de geformuleerde maatregelen. In dat geval zijn er drie opties: 

o De deelnemer zet het huidige beheer voort, maar tegen een beperkte vergoeding; 

o Indien mogelijk: de deelnemer vormt het perceel om naar natuur en voert de daarbij behorende 

maatregelen uit (de geformuleerde maatregelen dienen hierbij als leidraad); 

o Het agrarisch natuurbeheer wordt beëindigd. 
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In onderstaande figuur is het gevolgde proces nog eens toegelicht: 

• Stap 1: de inventarisatie van de botanische kwaliteit en de meerwaarde voor de doelsoorten door de 

ecoloog; 

• Stap 2: de analyse van de benodigde maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit voor de 

gidssoorten (hoofdstuk 2 van dit rapport); 

• Stap 3: de mogelijke keuzes voor de deelnemers. 

 

 
Figuur 1.2: Beslisschema botanisch beheer 

 

Uitwerking inrichtingsplannen 

Voor de deelnemers die akkoord gaan met de geformuleerde maatregelen, is vervolgens een inrichtings- en 

beheerplan uitgewerkt. Deze plannen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.  

Voor het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen is een subsidieregeling beschikbaar. Deze maatregelen kunnen 

worden aangevraagd door de collectieven. Daarvoor zal de provincie wel aanvullend budget beschikbaar 

moeten stellen: het huidige budget is gekoppeld aan het Actieplan Akker- en Weidevogels en is onvoldoende 

om alle maatregelen uit te voeren.  
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2. RESULTATEN PER DEELGEBIED 

In dit hoofdstuk is alle informatie over bodem, water, landschap en beleid per deelgebied (zie bijlage A) bij 

elkaar gebracht en aangevuld met de informatie uit het veldbezoek. Op basis van deze informatie zijn de 

percelen geclassificeerd in de volgende categorieën: 

1. Er zijn (na nadere analyse) geen maatregelen nodig voor verbetering van de kwaliteit (geel). Dit betekent 

dat het agrarisch natuurbeheer ongewijzigd kan worden voortgezet. Soms zijn nog wel optionele 

maatregelen geformuleerd om de kwaliteit te verbeteren. 

2. Er zijn mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit (oranje). Voor deze percelen zijn maatregelen 

geformuleerd. 

3. Er zijn geen maatregelen mogelijk voor het verbeteren van de kwaliteit (rood). Dit betekent dat 

voortzetting van het agrarisch natuurbeheer niet mogelijk is. 

De classificatie van de percelen wordt onderbouwd aan de hand van een aantal criteria. Deze criteria zijn 

afgeleid uit het beleid voor natuur en landschap (bijlage A, paragraaf 2 en 3) en de beheerstrategie van het 

collectief Veluwe (bijlage A, paragraaf 5): 

a. Is het oppervlakte aaneengesloten botanisch beheer < 3 ha? 

b. Sluit het perceel aan bij de kenmerken van het leefgebied? Liggen er struweelranden of andere lijnvormige 

elementen of water(gangen) langs minimaal 2 zijdes van het perceel? 

c. Zijn er kansen/ potenties om de kenmerken van het leefgebied en landschapstype te versterken? 

d. Zijn er andere specifieke waarden of potenties? 

 

Voor de percelen in categorie 2 (oranje) is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de omstandigheden 

voor de soorten te verbeteren en het agrarisch natuurbeheer voort te kunnen zetten. Deze maatregelen: 

• Sluiten aan de bij gewenste ontwikkeling vanuit het beleid (natuur, landschap, water). 

• Sluiten aan bij de maatregelen die zijn geformuleerd bij de leefgebieden (bijlage A, paragraaf 2 en bijlage 

D) en richtlijnen/ opgaven voor landschapstypen (bijlage A, paragraaf 3). 

• Sluiten aan bij de kenmerken van het gebied (grondsoort, voedselrijkdom, waterhuishouding, 

landschappelijke ligging, ontstaansgeschiedenis). 

• Sluiten aan bij de specifieke waarden of potenties van het gebied (indicatie vegetatie). 

 

Soms zijn ook maatregelen geformuleerd voor percelen in de categorie geel. Deze maatregelen zouden de 

kwaliteit van de percelen sterk vergroten, maar zijn niet verplicht in het kader van verlenging c.q. afsluiten van 

de beheerovereenkomst. 
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2.1 LEUVENUM 

Kenmerken 

 
 

Aspect Kenmerk Percelen 

Deelnemer B. van Panhuis 139341, -42, -43; 62216 

Hoogte t.o.v. NAP 15,5 – 17,5 m +NAP Alle 

Geomorfologie Vlakte sneeuwsmeltwaterafzettingen Alle 

 Beekdalbodem zonder veen 62216 (deels) 

 Dekzandrug 139342 (deels) 

Bodemsoort Beekeerdgrond, lemig en fijn zand Alle 

GHG 30-50 cm Alle 

GLG 80-110 cm Alle 

Kwel > 1 mm/dag (veel) Alle 

Afwatering B-watergang 62216 

 C-watergang 139341, -42, -43 

Landschapstype Jong heideontginningen landschap Alle 

Natuurnetwerk Groene ontwikkelingszone Alle 

Leefgebied Natte dooradering Alle 

Ambitiekaart Nog om te vormen naar natuur Nee 
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Karakterisering vegetatie (niet volledig) 

Perceel Indicatorsoorten/ overige soorten 

139341 o.a. veldzuring, pinksterbloem, vertakte leeuwentand, paardenbloem, madeliefje, 

gewone hoornbloem/ reukgras, gestreepte witbol, pitrus, ruw beemdgras, 

veldbeemdgras/ insectenrijk (vlinders, bijen) 

139342 o.a. paardenbloem, pinksterbloem, kruipende boterbloem, veldzuring, madeliefje, 

gewone hoornbloem, vertakte leeuwentand, kruipende boterbloem/ veldbeemdgras, 

ruw beemdgras, grote vossenstaart, geknikte vossenstaart, reukgras/ Edelhert 

139343 o.a. pinksterbloem, kruipende boterbloem, scherpe boterbloem, gewone 

hoornbloem, witte klaver, gewone ereprijs, kleine klaver, moeras vergeet-mij-nietje, 

biezenknoppen, vertakte leeuwentand, glad walstro, kale jonker/ reukgras, 

gestreepte witbol, ruw beemdgras, pitrus, grote vossenstaart, geknikte vossenstaart/ 

mol, wroetsporen das 

62216 o.a. paardenbloem, pinksterbloem, kruipende boterbloem, veldzuring, madeliefje, 

moeras vergeet-mij-nietje, vertakte leeuwentand, gewone hoornbloem, kleine klaver, 

witte klaver, veldkers, kale jonker, echte koekoeksbloem, holpijp/ veldbeemdgras, 

geknikte vossenstaart, grote vossenstaart, pitrus, reukgras, gestreepte witbol/ 

spreeuw, veel vlinders, zanglijster, wroetsporen wild 

Indeling 

Perceel Oppervlakte 

< 3 ha? 

Sluit aan bij 

kenmerken? 

Kansen 

versterken? 

Overige 

potenties? 

Categorie 

139341 

Nee, 8,4 ha 

Deels Ja  2 

139342 Nee Ja  2 

139343 Ja Ja Ja 2 

62216 Ja Ja Ja 2 

Toelichting  

De grote, rechte percelen horen bij het landschapstype (jong heideontginningen landschap). Wel is het 

oppervlakte aaneengesloten botanisch beheer nu te groot voor een doelmatig beheer.   

De percelen worden omgeven door bos, houtsingels en sloten die overgaan in greppels. De percelen bevatten 

zelf ook enkele greppels, m.n. perceel 62216. De sloten en greppels bevatten grotendeels water of waren nog 

vochtig ten tijde van het veldbezoek. De oevers van de sloten greppels zijn echter steil en er ontbreken enkele 

landschapselementen om te kunnen spreken van een goede natte dooradering (poelen, moerasjes en plas/dras 

gebieden). Met name de hoger gelegen delen van perceel 139341 en -42 zijn droog en bevatten bovendien nog 

een dichte graszode en zijn weinig bloemrijk. 

Het gebied bevat voldoende potentie om het leefgebied verder te versterken. De percelen bevatten veel 

interne variatie (hoogte, hoogte van de vegetatie) en zijn behoorlijk soortenrijk, m.n. in de lager gelegen delen 

(echte koekoeksbloem). Hier zijn ook indicaties voor kwel, zoals roestbruine plekken in de sloten en greppels 

en de groei van holpijp in de sloot tussen perceel 62216 en 139343. Verder is het gebied rijk aan insecten en 

wordt het goed gebruikt door zoogdieren.  

De conclusie is dat voortzetting van het botanisch beheer voor alle percelen zinvol is, maar dat er maatregelen 

nodig zijn om het leefgebied te versterken. Deze maatregelen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
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Benodigde maatregelen 

Perceel Maatregelen 

139341 • Aanleggen poel op grens met -43 

• Oevers van sloot/ greppel op grens met -43 mee verschralen 

139342 • Oevers van sloot/ greppel op grens met -41 verflauwen en mee verschralen 

• Greppel op grens met -41 (oostelijk deel) verondiepen en oevers verflauwen of 

dichtmaken en vervangen door struweelrand  

• Greppel (overdwars) in het perceel verondiepen en mee verschralen 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Struweelrand aanleggen langs zuidelijke perceelsrand (oostelijk deel) 

139343 • Kleine greppels aan oostzijde perceel dichtmaken 

• Oevers van sloot en greppel op grens met -41 mee verschralen 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (westelijk deel) 

62216 • Greppels in het perceel verondiepen en oevers verflauwen, greppel door hoge 

zandkop liefst dempen 

• Oevers van sloot langs de rand van het perceel mee verschralen 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Oevers van sloot langs de rand van het perceel verflauwen 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (noordelijk deel) 
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2.2 STAVERDEN OOST 

 

Aspect Kenmerk Percelen 

Deelnemer Mts. J. en J. Overeem 139486, -89 

Hoogte t.o.v. NAP 21-22 m +NAP Alle 

Geomorfologie Vlakte sneeuwsmeltwaterafzettingen Alle 

Bodemsoort Beekeerdgrond, lemig en fijn zand Alle 

GHG 40-50 cm Alle 

GLG 110 cm Alle 

Kwel 0,5-1 mm/dag (matig) Alle 

Afwatering C-watergang Alle 

Landschapstype Jong heideontginningen landschap Alle 

Natuurnetwerk Gelders Natuurnetwerk Alle 

Leefgebied Droge dooradering 139489 

 Natte dooradering 139486 

Ambitiekaart Nog om te vormen naar natuur Nee 

Karakterisering vegetatie (niet volledig) 

Perceel Indicatorsoorten/ overige soorten 

139486 o.a. pinksterbloem, veldzuring, kale jonker, gewone hoornbloem, kruipende 

boterbloem, gewoon biggenkruid, hondsdraf/ reukgras, gestreepte witbol, ruw 

beemdgras? Grote vossenstaart, pitrus, gewone veldbies, fluitenkruid, speenkruid 

139489 o.a. kruipende boterbloem, scherpe boterbloem, pinksterbloem, paardenbloem, kale 

jonker, veldzuring, gewoon biggenkruid, smalle weegbree, gewone hoornbloem, 

veldereprijs, gewone ereprijs, echte koekoeksbloem, witte klaver/ reukgras, 

gestreepte witbol/ insectenrijk, wroetsporen das 
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Indeling 

Perceel Oppervlakte 

< 3 ha? 

Sluit aan bij 

kenmerken? 

Kansen 

versterken? 

Overige 

potenties? 

Categorie 

139486 Ja Nee Nee  3 

139489 Ja Ja Ja Ja 2 

Toelichting 

De vegetatie op beide percelen heeft zich goed ontwikkeld. De ligging van perceel 139486 is echter veel 

ongunstiger dan perceel -89: het ligt geïsoleerd tussen een akker (west- en zuidzijde) en hooiland (oostzijde). 

Het perceel grenst maar aan één zijde aan een bosrand en deze is bovendien niet goed ontwikkeld. Daarnaast 

wordt het perceel met een hoog (meerdradig) electrisch hek afgescheiden van  zijn omgeving, waardoor 

grotere zoogdieren het perceel niet kunnen bereiken. Onder dit hek is gespoten. De omgeving biedt verder 

weinig aanknopingspunten voor verbetering van het leefgebied. De conclusie is dat voortzetting van het 

botanisch beheer op dit perceel niet zinvol is. 

Perceel -89 daarentegen is aan twee zijden omzoomd door een houtwal met grote bomen en aan de westzijde 

door een bredere ondiepe greppel. Samen met de grondwaterstroming (overwegend kwel) biedt dit goede 

potenties om het leefgebied nog verder ter versterken. Dit perceel kan met beperkte maatregelen in beheer 

worden gehouden, de meeste geformuleerde maatregelen zijn optioneel. 

