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Natura 2000 gebied 57 - Veluwe
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL9801023 + NL3009017
Leemputten bij Staveren BN, Mosterveen BN
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap, Defensie,
Domeinen, Rijkswaterstaat, particulieren
Gelderland
Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Wageningen
91.200 ha

Gebiedsbeschrijving
De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden.
In de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwden de ijslobben van het landijs enorme
hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo de
stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, reiken de
hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP.
Tot 1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog
1400 hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve stuifzandgebieden
van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij Staverden) of droge (o.a.
Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte heide en hoogveenkernen
(Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en Staverdense Beek worden schraallanden
aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties
en zeer plaatselijk bronbossen voorkomen.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd.
• Verharde wegen en bebouwing (incl. erven en tuinen), die reeds tekstueel waren geëxclaveerd,
zijn aan de randen van het gebied ook op de kaart zoveel mogelijk buiten de begrenzing gebracht
(bijlage A).
• Bebouwing zoals bedrijfsterreinen en kazernes, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn in het
gebied ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht indien het een aaneengesloten gebied van
5 ha of meer betreft (bijlage A).
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van beide beschermde natuurmonumenten opdat deze geheel
binnen het gebied zijn gelegen.
• Verschillen tussen Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied zijn gelijkgetrokken door de meest
ruime grens aan te houden. Dit betreft zowel bestaande verschillen als grenswijzigingen die in de
navolgende alinea’s zijn aangeduid.
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Laatstbedoelde gelijktrekkingen en andere wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende
alinea’s toegelicht. Op de wijzigingskaarten van het Vogelrichtlijngebied die in bijlage A zijn
opgenomen, zijn ook bebouwing, verhardingen en cultuurgronden die reeds tekstueel waren
geëxclaveerd, aangeduid als “VR eraf” hoewel deze delen al geen onderdeel uitmaakten van het
aangewezen Vogelrichtlijngebied.
Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied (bijlage A) zijn verder als volgt aangepast:
• Toevoeging van 5,2 ha bos en heide aan de westzijde van het Beekhuizerzand. Dit gebiedsdeel
vormt één geheel met het aangrenzende bos- en heideterrein. Uit de methodiek van begrenzing
van Vogelrichtlijngebieden volgt dat zoveel mogelijk op de buitengrens van het aaneengesloten
bos- en heidegebied is begrensd.
• De begrenzing is op de bosrand teruggelegd (30 vlakken uitbreiding > 1ha, totaal
86 ha), mede ter verbetering van de herkenbaarheid.
• De begrenzing is op de bosrand gelegd (21 vlakken verkleining > 1ha, totaal 151 ha), omdat de
betreffende cultuurgronden en ander open terrein (plaatselijk incl. bebouwing) geen betekenis
hebben voor de instandhouding van het gebied.
• Vliegveld Deelen dat behalve uit een (verharde) landingsbaan, wegen en bebouwing bestaat uit
cultuurgronden (gras- en bouwland), is (ook) op de kaart geëxclaveerd. Genoemde terreindelen
vielen reeds onder de tekstuele exclavering die van toepassing was op het Vogelrichtlijngebied.
• De aan de rand van het gebied gelegen Albaplas en het (aangrenzende) Recreatiecentrum
Bosgraaf ten zuiden van Apeldoorn (55 ha) zijn buiten de begrenzing gebracht. Dit betreffen een
zandwinplas en een camping waar geen relevante vogel- of habitatwaarden voorkomen. Deze
maken ook geen onderdeel uit van de landschapstypen op grond waarvan de Veluwe als
Vogelrichtlijngebied is begrensd (bos, heide, zandverstuivingen en beken).
• Uitbreiding met voormalige agrarische enclaves (nieuwe natuur) die door terreinbeherende
natuurbeschermingsorganisaties zijn verworven (28 vlakken, totaal 623 ha). Dit betreft met name
voormalige landbouwgronden bij Staverden, Wekerom, Groenendaal, Oud-Reemst en Planken
Wambuis.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is als volgt aangepast:
• Bos- en heideterreinen ten noorden van rijksweg A28 die deel uitmaken van het
Vogelrichtlijngebied (1702 ha) zijn toegevoegd omdat de rijksweg, evenals voor het
Vogelrichtlijngebied geldt, geen natuurlijke grens vormt voor het voorkomen van de relevante
Habitatrichtlijn -waarden zoals droge heide en zandverstuivingen.
• De begrenzing is op de bosrand gelegd (5 vlakken verkleining > 1ha, totaal 73 ha), mede ter
verbetering van de herkenbaarheid (ook geen Vogelrichtlijngebied).
• Langs de Harderwijkerstraat in Putten is de grens tussen Hiebendaallaan en Kastanjelaan
gelijkgetrokken met die van het Vogelrichtlijngebied (1,4 ha).
• Beeklopen bij Wissel en Emst (omgeving Epe) zijn toegevoegd (5,3 ha) wegens hun betekenis als
leefgebied van de Beekprik (H1096). Dit betreft onder meer gedeelten van de Tongerensche Beek,
Verloren Beek en Smallertsche Beek.
• Veenweg en Papenstraat tussen Wisselse Veen en Kerkstraat (Epe) waren abusievelijk begrensd in
veronderstelling dat het een beekloop zou betreffen (verkleining 1,4 ha).
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is als volgt aangepast (bijlage A):
• Uitbreiding met Wisselse Veen, Tongerense Veen en Pollensche Veen bij Epe (172 ha) dat reeds
Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) betreft. De vogelkundige waarden betreffen met name
de aanwezigheid van open heide en beeklopen die het leefgebied vormen van respectievelijk
Roodborsttapuit en IJsvogel.
• Langs de Harderwijkerstraat in Putten is de grens tussen Hiebendaallaan en Kastanjelaan iets
teruggelegd (3,3 ha) om een logischer grensverloop te verkrijgen. Het betreft bos met verspreide
bebouwing die reeds tekstueel was uitgezonderd (geen onderdeel van het aangemelde
Habitatrichtlijngebied).
• Langs de Flevoweg (Ermelo) is de grens aan de westzijde van de weg gelegd (oostgrens
Houtdorperveld) waardoor een houtsingel (c. 10 ha), die geen betekenis voor de relevante
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•