Benodigde maatregelen 

Perceel Maatregelen 

139486 Uit beheer halen 

139489 • Slootrand mee verschralen (maaisel uit de slootrand verwijderen) 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Perceel aan slootzijde (westzijde) nog iets afschuinen (extra gradiënt van nat naar 

droog) 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (noordwestelijk deel) 
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2.3 STAVERDEN WEST 

 

Aspect Kenmerk Percelen 

Deelnemer Mts. J. en J. Overeem 63062; 1311234, -5 en -6 

 E. Bronkhorst 63152, -3 en -4 

Hoogte t.o.v. NAP 19-21 m +NAP Alle 

Geomorfologie Vlakte sneeuwsmeltwaterafzettingen Alle 

 Glooiing van smeltwaterafzettingen 63152, 1311235 

Bodemsoort Veldpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 63153, -2, 1311235 

 Gooreerdgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 63062 

 Laarpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 1311234, -6, 63154 

GHG 30-50 cm 63153, -2, 1311235, 63062 

 60-90 1311234, -6, 63154 

GLG 110-130 cm 63153, -2, 1311235, 63062 

 140-200 cm 1311234, -6, 63154 

Kwel 0,25-0,5 mm/dag (matig) 63153, -2, 1311235, 63062 

Inzijging 0-0,5 mm/dag (lichte tot matig) 1311234, -6, 63154 

Afwatering A-watergang 63062 

 B-watergang 1311234 

 C-watergang 1311235, -6 

Landschapstype Beekdal-/ Kampenlandschap 1311234, -6, 63154 

 Jong heideontginningen landschap 63153, -2, 1311235, 63062 

Natuurnetwerk Groene ontwikkelingszone Alle 

Leefgebied Natte dooradering Alle 

Ambitiekaart Nog om te vormen naar natuur Nee 
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Karakterisering vegetatie (niet volledig) 

Perceel Indicatorsoorten/ overige soorten 

63062 o.a. paardenbloem, kruipende boterbloem, veldzuring, scherpe boterbloem, 

pinksterbloem, gewone hoornbloem, veldereprijs, gewone ereprijs, / gestreepte 

witbol, reukgras, grote vossenstaart, pitrus 

1311234 o.a. veldzuring, schapezuring, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem, 

pinksterbloem, paardenbloem, smalle weegbree, gewone ereprijs, gewone 

hoornbloem, groot muur, rode klaver, margriet, duizendblad/ gestreepte witbol, 

reukgras, fluitenkruid, geknikte vossenstaart/ rijk aan insecten (vlinders, libellen) 

63153 o.a. kale jonker, veldzuring, paardenbloem, pinksterbloem, kruipende boterbloem, 

smalle weegbree, gewone ereprijs/ reukgras, grote vossenstaart, geknikte 

vossenstaart/ mol, insectenrijk 

63152 o.a. paardenbloem, veldzuring, pinksterbloem, kruipende boterbloem, scherpe 

boterbloem, hondsdraf, gewone ereprijs, gewone hoornbloem, margriet, veldereprijs/ 

reukgras/ wroetsporen zwijn 

1311235 o.a. scherpe boterbloem, kruipende boterbloem, veldzuring, paardenbloem, 

pinksterbloem, gewone hoornbloem/ reukgras/ mol, libelle 

63154 o.a. kruipende boterbloem, gewone ereprijs, paardenbloem, pinksterbloem, gewone 

hoornbloem, smalle weegbree, schapenzuring, bosveldkers, vertakte leeuwentand, 

gewone ereprijs, groot muur/ gestreepte witbol, reukgras/ edelhert, insectenrijk 

1311236 o.a. veldzuring, gewone hoornbloem, gestreepte witbol, gewone ereprijs/ gestreepte 

witbol, reukgras/ ree, edelhert, mol, insectenrijk (vlinders, libellen) 

Indeling 

Perceel Oppervlakte 

< 3 ha? 

Sluit aan bij 

kenmerken? 

Kansen 

versterken? 

Overige 

potenties? 

Categorie 

63062 Ja Ja Ja Ja 2 

1311234 Nee, ca. 3 ha Ja Ja  2 

63153 Ja Ja Ja  2 

63152 
Nee, 3,0 ha 

Ja Ja  2 

1311235 Ja Ja  2 

63154 Ja Ja Nee  3 

1311236 Ja Ja Nee  3 

Toelichting 

De vegetatie van perceel 63062 is redelijk goed ontwikkeld en is laag en structuurrijk. Wel is de zode deels 

bedekt met blad en vervilt. Het perceel wordt aan twee zijden omzoomd door een houtwal en struweel en aan 

de oostzijde door een (kwel)sloot. Wat meteen opvalt is de enorme hoeveelheid greppels in dit perceel: deze 

zijn bovendien diep. Eén greppel zit vol met maai- en snoeiafval. De begreppeling stemt overeen met de hoge 

grondwaterstanden in het perceel, maar staat een goede ontwikkeling van het leefgebied in de weg (natte 

dooradering).  

Perceel  1311234 wordt aan twee zijden omzoomd door bos en maakt deel uit van het oude beekdallandschap. 

De vegetatie op het perceel is gevarieerd, zowel qua soorten als qua structuur. Het perceel is overwegend 

droog. Het perceel zelf is met 2,4 ha aan de grote kant; inclusief het net bijgetrokken stuk aan de zuidoostzijde 

is dit om en nabij de 3 ha. Om het perceel aantrekkelijker te maken voor de doelsoorten, moet het perceel 

worden voorzien van een struweelrand in de breedterichting en langs de weg aan de westzijde. Dit past ook 

goed binnen het landschap. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de zichtlijnen vanuit het 

woonhuis ten zuiden en de oude duiventil ten noorden van het perceel. 

De vegetatie op de percelen 63153, -52 en 1311235 is redelijk goed ontwikkeld en duidt op redelijk vochtige 

omstandigheden. De interne variatie binnen deze percelen is groot (reliëf en hoogteverschillen in de vegetatie) 
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en de percelen worden omzoomd door bos of houtsingels. De bosrand ten noorden van perceel 63153 is slecht 

ontwikkeld en heeft nu weinig meerwaarde voor de gidssoorten. Er zijn enkele (diepe) greppels getrokken, 

waardoor de botanische ontwikkeling wordt gehinderd. Verder vormen perceel 63152 en 1311235 samen nu 

een te groot aaneengesloten oppervlakte. Deze percelen zijn bovendien als redelijk schraal, maar nog weinig 

kruidenrijk. De botanische ontwikkeling van deze percelen kan verder worden ontwikkeld door hooi van goed 

ontwikkeld kruidenrijk grasland op te brengen. 

De conclusie voor bovengenoemde percelen is dat voortzetting van het botanisch beheer zinvol is, maar dat er 

enkele maatregelen nodig zijn om het leefgebied te versterken. Deze maatregelen zijn opgenomen in 

onderstaande tabel. 

De vegetatie op de percelen 63154 en 1311236 is laag, droog en weinig kruidenrijk. De percelen zijn omzoomd 

door bos en tussen de twee percelen staat een rij hoge, oude eiken. De bosrand en deze singel zorgt voor veel 

schaduw en bladinval. Daardoor bevatten de percelen veel blad en mos en zijn ze minder geschikt voor 

botanische ontwikkeling. Verder worden de percelen intensief begraasd door edelherten. Er zijn eigenlijk geen 

kansen om de botanische ontwikkeling te stimuleren, anders dan het kappen van de oude eiken of het 

uitrasteren van de percelen voor de edelherten. Dit is ongewenst. Voor deze percelen wordt voortzetting van 

het agrarisch natuurbeheer dan ook niet zinvol geacht.  

Benodigde maatregelen 

Perceel Maatregelen 

63062 • Greppels verondiepen, oevers verflauwen en mee verschralen (maaisel 

verwijderen), buizen hoger leggen of verwijderen 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (noordwestelijk deel) 

• Natte plek aan zuidwestzijde (buiten perceel) iets uitdiepen tot ondiepe poel 

1311234 • Struweelranden aanleggen (overdwars en langs de weg), rekening houden met 

zichtlijnen vanuit woonhuis ten zuiden en naar oude duiventil ten noordoosten 

van perceel 

63153 • Greppel verondiepen of afschuinen en mee verschralen (maaisel verwijderen) 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Mantel-zoom vegetatie ontwikkelen aan de noordzijde van het perceel 

63152 • Greppel verondiepen of afschuinen en mee verschralen (maaisel verwijderen) 

• Houtsingel aanleggen op grens met 1311235 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Opbrengen hooi van goed ontwikkeld kruidenrijk grasland 

1311235 • Houtsingel aanleggen op grens met 63152 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Opbrengen hooi van goed ontwikkeld kruidenrijk grasland 

63154 Uit beheer halen 

1311236 Uit beheer halen 
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2.4 DENNENHOEVE 

 

Aspect Kenmerk Percelen 

Deelnemer D. Davelaar Frens 215895, -97, -98; 215900, -01; 1313140, -1 

 Mts. A. Koster – H.J. Mouw 222859 

Hoogte t.o.v. NAP 23-26 m +NAP Alle 

Geomorfologie Vlakte sneeuwsmeltwaterafzettingen Alle 

Bodemsoort Veldpodzolgrond, leemarm en zwak 

lemig fijn zand 

Alle 

GHG 80-90 cm 215897, -98 

 30-40 cm Overige 

GLG 170-180 cm 215897, -98 

 130-140 cm Overige 

Inzijging 0,1-0,5 mm/dag (licht tot matig) 215897, -98 

Kwel 0,1-0,5 mm/dag (licht tot matig) Overige 

Afwatering B-watergang 215895, 1313140 

 C-watergang Overige 

Landschapstype Beekdal-/ Kampenlandschap 215897, -98, 215895, 215900, -1 

 Jong heideontginningen landschap 1313140, -1, 222859 

Natuurnetwerk Gelders natuurnetwerk 215897, -98, 215895, 215900, -1 

 Groene ontwikkelingszone 1313140, -1, 222859 

Leefgebied Natte dooradering Alle 

Ambitiekaart Nog om te vormen naar natuur Nee 
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Karakterisering vegetatie (niet volledig) 

Perceel Indicatorsoorten/ overige soorten 

215895 o.a. kruipende boterbloem, paardenbloem, gewone hoornbloem, pinksterbloem, 

madeliefje, vertakte leeuwentand, veldzuring, gewone ereprijs, witte klaver, grote 

weegbree, valeriaan, kale jonker/ gestreepte witbol, geknikte vossenstaart, reukgras, 

pitrus, ridderzuring, biezenknoppen, glanshaver (klein beetje) / vlinders, woelplekken 

wild zwijn 

215897 o.a. veldzuring, kruipende boterbloem, madeliefje, vertakte leeuwentand, 

pinksterbloem, veldereprijs / veldbeemdgras met gestreepte witbol/ mol, libellen, 

woelplekken das 

215898 o.a. scherpe boterbloem, pinksterbloem, paardenbloem, kruipende boterbloem, 

gewone hoornbloem, veldereprijs, witte klaver/  gestreepte witbol (> 80%), ruw 

beemdgras, op natte delen: mannagras, fioringras, geknikte vossenstaart/ libellen, 

mol, woelplekken das, insectenrijk 

215900 o.a. pinksterbloem, kruipende boterbloem, veldzuring, madeliefje, paardenbloem, 

gewone hoornbloem, vertakte leeuwentand, kale jonker, smalle weegbree, 

veldereprijs, gewone ereprijs/ gestreepte witbol (> 60%), reukgras, veldbeemdgras/ 

woelplekken das 

215901 o.a. smalle weegbree, kruipende boterbloem, pinksterbloem, paardenbloem, 

veldereprijs, gewone hoornbloem, vertakte leeuwentand/ reukgras, gestreepte 

witbol, grote vossenstaart, mannagras, pitrus, gewone brandnetel/ boompieper in 

aangrenzende houtwal, mol, wroetsporen wild zwijn 

1313140 o.a. pinksterbloem, veldzuring, vertakte leeuwentand, scherpe boterbloem, 

kruipende boterbloem, paardenbloem, gewone hoornbloem, witte klaver, smalle 

weegbree, rode klaver, holpijp, glad walstro, kale jonker/ gestreepte witbol, reukgras, 

pitrus, grote vossenstaart, geknikte vossenstaart/ insectenrijk (vlinders, leibellen), 

woelplek wild zwijn 

1313141 o.a. scherpe boterbloem, kruipende boterbloem, pinksterbloem, paardenbloem, 

gewone hoornbloem, veldzuring, witte klaver, smalle weegbree, rode klaver, holpijp, 

glad walstro, kale jonker/reukgras, gestreepte witbol, pitrus, grote vossenstaart, 

geknikte vossenstaart/ insectenrijk (vlinders, leibellen), woelplek wild zwijn 

222859 o.a. kruipende boterbloem, scherpe boterbloem, gewone hoornbloem, 

pinksterbloem, witte klaver, veldereprijs, gewoon biggenkruid?/ geknikte 

vossenstaart, veldbeemdgras, gestreepte witbol, grote vossenstaart/ insectenrijk 

Indeling 

Perceel Oppervlakte 

< 3 ha? 

Sluit aan bij 

kenmerken? 

Kansen 

versterken? 

Overige 

potenties? 

Categorie 

215895 Ja Ja Ja Ja 2 

215897 

Nee, 8,3 ha 

Nee Ja Ja 2 

215898 Nee Ja Ja 2 

215900 Nee Ja Ja 2 

215901 Nee Ja Ja 2 

1313140 Nee Ja Ja 2 

1313141 Nee Ja Ja 2 

222859 Ja Nee Nee  3 

Toelichting 

De percelen direct rondom Dennenhoeve vormen samen een rijk geschakeerd mozaïek van botanisch matig tot 

redelijk goed ontwikkelde percelen. Vrijwel alle percelen hebben een grote interne variatie in bodemhoogte en 

hoogte van de vegetatie. De percelen zijn overwegend vochtig en de open, grazige vegetatie was over het 

algemeen nog laag. De sloten meeste bevatten nog voldoende water ten tijde van het veldbezoek en wateren 

af in noordwestelijke richting. 
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De percelen ten noorden, westen en zuiden van Dennenhoeve (215895 t/m -901) maken onderdeel uit van het 

oude beekdallandschap rond de Leuvenumse beek, zie ook paragraaf A.2. Van de oorspronkelijke structuur is 

echter weinig meer over: hoewel de percelen nog wel worden omzoomd door bos, zijn de meeste houtwallen 

verdwenen en is een open aaneengesloten gebied ontstaan van (veel) meer dan 3 ha. Het oude 

verkavelingspatroon is echter nog duidelijk herkenbaar. In combinatie met de aanwezigheid van vochtige delen 

in de percelen (kwel) en de watervoerende bovenloop van de beek (‘sloot’) biedt het gebied uitstekende 

kansen voor de ontwikkeling van het leefgebied natte dooradering.  

De conclusie is dan ook dat voortzetting van het botanisch beheer voor al deze percelen zinvol is, maar dat er 

maatregelen nodig zijn om het leefgebied te versterken. Deze maatregelen zijn opgenomen in onderstaande 

tabel.  

Hetzelfde geldt voor de percelen 1313140 en -41. Deze percelen hebben een grote variatie in hoogteligging, 

vochttoestand en vegetatie en zijn behoorlijk divers en soortenrijk. Beide percelen zijn echter maar aan één 

zijde begrensd door een houtsingel en het oppervlak van beide percelen samen is groter dan 3 ha. Dit kan goed 

worden opgevangen door ontwikkeling van de afwateringssloot en de aanleg van een poel tussen beide 

percelen in (optioneel), zie onderstaande tabel. Overigens heeft de eigenaar van deze percelen (gemeente 

Nunspeet) afgelopen jaar de pacht van deze percelen opgezegd (was ook in handen van Davelaar Frens); op dit 

moment is niet duidelijk wie het perceel pacht of in gebruik heeft. Gezien de ontwikkeling, ligging en potentie 

van deze percelen is beëindiging van het botanisch beheer zeer ongewenst (@Actie: check bij gemeente 

Nunspeet). 

De ligging en potentie van perceel 222859 zijn een stuk minder gunstig: dit perceel grenst aan één zijde aan 

een laan met hoge laanbeplanting en ligt verder vrij geïsoleerd tussen hooiland. De omgeving biedt verder 

weinig aanknopingspunten voor verbetering van het leefgebied. De conclusie is dat voortzetting van het 

botanisch beheer op dit perceel niet zinvol is. 
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Benodigde maatregelen 

Perceel Maatregelen 

215895 • Greppels dempen of verondiepen en afschuinen en mee verschralen (maaisel 

verwijderen) 

• Ondergroei in singel aan oostzijde ontwikkelen 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Kleine poel aanleggen aan uiteinde van greppels, drempel naar de watergang iets 

verhogen 

215897 • Struweelrand of houtsingel aanleggen langs zandpad (herstel beekdallandschap) 

• Slootrand ten zuiden van perceel mee verschralen, plaatselijk bosje of struweel 

laten ontstaan 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (zuidoostelijk deel, of in -98) 

215898 • Struweelrand of houtsingel aanleggen langs zandpad (herstel beekdallandschap) 

• Slootrand ten noorden van perceel mee verschralen, plaatselijk bosje of struweel 

laten ontstaan 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (noordoostelijk deel, of in -97) 

215900 • Perceel overdwars opdelen door struweelrand of houtsingel (herstel 

beekdallandschap) 

• Slootrand ten noorden en noordoosten van perceel mee verschralen, plaatselijk 

bosje of struweel laten ontstaan 

215901 • Slootrand ten westen van perceel mee verschralen, plaatselijk bosje of struweel 

laten ontstaan 

1313140 • Slootrand ten zuiden van perceel mee verschralen, plaatselijk bosje of struweel 

laten ontstaan 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Slootrand ten zuiden van perceel verflauwen 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (zuidoostelijk deel, of in -41) 

1313141 • Slootrand ten noorden van perceel mee verschralen, plaatselijk bosje of struweel 

laten ontstaan 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Slootrand ten noorden van perceel verflauwen 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (noordoostelijk deel, of in -40) 

222859 Uit beheer halen 
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2.5 UDDELSE VEEN 

 

Aspect Kenmerk Percelen 

Deelnemer Mts. Van Essen 219168, -81; 67591, -2, -4; 138123, 222933 

 Jansen vleeskalverhouderij 217615, -17, -18, -21 

Hoogte t.o.v. NAP 23-25 m +NAP 219168, 67591, -2, 217618, -21 

 26-28 m +NAP Overige 

Geomorfologie Glooiing van smeltwaterafzettingen 217617, -15 

 Vlakte sneeuwsmeltwaterafzettingen Overige 

Bodemsoort Moerige eerdgronden met zanddek en 

een moerige tussenlaag op zand 

217618, -2, 219181, 67594, 222933 

 Veldpodzolgrond, grof zand Overige 

GHG 10-80 cm Verschilt per perceel 

GLG 60-210 cm Verschilt per perceel 

Inzijging 0,25-1 (matig tot veel) 219168, 67591, -2, 217617, -15, 138123 

Kwel >1 mm/dag (veel) Overige 

Afwatering A-watergang 217618, -21 

 B-watergang 219181, 67594, 222933, 219168, 67591, -2 

 C-watergang Overige 

Landschapstype Veenontginngingen landschap 219181, 67594, 222933 

 Jong heideontginningen landschap Overige 

Natuurnetwerk Groene ontwikkelingszone Alle 

Leefgebied Droge dooradering 219181, 67594 

 Natte dooradering Overige 

Ambitiekaart Nog om te vormen naar natuur Nee 
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Karakterisering vegetatie (niet volledig) 

Perceel Indicatorsoorten/ overige soorten 

219168 o.a. pinksterbloem, veldzuring, paardenbloem, scherpe boterbloem, vertakte 

leeuwentand, smalle weegbree, witte klaver, rode klaver/ reukgras, zachte dravik, 

gestreepte witbol/ open plekken (wild zwijn), insectenrijk (vlinders, libellen) 

67591 o.a. pinksterbloem, veldzuring, paardenbloem, scherpe boterbloem, vertakte 

leeuwentand, smalle weegbree, witte klaver, rode klaver, echte koekoeksbloem/ 

reukgras, zachte dravik, gestreepte witbol, speenkruid/ open plekken (wild zwijn), 

insectenrijk (vlinders, libellen) 

67592 o.a. pinksterbloem, paardenbloem, smalle weegbree, madeliefje, scherpe 

boterbloem, kruipende boterbloem, rode klaver, veldzuring, echte koekoeksbloem/ 

reukgras, zomprus, gewone veldbies/ open plekken (wild zwijn), insectenrijk (vlinders, 

libellen) 

217617 o.a. veldzuring, smalle weegbree, kruipende boterbloem, scherpe boterbloem, 

vertakte leeuwentand, duizendblad/ gestreepte witbol, reukgras, ridderzuring, zachte 

dravik/ mol, open plekken door das? 

217615 o.a. rode klaver, duizendblad, vertakte leeuwentand, scherpe boterbloem, smalle 

weegbree, veldzuring, madeliefje, veldereprijs, gewone hoornbloem, kleine klaver, 

zachte ooievaarsbek, paardenbloem, duizendblad/ reukgras, zachte dravik, gestreepte 

witbol/ mol, vluchtburcht van das?  

217618 o.a. rode klaver, veldzuring, witte klaver, kruipende boterbloem (> 50%), veldereprijs, 

madeliefje, gewone hoornbloem, paardenbloem, vertakte leeuwentand/ mannagras, 

geknikte vossenstaart, ruw beemdgras, brandnetel in de oever van de beek 

217621 o.a. rode klaver, veldzuring, witte klaver, kruipende boterbloem (> 50%), veldereprijs, 

madeliefje, gewone hoornbloem, paardenbloem, smalle weegbree/ geknikte 

vossenstaart, mannagras, ruw beemdgras, fluitenkruid, brandnetel (oevers) 

138123  o.a. pinksterbloem, veldzuring, gewone hoornbloem, ooievaarsbek, duizendblad, 

paardenbloem, smalle weegbree, veldereprijs, kruipende boterbloem, vertakte 

leeuwentand/ gestreepte witbol, geknikte vossenstaart, zachte dravik, reukgras, 

speenkruid 

222933 o.a. paardenbloem, kruipende boterbloem, herderstasje, gewone hoornbloem, witte 

klaver, hondsdraf, veldzuring/ gestreepte witbol, geknikte vossenstaart, grote 

vossenstaart, fluitenkruid, reukgras, rood zwenkgras? 

219181 o.a. pinksterbloem, paardenbloem, scherpe boterbloem, witte klaver, kruipende 

boterbloem, gewone hoornbloem, hondsdraf, veldzuring/ gestreepte witbol (> 50%), 

grote vossenstaart, zachte dravik, ruige zegge (enkele exempl.) 

67594 o.a. paardenbloem, madeliefje, gewone hoornbloem, smalle weegbree, 

pinksterbloem, kruipende boterbloem, veldzuring/ grote vossenstaart, zachte dravik, 

reukgras, beemdlangbloem/ haas 

Indeling 

Perceel Oppervlakte 

< 3 ha? 

Sluit aan bij 

kenmerken? 

Kansen 

versterken? 

Overige 

potenties? 

Categorie 

219168 

Nee, 5,2 ha 

Ja Ja  2 

67591 Ja Ja  2 

67592 Ja Ja  2 

217617 
Nee, 4,0 ha 

Nee Ja  2 

217615 Nee Ja  2 

217618 Ja Ja Ja Ja 2 

217621 Ja Ja Ja Ja 2 

138123  Nee, 3,9 ha Nee Nee  3 

222933 Ja Nee Ja  2 

219181 Ja Nee Nee  3 

67594 Ja Nee Nee  3 
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Toelichting 

De percelen 219168, 67591 en -2 lijken erg op elkaar en zijn al lang in beheer (ca. 20 jaar). De vegetatie is laag 

en open en de percelen zijn weinig productief (schraal). De vegetatie is behoorlijk bloemrijk en vooral achterin 

(de lagere delen van de percelen) staan bijzondere soorten als de echter koekoeksbloem en mogelijk ook 

orchideeën.  De percelen zijn opvallend rijk aan vlinders en libellen. Recent zijn echter de sloot aan de 

noordzijde van de percelen en de greppels tussen de percelen uitgediept. Dit heeft een negatieve invloed op de 

ontwikkeling van de percelen en de kwaliteit van het leefgebied (natte dooradering). De conclusie is dat 

voortzetting van het botanisch beheer voor deze percelen zinvol is, maar dat er maatregelen nodig zijn om de 

kwaliteit van het leefgebied te herstellen. Deze maatregelen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Ook de percelen 217615 en -17 lijken op elkaar. Perceel 217615 heeft een natuurlijk reliëf (een hoge kop), 

waardoor er relatief veel variatie aanwezig is. Vergeleken met de andere percelen in de omgeving is het aantal 

kruiden in dit perceel relatief hoog. Perceel -17 is een stuk productiever, minder soortenrijk en wordt 

gekenmerkt door een dominantie van veldzuring. Door de hoge ligging hebben de percelen geen potentie voor 

het leefgebied natte dooradering. De ligging van perceel -17 aan de bosrand en de aanwezigheid van een 

houtwal langs beide randen van dit perceel biedt echter wel perspectieven voor de ontwikkeling van het 

leefgebied droge dooradering. Deze ontwikkeling is wel nodig, aangezien het totale oppervlak van beide 

percelen samen veel groter is dan 3 ha en met name perceel -15 anders te geïsoleerd ligt. De conclusie is dat 

voortzetting van het botanisch beheer voor deze percelen zinvol is, maar dat er maatregelen nodig zijn om de 

kwaliteit van het leefgebied te verbeteren, zie onderstaande tabel.  