vogelsoorten, buiten de begrenzing gebracht. Dezelfde houtsingel is in 2003 ook onttrokken aan
het Habitatrichtlijngebied.
De begrenzing is op de bosrand gelegd (2 vlakken verkleining > 1ha, totaal 2,6 ha), mede ter
verbetering van de herkenbaarheid (ook geen Habitatrichtlijngebied).

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2310
Stuifzandheiden met struikhei
H2320
Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
H2330
Zandverstuivingen
H3130
Zwakgebufferde vennen
H3160
Zure vennen
H4010
Vochtige heiden
H4030
Droge heiden
H5130
Jeneverbesstruwelen
H6230
Heischrale graslanden
H7150
Pioniervegetaties met snavelbiezen
H9120
Beuken-eikenbossen met hulst
H9190
Oude eikenbossen
H91E0
Vochtige alluviale bossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1042
Gevlekte witsnuitlibel
H1083
Vliegend hert
H1096
Beekprik
H1163
Rivierdonderpad
H1166
Kamsalamander
H1318
Meervleermuis
H1831
Drijvende waterweegbree
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A072
Wespendief - b
A224
Nachtzwaluw - b
A229
IJsvogel - b
A233
Draaihals - b
A236
Zwarte specht - b
A246
Boomleeuwerik - b
A255
Duinpieper - b
A276
Roodborsttapuit - b
A277
Tapuit - b
A338
Grauwe klauwier - b
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H3260
Beken en rivieren met waterplanten 1a
H6410
Blauwgraslanden 1
H7110
Actieve hoogvenen 1 a
H9160
Eiken-haagbeukenbossen 1
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A122
Kwartelkoning – b 19
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Kernopgaven
5.01
6.03
6.04
6.08

6.09
6.12

6.13

Waterplanten: Verbetering waterkwaliteit en morfodynamiek, inclusief toestroom van
grondwater, t.b.v. beken en riviertjes met waterplanten (waterranonkels) H3260_A en
soorten als drijvende waterweegbree H1831.
Zure vennen: Kwaliteitsverbetering van zure vennen H3160.
Veentjes: Kwaliteitsverbetering van actieve hoogvenen (heideveentjes) *H7110_B in
heideterreinen en bossen.
Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310,
binnenlandse kraaiheibegroeiingen H2320, droge heiden H4030 en zandverstuivingen
H2330 én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als
duinpieper A255, korhoen A107, nachtzwaluw A224, draaihals A233 en tapuit A277.
Intern verbinden: Verbinden heide- en stuifzandencomplexen met oog op fauna.
Stuifzandlandschappen: Vergroting areaal gevarieerde zandverstuivingen H2330 met
overgangen naar droge heiden en open bossen: Veluwe (57), Loonse en Drunense duinen
& Leemkuilen (131), Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27). Mede als leefgebied van de
draaihals A233, tapuit A277, duinpieper A255 en nachtzwaluw A224.
Oude eikenbossen: Behoud areaal oude eikenbossen (H9190, m.n. strubbebossen) en
verbeteren kwaliteit, ook als habitat voor vliegend hert H1083.

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H2310
Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel
Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Uitbreiding van de oppervlakte stuifzandheiden met struikhei dient gericht te zijn op het
verbinden van grote heideterreinen via open landschap, met het oog op duurzaamheid
van populaties van flora en fauna. Ook kleinere terreinen dienen vergroot te worden of
verbonden te worden met andere heiden, met het oog op completere en duurzamere
faunagemeenschappen. Verbetering van de kwaliteit dient vooral gericht te zijn op een
betere structuur (voor fauna). Overgangen naar inheems loofbos en struweel dienen zo
veel mogelijk behouden te blijven of uitgebreid te worden met het oog op broedvogels
en andere fauna.
H2320
Doel

Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

4

057_gebiedendocument_Veluwe_november 2006

Toelichting

Het habitattype binnenlandse kraaiheibegroeiingen verkeert landelijk in een matig
ongunstige staat van instandhouding. De Veluwse begroeiingen zijn van speciaal belang
omdat ze zich aan de rand van het areaal van het type bevinden.