De percelen 217618 en -21 liggen al jaren (minimaal 12 jaar) onder beheer, maar zijn botanisch nog steeds niet 

interessant te noemen. Dit komt vooral door de vette grasmat die te vinden is in (met name de hogere) delen 

van de percelen. Daarentegen biedt de ligging van de percelen een ideaal uitgangspunt voor de verdere 

ontwikkeling van het leefgebied natte dooradering: de percelen liggen laag, zijn nat (hoge grondwaterstanden, 

veel kwel), liggen aan een A-watergang en ook de sloot tussen de percelen biedt kansen. Met uitvoering van 

een aantal maatregelen is voortzetting van het botanisch beheer dan ook zeker zinvol. De maatregelen zijn 

opgenomen in onderstaande tabel. 

De percelen 138123, 222933, 219181 en 67594 maken deel uit van een extensieve bedrijfsvoering, waarin 

productiegrasland, akker, weidegronden en extensief beheerde gronden in een mozaïek liggen. De percelen 

hebben een ‘vette’ grasmat en zijn met uitzondering van perceel 138123 vrij kruidenarm. De percelen grenzen 

niet of nauwelijks aan bos en liggen geïsoleerd in een verder open, intensief agrarisch landschap. De potenties 

van het gebied (nat, kwel) worden beperkt door een diepe ontwatering ten behoeve van (de omringende) 

landbouw. Dit maakt de kansen voor ontwikkeling van het leefgebied (natte dooradering) beperkt. De 

ontginningsgeschiedenis biedt weinig aanknopingspunten voor ontwikkeling: de heideontginningen worden 

gekenmerkt door openheid en grote, rechte percelen (perceel 138123 is groter dan 3 ha.) en door 

schaalvergroting is van het oorspronkelijke veenontginningenlandschap weinig meer over. Het enige 

aanknopingspunt is de afwatering/ beek die rond perceel 222933 loopt: beek begeleidende beplanting kan hier 

de rationele verkaveling accentueren en de beek zichtbaar maken in het landschap. Overigens waren de 

percelen in 2017 op 26 mei gemaaid (volgens beheerpakket toegestaan vanaf 15 juni); dit draagt niet bij aan de 

kwaliteit van het leefgebied. De conclusie is dat voortzetting van het botanisch beheer op deze percelen niet 

zinvol is, met uitzondering van perceel 222933. De maatregelen voor dit perceel zijn opgenomen in 

onderstaande tabel. 
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Benodigde maatregelen 

Perceel Maatregelen 

219168 • Sloot aan de noordzijde en noordwestzijde verondiepen door middel van 

zandsuppletie.  

N.B.: Het waterschap heeft plannen om hier een stuw te plaatsen, maar het is de 

vraag of deze maatregel effectief is (stagnant water) 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (noordwestelijk deel) 

67591 • Sloot aan de noordzijde verondiepen, zie 219168 

• Sloten/ greppels tussen percelen verondiepen, oevers afschuinen en mee 

verschralen 

67592 • Sloot aan de noordzijde verondiepen, zie 219168 

• Sloten/ greppels tussen percelen verondiepen, oevers afschuinen en mee 

verschralen 

217617 • Struweel/ houtwal aan de noordzijde doortrekken langs de westzijde van het 

perceel 

217615 • Struweel/ houtwal aan de westzijde van perceel -17 doortrekken naar het zuiden 

• Enkele groepen bomen/ struiken ontwikkelen aan de oostzijde van het perceel 

217618 • Oevers van sloot op grens met -21 verbreden en mee verschralen 

• Waterpeil van sloot op grens met -21 verhogen (buis naar sloot hoger leggen) 

• Oevers van afwatering aan zuidzijde verflauwen (1:1) en mee verschralen  

• Enkele beekbegeleidende bosjes/ bomen aanleggen langs sloot en achtergrens 

N.B.: voor de laatste twee punten is overleg nodig met waterschap Vallei en Veluwe 

(vanwege het onderhoud) 

Andere maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Poel aanleggen en plaatselijk maaiveld verlagen (zuidwestelijk deel) 

217621 • Oevers van sloot op grens met -18 verbreden en mee verschralen 

• Waterpeil van sloot op grens met -18 verhogen (buis naar sloot hoger leggen) 

• Oevers van afwatering aan zuidzijde verflauwen (1:1) en mee verschralen  

• Enkele beekbegeleidende bosjes/ bomen aanleggen langs sloot en achtergrens 

• Noordelijke deel met dichte grasvegetatie vaker (en eerder?) maaien 

138123  Uit beheer halen 

222933 • Beplanting aanbrengen (begeleidende bomenrij van bijvoorbeeld els of knotwilg,  

bosjes of struweelrand) langs de afwatering/ beek 

• Oevers van afwatering mee verschralen 

N.B.: Hiervoor is overleg nodig met waterschap Vallei en Veluwe (vanwege het 

onderhoud) 

219181 Uit beheer halen 

67594 Uit beheer halen 
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2.6 DE BEEK 

 

Aspect Kenmerk Percelen 

Deelnemer R. Bronkhorst 139367, -8; 373885 (1314949) 

 R. Mouw 365593 

Hoogte t.o.v. NAP 23-24,5 m +NAP Alle 

Geomorfologie Vlakte sneeuwsmeltwaterafzettingen 1314949 (139367, -8; 373885) 

 Glooiing van smeltwaterafzettingen 365593 

Bodemsoort Veldpodzolgrond, grof zand Alle 

GHG 30-40 cm 1314949 (139367, -8; 373885) 

 50-70 cm 365593 

GLG 150-180 cm Alle 

Kwel 0-0,5 mm/dag (weinig tot matig) 1314949 (139367, -8; 373885) 

Inzijging 0,5-1 (matig tot veel) 365593 

Afwatering C-watergang 365593 

Landschapstype Jong heideontginningen landschap Alle 

Natuurnetwerk Gelders Natuurnetwerk Alle 

Leefgebied Droge dooradering Alle 

Ambitiekaart Nog om te vormen naar natuur 365593 
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Karakterisering vegetatie (niet volledig) 

Perceel Indicatorsoorten/ overige soorten 

139367, -8, 373885 

(1314949) 

 

o.a. paardenbloem, madeliefje, gewone hoornbloem, gewoon biggenkruid, 

pinksterbloem, kruipende boterbloem, veldzuring, witte klaver, veldereprijs, gewone 

ereprijs, kleine veldkers, kale jonker/ reukgras, geknikte vossenstaart, gewone 

veldbies/ boompieper in aangrenzende houtwal 

365593 o.a. veldzuring, paardenbloem, pinksterbloem, kruipende boterbloem, scherpe 

boterbloem, veldereprijs/ geknikte vossenstaart, zachte dravik, fluitenkruid 

Indeling 

Perceel Oppervlakte 

< 3 ha? 

Sluit aan bij 

kenmerken? 

Kansen 

versterken? 

Overige 

potenties? 

Categorie 

139367, -8, 373885 

(1314949) 
Ja Ja Ja  1 

365593 Ja Nee Ja  2 

Toelichting 

Percelen 139367, -8, 373885 (in de praktijk een aaneengesloten perceel; in de administratie dubbel met 

1314949) zijn gevarieerd qua hoogteligging en hoogte van de vegetatie; de botanische ontwikkeling is goed. 

Het perceel ligt aan een bosrand en is verder omsloten door twee struweelranden (westzijde en noordzijde, 

deze laatste is onlangs aangelegd). Het aanleggen van een struweelrand aan de zuidzijde van het perceel zou 

de kwaliteit van het gebied nog verder versterken, maar dit is niet noodzakelijk voor de voortzetting van het 

beheer. Als alternatief kan ervoor worden gekozen om de kruipwilgjes die in de greppel aan de zuidzijde van 

het perceel staan verder uit te laten groeien (optioneel). 

De botanische ontwikkeling van perceel 365593 is matig en de grasmat is deels vervilt. Het perceel grenst aan 

één zijde aan een (hoge) bosrand en verder aan intensief grasland (noordzijde en zuidzijde) en een 

vergelijkbaar perceel aan de westzijde (dit perceel is waarschijnlijk ook in botanisch beheer). Het perceel maakt 

deel uit van het jong heideontginningenlandschap wat gekenmerkt wordt door grote percelen in een verder 

open landschap. Het landschapsbeleid is hier gericht op behoud van de karakteristieke openheid en agrarisch 

grondgebruik, het behouden en versterken strakke bosranden en kleine landschapselementen als houtwallen, -

singels en lanen (zie paragraaf A.3). Dit sluit goed aan bij de gewenste ontwikkeling van het leefgebied droge 

dooradering. Voortzetting van het botanisch beheer is alleen zinvol als dit beeld verder wordt versterkt in 

samenhang met naastgelegen perceel en erfbeplanting, zie onderstaande tabel. Zonder deze maatregelen ligt 

het perceel te geïsoleerd om effectief te kunnen zijn voor de gidssoorten. 

Perceel 365593 maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk en is aangemerkt voor omvorming naar natuur. 

Benodigde maatregelen 

Perceel Maatregelen 

139367, -8, 373885 

(1314949) 

Geen maatregelen nodig 

Maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Ontwikkelen struweelrand aan de zuidzijde van het perceel (cf. de noordzijde) of 

laten uitgroeien van kruipwilg aan zuidzijde perceel 

365593 • Ontwikkelen struweelrand aan de zuidzijde van het perceel, doorlopend naar 

naastgelegen perceel en via de erfbeplanting naar de strook langs de N302 

 

 



27 

 

2.7 UDDELERMEER 

 

Aspect Kenmerk Percelen 

Deelnemer De Bruin V.O.F. 1313683 

Hoogte t.o.v. NAP 30-31 m +NAP 1313683 

Geomorfologie Dekzandrug 1313683 

Bodemsoort Veldpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 1313683 

GHG 60-90 cm 1313683 

GLG 190-200 cm 1313683 

Inzijging 0,25-0,5 mm/dag (matig) 1313683 

Afwatering geen 1313683 

Landschapstype Kampenlandschap 1313683 

Natuurnetwerk Groene ontwikkelingszone 1313683 

Leefgebied Droge dooradering 1313683 

Ambitiekaart Nog om te vormen naar natuur Nee 

Karakterisering vegetatie (niet volledig) 

Perceel Indicatorsoorten/ overige soorten 

1313683 o.a. paardenbloem, kruipende boterbloem, veldzuring, gewone hoornbloem, 

veldereprijs/ gestreepte witbol, reukgras, geknikte vossenstaart, zachte dravik/ mol, 

insectenrijk 

Indeling 

Perceel Oppervlakte 

< 3 ha? 

Sluit aan bij 

kenmerken? 

Kansen 

versterken? 

Overige 

potenties? 

Categorie 

1313683 Ja Ja Nee  1 
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Toelichting 

Hoewel de botanische ontwikkeling nog wat achterblijft, voegt dit perceel veel toe aan het leefgebied (droge 

dooradering). Het perceel is omgesloten door goed ontwikkeld bos en houtsingels en bevat veel interne 

variatie (variatie in hoogte van perceel en vegetatie). Aanvullende maatregelen zijn niet nodig, doorzetten van 

het verschralingsbeheer zal de waarde van dit perceel verder verhogen. 

Benodigde maatregelen 

Perceel Maatregelen 

1313683 Geen maatregelen nodig 
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2.8 DEN BROEKELD 

 

Aspect Kenmerk Percelen 

Deelnemer A. Versteeg en A.G. Versteeg-de Jonge 217639, -41 

Hoogte t.o.v. NAP 28-30 m +NAP Alle 

Geomorfologie Glooiing van smeltwaterafzettingen Alle 

Bodemsoort Veldpodzolgrond, lemig en fijn zand Alle 

GHG 40-60 cm Alle 

GLG 120-160 cm Alle 

Kwel 0-0,25 mm/dag (licht) Alle 

Afwatering C-watergang 217641 

Landschapstype Kampenlandschap Alle 

Natuurnetwerk Gelders Natuurnetwerk Alle 

Leefgebied Droge dooradering Alle 

Ambitiekaart Nog om te vormen naar natuur 217639, -41 

Karakterisering vegetatie (niet volledig) 

Perceel Indicatorsoorten/ overige soorten 

217639 o.a. kruipende boterbloem, scherpe boterbloem, veldzuring, paardenbloem/ 

gestreepte witbol, reukgras, pitrus, mannagras 

217641 o.a. pinksterbloem, kruipende boterbloem, paardenbloem, veldzuring, scherpe 

boterbloem, holpijp (enkele exempl.), kale jonker/ gestreepte witbol (veel!), ruige 

zegge, mannagras/ ree,  wroetsporen (das?), graspieper, roodborsttapuit 

Indeling 

Perceel Oppervlakte 

< 3 ha? 

Sluit aan bij 

kenmerken? 

Kansen 

versterken? 

Overige 

potenties? 

Categorie 

217639 Ja Nee Ja Ja 2 

217641 Ja Ja Ja  1 
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Toelichting 

In perceel 217639 zijn nauwelijks kruiden aanwezig. Het perceel wordt omgeven door hooiland en grenst alleen 

aan de westzijde (kopse kant) aan een hoge bomenrij. Het perceel was ten tijde van het veldbezoek (op 23 mei 

2017) al gemaaid, wat de waarde voor de gidssoorten beperkt maakt. Het perceel ligt vrij geïsoleerd, hoewel 

zich in de directe omgeving wel een de pingo-ruïne en diverse natuurlijk beheerde percelen bevinden. Zonder 

ingrijpende maatregelen wordt voortzetting van het agrarisch natuurbeheer niet zinvol geacht. Deze 

maatregelen moeten vooral gezocht worden in het benutten van het grondwater aan de westzijde van het 

perceel en het versterken van de landschappelijke structuur aan de oostzijde. Overigens kan het perceel 

worden omgevormd naar natuur: mocht de deelnemer niet akkoord gaan met de maatregelen, dan is dit 

misschien een optie. 

De botanische ontwikkeling van perceel 217641 is een stuk beter; het perceel is heel gevarieerd (hoogteligging 

en hoogte van de vegetatie) en bevat een natter en een wat droger deel. Het perceel grenst aan één zijde aan 

een struweelrand en aan de zuidwestzijde bevindt zich een bomengroep en een watergang.  Het aanleggen van 

een struweelrand aan de noordzijde en (vooral) zuidzijde van het perceel zou de kwaliteit van het gebied nog 

verder versterken, maar dit is niet noodzakelijk voor de voortzetting van het beheer (maatregelen optioneel). 

Ook perceel 217641 maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk en heeft de mogelijkheid voor omvorming 

naar natuur. 

Benodigde maatregelen 

Perceel Maatregelen 

217639 • Afgraven voedselrijke zode van het westelijk deel van het perceel (1/3 deel van 

het perceel) 

• Ontwikkelen van een struweelrand aan de zuidoostzijde van het perceel (1/3 deel 

van het perceel) 

217641 Geen maatregelen nodig 

Maatregelen om het leefgebied te versterken (optioneel): 

• Ontwikkelen van (lage) struweelrand aan de zuidzijde van het perceel 

• Ontwikkelen van (lage) struweelrand of bosje/ struweel aan de noordzijde van 

het perceel (let op schaduwwerking om naastgelegen perceel) 
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3. UITGEWERKTE INRICHTINGSPLANNEN 

p.m. per deelgebied of per eigenaar 

  



32 

 

4. LITERATUUR 

Castel, I.I.Y., J. Fanta en E.A. Koster, 1983. De vallei van de Leuvenumse beek (Noordwestelijke Veluwe). Een 

fysisch-geografische streekbeschrijving. K.N.N.V., Hoogwoud NH. Wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. nr. 

159 – september 1983. 

Collectief Veluwe, 2016. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Versie 2017. 

Deelnemers ANLB. Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe, Nijkerk. 15 november 2016. 

Gemeente Apeldoorn, 2013. Structuurvisie 2030. Buitenstad/ Apeldoorn biedt ruimte. Gemeente Apeldoorn, 

Apeldoorn. Versie b&w, maart 2013. 

Hospes, A., 2016. Veldinventarisatie 2016 Veluwse enclave 

Hospes, A., 2017. Beheerstrategie Collectief Veluwe. Beheerstrategie Agrarisch Natuurbeheer voor de periode 

2018-2022. Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe, Nijkerk. Maart 2017. 

Koomen, A.J.M. en G.J. Maas, 2004. Geomorfologische kaart van Nederland (GKN). Achtergronddocument bij 

het landsdekkende digitale bestand. Alterra, Wageningen. Alterra-rapport 1039. 

Nederbragt, M., E. Dijkema en R. Kamstra, 2005. Landschapsontwikkelingsplan Nunspeet. Eindrapportage 

analyse en ontwikkelingsvisie. Oranjewoud, s.l. Projectnr. 149457. Definitief eindconcept. 19 december 2005. 

Nieuwland Advies, , 2011a. Landschapsontwikkelingsplan Ermelo - Putten 2011-2021. Nieuwland advies, 

Wageningen. Oktober 2011. 

Nieuwland Advies, , 2011b. Beeldenboek landschap & erven, Ermelo & Putten. Nieuwland advies, Wageningen. 

Oktober 2011. 

Provincie Gelderland, 2016. Natuurbeheerplan 2017. Provincie Gelderland, Arnhem. 27 september 2016. 

Vries, F. de, W.J.M. de Groot, T. Hoogland en J. Denneboom, 2003. De Bodemkaart van Nederland digitaal. 

Toelichting bij inhoud, actualiteit en methodiek en korte beschrijving van additionele informatie. Alterra, 

Wageningen. Alterra-rapport 811. 

Waterschap Vallei en Veluwe, 2015. Waterbeheerprogramma 2015-2021. Waterschap Vallei en Veluwe, 

Apeldoorn. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 september 2015. 

  



33 

 

BIJLAGE A: KADER 

A.1 FYSISCH-GEOGRAFISCH 

Geologie (hoogtekaart) 

Het projectgebied ligt geheel in de vallei van de Leuvenumse beek. De vallei wordt begrensd door de 

heuvelruggen (stuwwallen) van Garderen (aan de westzijde) en de oostelijke Veluwe, zie figuur A.1. De 

stuwwallen zijn in het Saalien door landijs opgestuwd.  

 
Figuur A.1: Hoogtekaart (percelen zijn zwart omlijnd). 

 

Geomorfologie 

Na het opstuwen werd in het dal van de Leuvenumse beek op grote schaal smeltwaterafzettingen afgezet, 

bestaande uit grindrijke grove zanden en fijnzandige pakketten met leem- en kleilagen (formatie van Drenthe). 

Later in het Weicheselien is de vallei van de Leuvenumse beek verder opgevuld met grindhoudende grove 

zanden en (jonge) dekzanden (formatie van Twente). In het centrale deel van de vallei komen nauwelijks 

dekzanden voor. Langs de Leuvenumse beek is in het Holoceen door de beek klei, leem en zand afgezet en is er 

onder invloed van de hoge grondwaterstand op enkele plaatsen veen gevormd (Castel et al., 1983). 
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De meeste percelen zijn gelegen op smeltwaterafzettingen, in figuur A.1 grijs (2M7: vlakte van 

sneeuwsmeltwaterafzettingen) of bruin (4H4 en 5H4: glooiing van smeltwaterafzettingen). Enkele percelen 

liggen (deels) op een dekzandrug (3K14, geel) of beekdalbodem zonder veen (2R5, groen). De gehele 

smeltwatervallei waarin het beekdal ligt is van Europees belang is vanwege de zeldzame variatie aan 

bodemtypes (Nieuwland Advies, 2011a). 

 
Figuur A.2: Geomorfologie. 

 

Bodem 

De bodem in het dal van de Leuvenumse beek bestaat voornamelijk uit al dan niet leemhoudend fijn zand. 

Onder invloed van het neerslagoverschot zijn podzolgronden gevormd. In ongestoorde toestand is in deze 

zandige bodems een bodemlaag (horizont) zichtbaar met ingespoelde organische stof en oxiden van ijzer en 

aluminium. De meest voorkomende bodemsoort is de veldpodzolgrond. In deze gronden is het ijzer en 

aluminium ook lager in de bodem uitgespoeld als gevolg van de hoge grondwaterstanden in het verleden.  

In tabel A.1 zijn de voorkomende bodemsoorten per deelgebied weergegeven. Naast de podzolgronden komen 

in enkele deelgebieden ook eerdgronden voor. Deze gronden hebben een humusrijke bovenlaag. Deze gronden 

zijn ontstaan bij voortdurend of periodiek hoge grondwaterstanden. 
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Tabel A.1: Voorkomende bodemsoorten in de deelgebieden 

Deelgebied Aantal 

percelen 

Bodemsoort Omschrijving 

Leuvenum 4 pZg23g beekeerdgrond, lemig en fijn zand 

Staverden (oost) 2 pZg23g beekeerdgrond, lemig en fijn zand 

Staverden (west) 3 Hn21g veldpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 

 3 cHn21 laarpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 

 1 pZn21g gooreerdgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 

Dennenhoeve 8 Hn21g veldpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 

Uddelse Veen 5 gHn30 veldpodzolgrond, grof zand 

 4 zWzg moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige 

tussenlaag op zand 

De Beek 2 (4) gHn30 veldpodzolgrond, grof zand 

Uddelermeer 1 Hn21g veldpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 

Den Broekeld 2 Hn23g veldpodzolgrond, lemig en fijn zand 

 

 
Figuur A.3: Bodemkaart. 

 

In de ondiepe ondergrond is veelal een laag grof zand en of grind aanwezig (aanduiding ‘g’ aan het einde:  grof 

zand en of grind beginnend tussen 40 en 80 cm en ten minste 40 cm dik, of beginnend dieper dan 80 cm en 

doorgaand tot dieper dan 120 cm). Soms is ook grind in de bovengrond aanwezig (aanduiding ‘g’ aan het begin: 

grind ondieper dan 40 cm beginnend). 
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Grondwater 

Als gevolg van de grote variatie in de ondergrond, is de grondwaterstroming in het gebied ingewikkeld en kan 

de grondwaterstand van plek tot plek verschillen. In het projectgebied komt op vele plaatsen (fluvio-glaciale) 

klei voor in de ondergrond. Deze kleilaag is gevormd in het Saalien en ligt 8-14 meter diep en is 1-30 meter dik. 

De grondwaterstand kan boven deze ondoorlatende kleilagen zeer dicht onder het oppervlak liggen (Castel et 

al., 1983). Ondieper in de ondergrond komen ondoorlatende leemlagen voor. Ook boven deze lagen kan het 

grondwater stagneren. 

In figuur A.4 is de hoogste grondwaterstand (linker figuur) en laagste grondwaterstand (rechter figuur) volgens 

de grondwatermodellen weergegeven. Gezien de grote variatie in de ondergrond (die lastig te vatten is in 

modellen) zijn de kaarten niet erg nauwkeurig. Wel is goed te zien dat de grondwatersituatie van perceel tot 

perceel (enorm) kan verschillen. Over het algemeen ligt de hoogste grondwaterstand tussen 40 en 60 cm onder 

het maaiveld. De variatie in de laagste grondwaterstand is veel groter en varieert tussen 60 en >200 cm onder 

het maaiveld. Over het algemeen hebben de percelen dus een behoorlijke drooglegging.  

  
Figuur A.4: Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG, links) en laagste grondwaterstand (GLG, rechts) ten 

opzichte van het maaiveld. 

 

 

In figuur A.5 is de (berekende) kwel weergegeven. De plekken met overheersende kwel zijn met groen- en 

blauwtinten aangegeven; in de gele tot rode gebieden zakt het grondwater overwegend weg naar de 

ondergrond (wegzijging). Ook hier kan de situatie weer enorm verschillen van plek tot plek. De meeste kwel 

treedt op in de percelen in de deelgebieden Leuvenum, Staverden oost en Uddelse veen (deels). Dit zijn ook de 

plekken waar de grondwaterstand in de zomer het minst ver wegzakt (hoogste GLG). 
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Figuur A.5: Kwelkaart 

 

Oppervlaktewater 

Het hele projectgebied watert af via de Leuvenumse beek en haar zijbeken, zie figuur A.6 (A-watergangen). De 

percelen worden ontwaterd via een netwerk van (deels droogvallende) sloten en stroompjes. De huidige ligging 

van het beekdal lag al bij de aanvang van het Holoceen vast. Door erosie heeft de Leuvenumse beek zich 

ingesneden in het landschap (Castel et al., 1983).  

Ontwikkeling landgebruik en landschap 

De vallei van de Leuvenumse beek wordt al lang bewoond. In het gebied zijn diverse sporen van bewoning 

bekend, onder andere grafheuvels uit de Neolithische tijd en Bronstijd en een marskamp uit de Romeinse tijd.  

De woonkernen in het gebied zijn van hoge ouderdom en kennen vermeldingen vanaf de 8
e
 eeuw n. Chr. 

(Castel et al., 1983). De woonkernen en bijbehorende akkers zijn voor het grootste deel gesitueerd op de 

flanken van de stuwwallen (Elspeet, Uddel, Speuld). Vanaf ca. 1150-1250 n. Chr. nam de ontginningsactiviteit 

toe en werd op grote schaal bos gekapt en heide geplagd voor de potstal. In deze periode ontstonden op grote 

schaal zandverstuivingen.  
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Figuur A.6: Afwatering 

 

De agrarische percelen in het projectgebied maken onderdeel uit van de volgende landschapstypen (Nieuwland 

Advies, 2011b): 

• Jong heideontginningen landschap  

• Beekdallandschap Leuvenumse beek 

• Kampenlandschap 

Het jong heideonginningenlandschap is vanaf 1850 ontstaan rondom de oudere landschappen. Het landschap 

is herkenbaar aan de grote, rechte percelen, rechte wegen en landschapselementen zoals kleine bosjes en 

solitaire bomen. Ook de bossen en heidegebieden op het Veluwemassief horen bij dit jong 

heideontginningenlandschap. 

De Leuvenumsebeek / Staverdensebeek stroomt door een afwisselend beekdallandschap met bosjes, 

houtwallen, heideterreintjes, kleine akkers en graslandjes en slingerende wegen. Dit oude natuur- en 

cultuurlandschap is goed in tact gebleven en is zeer waardevol. 

Het kampenlandschap vinden we met name op de flank van het Veluwemassief. Het kampenlandschap is 

herkenbaar aan de bochtige wegen met verspreid liggende boerderijen, beken, erfbeplanting, wegbeplanting, 

een onregelmatige kavelstructuur en landschapselementen zoals kleine bosjes en houtwallen. 
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Figuur A.7: Ontwikkeling landgebruik en landschap (1850, 1875, 1925, 1960, 1990 en 2017). 
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Op de kaart van 1875 (en 1925) is de structuur met woonkernen en kleine akkers, omgeven door ‘woest 

gebied’ (heidevelden) goed zichtbaar, zie figuur A.7. Een deel van de percelen maakt deel uit van deze oude 

woonkernen en  akkers (o.a. Staverden west (deels), Dennenhoeve (deels), Uddelermeer en Den Broekeld). Het 

andere is deel ontgonnen tussen 1925 en 1960 (o.a. Leuvenum, Staverden oost, Uddelse veen (deels)).  

Het kaartbeeld van 1960 komt in grote lijnen overeen met het huidige kaartbeeld. Het landschap en het 

landgebruik wordt gekenmerkt door een afwisseling van bos, heide en landbouw (grasland en akkerbouw). De 

stuwwallen worden gedomineerd door bos en deels heide. Het landgebruik in de vallei wordt gedomineerd 

door landbouw, omgeven door enkele aaneengesloten bos- en heidegebieden. 

De landbouwgronden zijn voornamelijk te vinden rondom de woonkernen. Rondom Elspeet, Uddel, Speuld, De 

Beek en Den Broekeld zijn een aantal grote aaneengesloten ‘open’ landbouwenclaves ontstaan. Hier is de 

oorspronkelijke landschapsstructuur met kleine akkers en houtsingels rondom de woonkernen vrijwel 

verdwenen. Dit geldt niet voor de landschapsstructuur rondom Leuvenum en Staverden: hier liggen de 

landbouwgronden nog vrijwel in dezelfde landschappelijke structuur als in 1875. In een landschapsstudie van 

1977 werd al geconcludeerd dat het landschap in de zone Uddelermeer – De Beek – Staverden – Leuvenum (en 

hoger) bijzonder is wat een uiterst zorgvuldig beheer wenselijk maakt (Castel et al., 1983). 

 

A.2 NATUURBELEID 

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone 

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk bestaat (o.a.) uit bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe 

natuur wordt aangelegd en landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. De realisatie van het 

Natuurnetwerk Nederland ligt in handen van de provincies, in dit geval de provincie Gelderland. 

In de provincie Gelderland is er naast het Gelders Natuurnetwerk ook een Groene Ontwikkelingszone 

aangewezen. De Groene Ontwikkelingszone (GO) heeft een dubbele doelstelling. Er is ruimte voor verdere 

economische ontwikkeling in combinatie met een (substantiële) versterking van de samenhang tussen 

aangrenzende en inliggende natuurgebieden. De GO bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan bos 

of natuur die ruimtelijk vervlochten zijn met het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het gaat vooral om 

landbouwgrond. De Ecologische verbindingszones maken deel uit van de GO, evenals weidevogelgebieden en 

rustgebieden voor overwinterende ganzen. Enkele weidevogelreservaten maken deel uit van het GNN. Door de 

samenhang met de aangrenzende en inliggende natuur van het GNN herbergt de GO ook kenmerkende 

natuurwaarden. (Provincie Gelderland, 2016). 

In figuur A.8 is de ligging van het Gelders Natuurnetwerk in het projectgebied weergegeven. De meeste 

percelen liggen in de Groene Ontwikkelingszone, maar sommigen in het Gelders Natuurnetwerk (Staverden 

oost, Dennenhoeve (deels), De Beek en Den Broekeld). 

Omvorming naar natuur 

In het Gelderse Natuurnetwerk zijn diverse gebieden en percelen aangewezen waarvoor de mogelijkheid 

bestaat voor omvorming naar natuur en inrichting als natuurgebied. Deze gebieden en percelen zijn 

opgenomen in de ‘Ambitiekaart’. In figuur A.9 is de ‘Ambitiekaart 2017’ weergegeven. 
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Figuur A.8: Ligging van het Gelders Natuurnetwerk (GNN, links) en mogelijkheden voor omvorming naar natuur 

(rechts). 

 

Natuurbeheerplan 

De provincie stelt de kaders voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer door middel van het 

Natuurbeheerplan. Het Natuurbeheerplan Gelderland beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden 

voor ontwikkeling en beheer van (agrarische) natuurgebieden, landschaps- en waterelementen in de provincie 

Gelderland. Opname van een terrein in het Natuurbeheerplan zorgt er voor dat (gecertificeerde) beheerders en 

gecertificeerde agrarische collectieven van de gronden die zijn begrensd als natuurgebied, als agrarische natuur 

of als landschapselement de mogelijkheid krijgen om subsidie aan te vragen voor het beheer van deze gronden. 

(Provincie Gelderland, 2016). 

Met de beheertypenkaart geeft de provincie aan welke natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen in stand 

kunnen worden gehouden. Deze kaart vormt ook de basis voor het verlenen van beheersubsidies op grond van 

de SNL (Provincie Gelderland, 2016). Vrijwel alle agrarische percelen zijn aangewezen als botanisch waardevol 

grasland, zie figuur A.9. 
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Figuur A.9: Beheertypen volgens het Natuurbeheerplan 2017. 

 

Leefgebieden 

In de beleidsnota Actieve soortenbescherming is aangegeven dat het soortenbeleid via drie sporen voor actieve 

soortbescherming wordt uitgevoerd:  

Spoor 1: Systeemherstel binnen GNN. 

Spoor 2: ANLb buiten het GNN. 

Spoor 3: Soortgerichte maatregelen voor prioritaire soorten 

Voor Spoor 2 is aangegeven dat ingezet wordt op behoud en herstel via het Agrarisch Natuur en 

Landschapsbeheer (ANLb). In het Natuurbeheerplan worden de belangrijkste leefgebieden voor soorten buiten 

het GNN beschreven en de ambities voor deze gebieden. De agrarische collectieven worden uitgenodigd om 

hiervoor met passende maatregelen te komen.  

Op de leefgebiedenkaart staat aangeven welke leefgebieden van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

voor subsidie in aanmerking komen (Provincie Gelderland, 2016). In het projectgebied zijn twee leefgebieden 

relevant: droge dooradering en natte dooradering, zie figuur A.10. 
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Figuur A.10: Leefgebieden volgens het Natuurbeheerplan 2017. 

 

Het doel van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de verschillende leefgebieden is gericht op het 

optimaliseren van voldoende broed- en opgroeimogelijkheden, voortplantingsmogelijkheden en het creëren 

van voldoende foerageergebied ten behoeve van de gidssoorten zoals benoemd in bijlage 1 van het 

Natuurbeheerplan. In Bijlage 5 van het Natuurbeheerplan is een overzicht gegeven van de relatie tussen de 

verschillende leefgebieden, soorten en bijbehorende beheertypen, clusters van beheeractiviteiten en te 

realiseren beheerfuncties (Provincie Gelderland, 2016). 

Droge dooradering 

Het leefgebied droge dooradering bestaat uit een netwerk van landschapselementen in de vorm van opgaande 

begroeiing, korte vegetaties zoals struwelen en ruigten bestaande uit bermen, randen en akker/graslandranden 

en poelen. Het beheer en de inrichting is dusdanig dat deze op netwerk- en landschapsniveau voldoet aan de 

eisen die doelsoorten stellen. De aanwezigheid van grasland of akkergebied met voldoende voedsel (zaden, 

insecten, muizen) aangrenzend aan opgaande landschapselementen (zoals houtwallen, historische 

hoogstamboomgaarden, bosjes, lanen en struweel) is voor veel soorten van het agrarisch landschap 

essentieel. Er dient dus een combinatie van aan elkaar grenzende (kleinschalige) akkers, graslanden, 

beplantingen/struwelen en opgaande beplanting aanwezig te zijn.  
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Veel soorten hebben behoefte aan een gradiënt van hoge opgaande beplanting naar agrarisch gebruikt land 

met hiertussen een struweelrijke zoom- en mantelvegetatie en een kruidenrijke rand. Ook is variatie binnen 

een landschapselement van belang. Een waardevolle en gevarieerde bosrand wordt gekenmerkt door een 

goede ontwikkeling van verschillende lagen van vegetatie (bijvoorbeeld bovengroei – een boomlaag – met 

hogere bomen, een struik- of struweellaag en ondergroei in de vorm van een kruidlaag). 

De combinatie met natte dooradering zoals poelen maakt het habitat extra aantrekkelijk, het gaat daarbij 

vooral om kleine poelen of plas-drassituaties, die de insecten beschikbaarheid in het gebied verhogen en als 

voortplantingswater dienen voor amfibieën. 

De gebiedsaanvraag moet voldoen aan de volgende criteria: 

• Vóórkomen van soorten: Op welke soorten wordt het beheer ingezet. Op basis van de informatie van het 

VOFF en eigen metingen kan gekeken worden waar de meeste effectiviteit te halen is op basis van het 

voorkomen van soorten.  

• Een gebied van voldoende omvang en connectiviteit. Een gebied van voldoende (reeds aanwezige of te 

realiseren) omvang en connectiviteit van lijn- en vlakvormige landschapselementen. De voorstellen 

moeten leiden tot een samenhangend netwerk en een zekere mate van robuustheid van droge 

dooradering. Daarbij kunnen het bestaande landschap-, natuur en agrarisch natuurbeheer elkaar 

versterken. 

Natte dooradering 

Het leefgebied natte dooradering binnen het agrarisch cultuurlandschap bestaat uit een netwerk van natte 

landschapselementen in de vorm van sloten, poelen, beken, moerasjes en plas/dras gebieden. Het 

aangrenzende grasland is vochtig tot nat, heeft een hoge grondwaterstand en wordt begroeid met 

kruidenrijk (bijvoorbeeld geknikte vossestaart) en niet te dicht gewas. Verschillende vogelsoorten, maar ook 

voor amfibieën, libellen en vissen, zijn natte situaties met bijvoorbeeld plas-dras, rietstroken, 

natuurvriendelijke oevers en aangrenzend kruidenrijk grasland van belang. De meeste soorten amfibieën zijn 

afhankelijk van de combinatie van sloten of poelen met gras- of akkerland en opgaande begroeiing. 

De gebiedsaanvraag moet voldoen aan de volgende criteria: 

• Vóórkomen van soorten: Op welke soorten wordt het beheer ingezet. Op basis van de informatie van het 

VOFF en eigen metingen kan gekeken worden waar de meeste effectiviteit te halen is op basis van het 

voorkomen van soorten. 

• Een gebied van voldoende omvang en connectiviteit: De verbinding met aangrenzende maar ook verder 

gelegen watersystemen zoals grotere Rijkswateren wateren (meren en rivieren) en natte natuurgebieden 

is essentieel. Natte landschapselementen houden niet op bij de waterlijn, maar ook de oeverranden, 

bermen en plas-dras zone zijn onderdeel van dit leefgebied en belangrijk voor de soorten die hier 

voorkomen. 

Agrarisch waterbeheer 

In overleg met de waterschappen en de agrarische collectieven is overeengekomen dat in het kader van het 

Natuurbeheerplan ook een bijdrage kan worden geleverd aan agrarisch waterbeheer: 

• Het verbeteren van de waterkwaliteit in de watergangen met een doelstelling voor KRW (Kader Richtlijn 

water), HEN (Hoogste Ecologisch Niveau) en SED (Specifiek Ecologische Doelstelling); 

• Het verhogen van het waterbergend vermogen van de KRW, HEN en SED wateren en aanliggende 

agrarische gronden. 
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De gebieden waar agrarisch waterbeheer kan worden ingezet, zijn weergegeven op de kaart zoekgebied water, 

zie figuur A.11. Op de kaart staat aangegeven welke zoekgebieden voor subsidie in aanmerking komen. 

 

 

 
Figuur A.11: Zoekgebieden water volgens het Natuurbeheerplan 2017. 

 

In deze gebieden wordt een bijdrage geleverd aan de volgende clusters uit de Catalogus Groen Blauwe 

Diensten (CGBD): 

• Toekomstbestendige, duurzame waterlopen (6.2): het gaat om de doelstellingen vergroten waterbergend 

vermogen om neerslagextremen op te vangen (robuust systeem), het verbeteren van de waterkwaliteit en 

het versterken van het natuurlijk karakter.  

• Duurzaam bodembeheer (6.5): het gaat om het vergroten van het bufferend vermogen van de bodem door 

het vergroten van het organisch stofgehalte in de bodem, stimuleren luchtige bodem en vitaal bodemleven 

dat mede bijdraagt aan een gezond biotoop voor soorten. 

Dit vertaalt zich naar de volgende beheerfuncties uit de Catalogus Groen Blauwe diensten: 

• Bufferzone: bestaande uit een kruidenrijke zone die niet wordt beweid, periodiek wordt gemaaid en 

afvoeren van maaisel.  
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• Verbeteren waterkwaliteit door: periodiek maaien, maaisel afvoeren, onderhoud gericht op specifieke 

flora/fauna, eventuele herstelwerkzaamheden van natuurvriendelijke oever van sloot/beek/watergang 

(bufferzone). 

• Vasthouden van water door in te zetten op duurzaam bodembeheer. Alle maatregelen die gericht zijn op 

water vasthouden en verbeteren waterkwaliteit door het in kringloop houden van organische stof en 

mineralen. Verwerken en toepassen (sloot)maaisel in de bodem (op bouwland). Dit maaisel komt van het 

eigen bedrijf of wordt vanuit gebied aangevoerd.  

• Waterberging (toestaan van inundatie op de beheereenheid (land, bufferzone)): mogelijk in 2018. 

De maatregelen kunnen meegenomen worden in de gebiedsaanvraag bij de provincie. De gebiedsaanvraag 

moet voldoen aan de volgende criteria (Provincie Gelderland, 2016): 

• Voldoende omvang en connectiviteit. De effectiviteit van de middelen is groter indien gekozen wordt voor 

meer focus en bundeling van blauwe diensten. Dit kan door:  

o Bestaand agrarisch waterbeheer die op de goede plekken liggen te versterken.  

o Synergie te zoeken met de keuze voor beheermaatregelen in de leefgebieden van het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer.  

• Prioritaire gebieden die de verschillende waterschappen hebben aangegeven, dat bij het zoeken naar 

mogelijkheden voor de inzet van agrarisch waterbeheer, de volgende prioriteiten worden meegegeven:  

o Doorzetten wat goed loopt, dus verlengen van bestaande afspraken die op de goede plekken 

liggen.  

o Bufferzones zoveel mogelijk direct langs de KRW, HEN en SED watergangen realiseren of langs 

watergangen die direct uitkomen op de KRW, HEN en SED watergang.  

o Beheer van (natuurvriendelijke) oevers binnen duidelijke grenzen (versnippering is niet 

toegestaan bijvoorbeeld tussen wegen). 

o Duurzaam bodembeheer, afvoeren en verwerken van maaisel in de bodem, inzetten op 

bouwland.  

o Proces: de concept- gebiedsaanvraag voor het onderdeel blauwe diensten wordt in nauw overleg 

met provincie en waterschap opgesteld. 

 

A.3 LANDSCHAPSBELEID 

Het landschap is ontstaan door een eeuwenlange wisselwerking tussen de natuurlijke ondergrond en de 

mensen die er woonden en werkten. Dit heeft tot uiteenlopende landschapstypen geleid met ieder een aantal 

eigen kenmerken. 

Veel gemeenten hebben hun landschapsbeleid neergelegd in een landschapsontwikkelingsplan. Een groot 

aantal opgaven zoals verwoord in de verschillende LOP’s kunnen versterkt worden via ANLb. Het is aan de 

agrarische collectieven om dit er bij te betrekken (Provincie Gelderland, 2016).  

Gemeente Ermelo – Putten  

De gemeenten Ermelo en Putten hebben hun landschapsbeleid verwoord in een gezamenlijk 

landschapsontwikkelingsplan en bijbehorend beeldenboek (Nieuwland Advies, 2011a en 2011b). Hierin wordt 

gebruik gemaakt van landschapstypen: 

• Jong heideontginningen landschap (Leuvenum, Staverden west, De Beek) 

• Beekdallandschap Leuvenumse beek (De Beek) 

• Kampenlandschap 
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Voor deze landschapstypen zijn de volgende richtlijnen/ opgaven geformuleerd: 

Jong heideonginningenlandschap: benadrukken rechte blokverkaveling en lijnen in het landschap met 

houtwallen en -singels; laanbeplanting langs wegen en eventueel langs de inrit; herstel en behoud van 

houtwallen en –singels; eventueel solitairen, boomgroep en/of boomgaard op het erf. 

Beekdallandschap: behoud openheid “beekdalkamers"; behoud en herstel elzensingels haaks op de beek; 

behoud en herstel bomenrijen langs de beek; ontwikkeling natuurvriendelijke oevers en nattere hooilanden 

langs de beek. Zichtbaar maken gradiënt van nat naar droog; laanbeplanting langs de inrit; solitairen en/of 

boomgroep op het erf. 

Kampenlandschap: versterken kleinschaligheid door herstel, behoud en versterking van houtwallen, lanen en 

onregelmatige bospercelen in mozaïekpatroon van onregelmatige kavelvormen; begeleiding erven met forse 

beplanting met afwisseling van beslotenheid en zicht naar open ruimten; waar mogelijk aanleg kleine 

bospercelen; inpassing niet alleen door aanbrengen erfgrensbeplanting, beplanting op enige afstand van erf 

kan ook; solitair, boomgroep en/of boomgaard voor op het erf. 

In de landschapsvisie zijn daarnaast nog de volgende specifieke thema’s relevant: 

• Behoud en versterking agrarische enclaves: behoud karakteristieke openheid en agrarisch grondgebruik, 

behouden en versterken strakke bosranden en kleine landschapselementen als houtwallen, -singels en 

lanen, behouden zandpaden (Leuvenum, De Beek); 

• Beek in relatief open landschap (oude en jonge ontginningen): beek begeleidende beplanting 

(begeleidende bomenrij van bijvoorbeeld els of knotwilg). De rationele verkaveling van dit landschap wordt 

hiermee geaccentueerd en de beek zichtbaar gemaakt in deze verder vooral open gebieden (Staverden 

oost). 

Gemeente Nunspeet 

Ook de gemeente Nunspeet heeft een landschapsontwikkelingsplan opgesteld (Nederbragt et al., 2005). De 

ontwikkelingsvisie bestaat uit enkele basisstrategieën die er op gericht zijn de contrasten tussen verschillende 

landschappen te handhaven en waar mogelijk te versterken. De basisstrategie voor de agrarische enclaves is 

behoud en versterking van het kleinschalige besloten en agrarische karakter, verbeteren van de beeldkwaliteit 

door herstel van kenmerkende landschapselementen (houtwallen, singels, laanbeplanting en poelen) en het 

beleefbaar maken van cultuurhistorische waarden. 

Gemeente Apeldoorn 

Het landschapsbeleid van de gemeente Apeldoorn is vastgelegd in een structuurvisie (Gemeente Apeldoorn, 

2013). Hierin zijn een viertal ambities geformuleerd; de tweede ambitie is het meest relevant en richt zich op 

het versterken van de positie van het toplandschap als drager voor toerisme, recreatie en landbouw. 

Eeuwenoude agrarische nederzettingen zoals Den Broekeld, Hoog Buurlo, Wiesel en Beekbergen-Lieren 

hebben waardevolle landschappen met oude akkers, enkwallen, boerderijen, schaapskooien en 

hakhoutpercelen nagelaten. In zo’n gebied waan je je soms in het landschap van vijfhonderd jaar geleden. In 

Uddel is de overgang van het oude kampenlandschap naar de strakke moderne heideontginningen zeer 

markant. In de structuurvisie wordt ingezet op  het verbeteren van de verbindingen tussen stad en landschap 

en het instandhouden en waar nodig versterken van landschappelijke kwaliteiten. 

Vanuit de ambitie om de economische vitaliteit van onze buitengebieden te bevorderen willen wij ruimte 

bieden voor vernieuwing van de agrarische sector. Daarom werken we aan het experiment ‘agrarische 

vernieuwing’ in de agrarische enclave Uddel. Doel ervan is om een integraal plan op te stellen voor het 

terugdringen van de ammoniakbelasting, een beter landschap en meer natuur. Dit doen we samen met de 
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andere gebiedspartners. De agenda die we hierbij hebben gaat ook over leefbaarheid en economie. De 

voornaamste opgave ligt in het zoeken naar mogelijkheden om flexibel met regelgeving om te kunnen gaan. En 

om te kijken of nieuwe kansen gecreëerd kunnen worden voor agrarische ontwikkeling. Daarbij gaat het ook 

om het zoeken naar nieuwe coalities en nieuwe (verbrede) economische activiteiten. 

 

A.4 WATERBELEID 

Het waterschap heeft haar doelen en maatregelen vastgelegd in het Waterbeheerprogramma 2015-2021 

(Waterschap Vallei en Veluwe, 2015). De ambities van het waterschap (op inhoud) zijn onder andere: 

bescherming tegen overstromingen, zorgen voor de juiste hoeveelheid water en zorgen voor de goede 

oppervlaktewaterkwaliteit. 

Met de waterpotentiekaarten maakt het waterschap duidelijk waar kansen liggen voor verbetering van het 

watersysteem. Het waterschap wil graag initiatieven van anderen ondersteunen die een bijdrage leveren aan 

de op de kaarten benoemde doelen. Voor het dal van de Leuvenumse beek zijn de volgende potenties/ 

opgaven benoemd (zie figuur A.12): 

• Kansrijke gebieden voor waterinitiatieven van anderen voor de waterkwantiteit (vasthouden voor 

watertekort, optimaliseren grondwaterstand); 

• Kansrijke gebieden voor waterinitiatieven van anderen voor de waterkwaliteit (twee zijtakken zijn 

aangewezen als prioritaire wateren); 

• Kansrijke wateren en gebieden voor waterinitiatieven van anderen voor de ecologie. 

Met deze kaarten gaat het waterschap in gesprek met belanghebbenden in het gebied over hoe het 

waterschap een bijdrage kan leveren aan hun waterinitiatieven. Het waterschap zoekt daarvoor de 

samenwerking met de agrarische sector in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Hierbij 

maakt het waterschap gebruik van Blauwe Diensten (via de agrarische gebiedscollectieven) voor bijvoorbeeld 

Duurzaam Bodembeheer. 

    

    
 
F 
 
 
 
 

Figuur A.12: Dal van de Leuvenumse beek als kansrijk gebied voor waterinitiatieven van anderen voor de 

waterkwantiteit (links), waterkwaliteit (midden) en ecologie (rechts). 
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A.5 BEHEERSTRATEGIE COLLECTIEF VELUWE 

 

De uitvoering van het beleid van de provincie Gelderland op het gebied van agrarisch natuurbeheer wordt 

verzorgd door drie collectieven. De provincie legt de nadruk op de bescherming van leefgebieden van 

(internationaal) beschermde soorten en op de bescherming van leefgebieden van soorten die op korte termijn 

uit de provincie dreigen te verdwijnen, zie ook paragraaf A.2. De soorten waar hier op gedoeld wordt, worden 

aangeduid als ‘gidssoorten’. 

 

In de beheerstrategie van Collectief Veluwe is beschreven welke gidssoorten in het werkgebied voorkomen en 

op welke wijze het collectief er voor gaat zorgen dat de populaties van deze soorten in stand gehouden worden 

of zelfs kunnen groeien. De beheerstrategie is een leidraad om het gewenste beheer, vertaald in 

beheerpakketten, zodanig in te zetten dat er sprake is van doelmatig beheer. Hierbij is rekening gehouden met 

de criteria die door de provincie zijn opgenomen in het Natuurbeheerplan (Hospes, 2017). 

 

In het projectgebied zijn twee leefgebieden relevant: droge dooradering en natte dooradering, zie ook figuur 

A.10 in paragraaf A.2. Voor elk type leefgebied zijn in 2015 gidssoorten bepaald, zie bijlage C.  

 

In het verleden zijn binnen het werkgebied van Collectief Veluwe grote oppervlaktes (3 – 15 ha) 

aaneengesloten botanisch beheer afgesloten. Dit soort graslandvlaktes zijn binnen de leefgebieden droge en 

natte dooradering niet doelmatig te noemen. Het wordt voor gidssoorten interessant als er variatie binnen het 

perceel aanwezig is. Denk hierbij aan een natte laagte, poel, bosje, struweelranden, knotbomen, een houtwal, 

enz. Hoewel er percelen zijn die in het kader van agrarisch natuurbeheer al 12 of 18 jaar niet meer worden 

bemest, valt de botanische kwaliteit over het algemeen heel erg tegen. De meerwaarde moet gecreëerd 

worden door de samenhang met de directe omgeving en de variatie binnen het perceel. Dat betekent dat het 

collectief aaneengesloten percelen groter dan 3 ha alleen onder beheer brengt wanneer het perceel opgeknipt 

wordt door nieuw te realiseren landschapselementen (Hospes, 2017). 

 

Strategie droge dooradering 

 

Doelen: 

• Vóórkomen van gidssoorten. 

• Een gebied van voldoende omvang en connectiviteit. Een gebied van voldoende (reeds aanwezige of te 

realiseren) omvang en connectiviteit van lijn- en vlakvormige landschapselementen. De overeenkomsten 

moeten leiden tot een samenhangend netwerk en een zekere mate van robuustheid van droge 

dooradering. Daarbij kunnen het bestaande landschap-, natuur- en agrarisch natuurbeheer elkaar 

versterken. 

• Optimaliseren voortplantingsgelegenheid, broedgelegenheid en foerageergelegenheid door het realiseren 

van een mozaïek van goed onderhouden opgaande begroeiing, randen, struweel en ruigten met voldoende 

voedselbeschikbaarheid in nabijgelegen agrarisch perceel. 

 

Strategie en focus botanisch beheer: 

• Voortzetting van botanisch beheer van aaneengesloten percelen van > 3 ha is alleen mogelijk als het om 

kruidenrijke graslandvegetaties gaat én wanneer er struweelranden of andere lijnvormige elementen of 

water(gangen) langs minimaal 2 zijdes van het perceel liggen. Dat betekent dat het collectief percelen 

groter dan 3 ha alleen voortzet wanneer het perceel opgeknipt wordt door nieuw te realiseren 

struweelranden of opgaande beplanting. 

• Nieuwe percelen botanisch beheer van aaneengesloten percelen van maximaal 3 ha is alleen mogelijk als 

het om kruidenrijke graslandvegetaties gaat én wanneer er struweelranden of andere lijnvormige of 
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vlakvormige landschapselementen, of water(gangen) langs minimaal 2 zijdes van het perceel liggen. Het 

collectief brengt geen nieuwe percelen groter dan 3 ha onder beheer. 

 

Strategie natte dooradering 

 

Doelen: 

• Vóórkomen van gidsoorten. 

• Een gebied van voldoende omvang en connectiviteit: de verbinding met aangrenzende maar ook verder 

gelegen watersystemen zoals grotere Rijkswateren (meren en rivieren) en natte natuurgebieden is 

essentieel. Natte landschapselementen houden niet op bij de waterlijn, maar ook de oeverranden, bermen 

en plas-dras zone zijn onderdeel van dit leefgebied en belangrijk voor de soorten die hier voorkomen. 

• Optimaliseren voortplantingsgelegenheid, broedgelegenheid en foerageergelegenheid: de geleidelijke 

gradiënt van nat naar droog zorgt voor een inrichting waarbinnen verschillende deelhabitats voor soorten 

aanwezig zijn. In het algemeen geldt dat het leefgebied zodanig ingericht en verbonden met gebieden in 

de omgeving moet zijn dat voldoende uitwisseling mogelijk is om vitale populaties van doelsoorten te 

handhaven. Naast maatregelen gericht op het beheren van natte landschapselementen moet daarom ook 

aandacht besteed worden aan het direct aangrenzende agrarische gebied. 

 

Strategie en focus botanisch beheer: 

• Voortzetting van botanisch beheer van aaneengesloten percelen van > 3 ha is alleen mogelijk als het om 

kruidenrijke graslandvegetaties gaat én wanneer er struweelranden of andere lijnvormige elementen of 

water(gangen) langs minimaal 2 zijdes van het perceel liggen. 

Nieuwe percelen botanisch beheer van aaneengesloten percelen van maximaal 3 ha is alleen mogelijk als het 

om kruidenrijke graslandvegetaties gaat én wanneer er struweelranden of andere lijnvormige of vlakvormige 

landschapselementen, of water(gangen) langs minimaal 2 zijdes van het perceel liggen.  
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BIJLAGE B: BEHEERPAKKET A13 BOTANISCH WAARDEVOL GRASLAND 

 

Bron: Collectief Veluwe, 2016 

Beschrijving  

Botanische graslanden hebben vaak een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. 

Karakteristieke soorten zijn paardenbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem, en op de drogere percelen 

margriet, knoopkruid en leeuwentand. Op de wat vochtiger graslanden kunnen kamgrasweiden ontstaan. 

Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse vormen van beheer gericht op 

vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron, en de wat open, 

ijle structuur van het gewas kan schuilgelegenheid bieden. 

 

Als bij aanvang van het beheer de productie van het grasland nog hoog is, dient eerst een ontwikkelingsbeheer 

toegepast te worden (2 keer per jaar maaien). Is het perceel of de rand eenmaal kruidenrijk, dan wordt een 

instandhoudingsbeheer gevolgd (1 keer per jaar maaien). De kruidenrijkdom wordt bevorderd door de bodem 

te verschralen: niet bemesten, geen bagger opbrengen en het maaisel afvoeren. Het juiste moment van maaien 

heeft een positieve invloed op de soortenrijkdom. 

 

Minder gewenste soorten zoals akkerdistel kunnen pleksgewijs gemaaid worden vóór de bloei, zodat de 

planten zich niet uitzaaien. Bij het randenbeheer kan een gevarieerd maaibeheer toegepast worden om 

diversiteit in de begroeiing te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij brede stroken (breder dan 3m) wordt het deel dat 

grenst aan een ander landschapselement, een sloot of een berm slechts eenmaal (laat) gemaaid en het andere 

deel tweemaal. 

Beheereisen 

1. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7]; 

2. Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig in de periode maart tot oktober 

(groeiseizoen) [19]; 

3. Pakket a: Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding toegestaan met maximale veebezetting 2 GVE/ha* [21]; 

4. Pakket b: Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan [25]; 

5. Pakketten b, c, d: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17]; 

6. Pakket d: Beweiding is niet toegestaan [25]; 

Aanvullende beheervoorschriften 

7. Het collectief kan aanwijzingen opstellen voor het gewenste maaibeheer, zodat de natuurwaarden van het 

perceel zich in de gewenste richting kunnen ontwikkelen; 

8. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. Op ernstig verschraalde 

percelen mag in overleg en op advies van het collectief vaste mest worden opgebracht; 

9. Pakket a: Bijvoeren is niet toegestaan; 

10. Pakketten c en d: randen liggen aan de buitenkant van het perceel 

11. Pakketten b, c en d: Indien het perceel of de rand erg voedselrijk is, dan kan twee keer per jaar gemaaid 

worden. De tweede maaibeurt kan het beste plaatsvinden in augustus / september; 

12. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Doorzaai is, na overleg en advies van 

het collectief, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten; 

13. Pakket a en b: bloten is niet toegestaan; 

14. Klepelen is niet toegestaan; 

15. Maaien is niet toegestaan voor 15 juni, tenzij in overleg met het collectief een andere datum 

overeengekomen is. 
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Pakketten 

13a  Botanisch weiland 

13a1  Basispakket - Botanisch weiland 

13b Botanisch hooiland 

13b2 Basispakket - Botanisch hooiland 

13c Botanisch waardevolle weiderand 

13c1 Basispakket - Botanisch waardevolle weiderand 

13d Botanisch waardevolle hooilandrand 

13d1 Basispakket - Botanisch waardevolle hooilandrand 

* Toelichting GVE (Grootvee-eenheid): 

Omschrijving      GVE 

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar 1,00 

Paardachtigen ouder dan 6 maanden   1,00 

Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar 0,60 

Runderen jonger dan 6 maanden    0,40 

Schapen, lammeren en geiten    0,15 

 

  



53 

 

BIJLAGE C: GIDSSOORTEN  

 

Bron: Collectief Veluwe, 2016 

 

Leefgebied Soorten (vetgedrukt = gidssoorten) 

Droge dooradering 

 

Kerkuil, steenuil, kievit, spotvogel, kamsalamander, keep (nbrv), ringmus, kneu, 

geelgors, braamsluiper, grote lijster, vliegend hert, knoflookpad, laatvlieger, 

patrijs, torenvalk, spreeuw, boerenzwaluw, huiszwaluw 

Natte dooradering 

 

Grote modderkruiper, kamsalamander, knoflookpad, slobeend, tureluur, 

zomertaling, koekoek, hermelijn, bunzing, rugstreeppad, heikikker, rosse 

vleermuis, kievit, kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw 

 

Leefgebied Soorten (vetgedrukt = gidssoorten) 

Veluwse enclave 

(Droge dooradering) 

Vliegend hert, boerenzwaluw, huiszwaluw, kerkuil, steenuil, spreeuw 
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BIJLAGE D: ALGEMENE INRICHTINGSMAATREGELEN LEEFGEBIEDEN 

Bron: Provincie Gelderland, 2016 

In het Natuurbeheerplan (Provincie Gelderland, 2016) zijn de volgende algemene inrichtingsmaatregelen 

geformuleerd voor percelen in de aangewezen leefgebieden:  

Droge dooradering 

De gebiedsaanvraag moet voldoen aan de volgende criteria: 

• Optimaliseren voortplantingsgelegenheid, broedgelegenheid en foerageergelegenheid door het realiseren 

van een mozaïek van goed onderhouden opgaande begroeiing, randen, struweel en ruigten met voldoende 

voedselbeschikbaarheid in nabijgelegen agrarisch perceel. 

• Synergie zoeken met de keuzen voor beheermaatregelen in de natte dooradering en zoekgebieden 

categorie water. 

• Synergie zoeken met initiatieven in de omgeving en bij andere partijen. 

 

Aanvullende criteria voor de Veluwe (Veluwe massief): 

• In de landbouwenclaves zoals Gorssel en Nierssen ligt de nadruk op de overwinterende akkervogels als 

geelgors. Daarnaast belangrijk als leefgebied voor grote lijster en met name in het noorden voor Vliegend 

hert. 

Natte dooradering 

De gebiedsaanvraag moet voldoen aan de volgende criteria: 

• Optimaliseren voortplantingsgelegenheid, broedgelegenheid en foerageergelegenheid: De geleidelijke 

gradiënt van nat naar droog zorgt voor een inrichting waarbinnen verschillende deelhabitats voor soorten 

aanwezig zijn. In het algemeen geldt dat het leefgebied zodanig ingericht en verbonden met gebieden in 

de omgeving moet zijn dat voldoende uitwisseling mogelijk is om vitale populaties van doelsoorten te 

handhaven. Naast maatregelen gericht op het beheren van natte landschapselementen moet daarom ook 

aandacht besteed worden aan het direct aangrenzende agrarische gebied. 

• Synergie zoeken met de keuze voor beheermaatregelen in het leefgebied droge dooradering en de 

zoekgebieden categorie water. 

• Synergie zoeken met initiatieven in de omgeving en bij andere partijen. 

 

Aanvullende criteria voor de Veluwe (Veluwe massief): 

• twee gebieden zijn begrensd voor natte dooradering: in de agrarische enclave ten behoeve van de 

waterkwaliteit van de Staverdense en Hierdense beek. In de beekdalen van deze twee beken liggen ook 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van botanische hooilanden. 

 