H2330
Doel
Toelichting

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Landelijk wordt gestreefd naar een anderhalf maal zo grote oppervlakte van het
habitattype zandverstuivingen in Nederland. De grootste bijdrage voor dit habitattype
moet komen van de Veluwe. Voldoende winddynamiek is een belangrijk
randvoorwaarde voor de realisering van gevarieerde zandverstuivingen met overgangen
naar H4030 droge heiden en bossen.

H3130

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype zwakgebufferde vennen komt sporadisch voor op de Veluwe, zoals
plaatselijk op de Hoge Veluwe.

Doel
Toelichting
H3160
Doel
Toelichting

Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Behoud verspreiding, oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het habitattype zure vennen is op de Veluwe wijd verspreid. De kwaliteit is in een deel
van de vennen matig.

H3260

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
fluitantis en het Callitrichio-Batrachion
Uitbreiding verspreiding, oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met
waterplanten, waterranonkels (subtype A).
Het habitattype beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels (subtype A) komt
voor in diverse beken en sprengen, maar is niet overal even stabiel en niet overal van
goede kwaliteit. Er zijn goede mogelijkheden voor herstel. Dit is ook van belang voor
een soort als de beekprik (H1096).

Doel
Toelichting

H4010
Doel
Toelichting

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden,
hogere zandgronden (subtype A).
Alhoewel de Veluwe vooral van belang is voor habitattype H4030 droge heiden, zijn er
toch enige deelgebieden waar een aanzienlijke hoeveelheid van het habitattype
vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) aanwezig is; delen hiervan zijn
vergrast. Enige uitbreiding is nodig en realiseerbaar.

H4030
Doel
Toelichting

Droge Europese heide
Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
De Veluwe levert de grootste bijdrage voor het habitattype droge heiden, dat in
sommige deelgebieden in goede kwaliteit en over een grote oppervlakte aanwezig is.
Een goed voorbeeld hiervan vormt de Posbank waar in het reliëfrijke landschap een
fraaie afwisseling van struikhei-begroeiingen en bosbesrijke heide te zien is. Nettouitbreiding van de oppervlakte dient gericht te zijn op het verbinden van grote
heideterreinen met elkaar via open landschap, met het oog op duurzaamheid van
populaties. Ook kleinere terreinen dienen vergroot te worden of verbonden te worden
met andere heiden, met het oog op completere en duurzamere faunagemeenschappen.
In sommige delen is deze heide vergrast of arm aan structuur en fauna-elementen.
Voortgaande successie op kleine, geïsoleerde heideterreintjes is toegestaan zolang er op
gebiedsniveau netto sprake is van oppervlaktevergroting.

H5130
Doel

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
Behoud verspreiding, oppervlakte en verbetering kwaliteit.
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Toelichting

Struwelen van het habitattype jeneverbesstruwelen zijn beperkt tot enkele
deelgebieden, waarbij de Doornspijkse Heide de grootste oppervlakte herbergt. Op de
Veluwe zijn daarnaast veel losstaande jeneverbessen aanwezig.

H6230

*Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Enkele van de best ontwikkelde voorbeelden van habitattype heischrale graslanden
worden op de Veluwe aangetroffen, zoals op de Harskamp (met de grootste populatie
wolverlei en zeldzame soorten als kleine schorseneer en heidezegge). Wegens het
voorkomen van twee laatst genoemde soorten en het grote oppervlakte van het
habitattype levert het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel van het
habitattype. Op veel andere locaties (bijvoorbeeld wegbermen) is het type matig
ontwikkeld. Verder komt het plaatselijk goed ontwikkelde vochtige vormen voor.
Omdat het habitattype heischrale graslanden landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding verkeert wordt uitbreiding van het oppervlakte en verbetering van de
kwaliteit nagestreefd.

Doel
Toelichting

H6410
Doel
Toelichting

H7110
Doel
Toelichting

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion
caeruleae)
Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het habitattype blauwgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. In het Natura 2000 gebied komt het voor op lemige gronden,
bijvoorbeeld bij Staverden en aan de randen van de zandgrond (o.a. Wisselse Veen).
Uitbreiding van de oppervlakte blauwgraslanden kan gerealiseerd worden in
samenhang met habitattypen H4010 vochtige heiden, hoger zandgronden (subtype A)
en H6230 heischrale graslanden.
*Actief hoogveen
Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve
hoogvenen, heideveentjes (subtype B).
Het habitattype actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) komt voor in een aantal
hoogveenvennen en als hellingveentjes. Het heeft onder meer in het Kootwijkerveen en
het Mosterdven een zeer goede kwaliteit. Op andere locaties is uitbreiding mogelijk,
bijvoorbeeld vanuit natte heide of verdroogde veentjes.

H7150
Doel
Toelichting

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt met name voor op
plagplekken die door natuurlijke successie overgaan in het habitattype H4010 vochtige
heiden, hogere zandgronden (subtype A). Voor duurzaam behoud van de
levensgemeenschap binnen het gebied, is het van belang dat oppervlakte en kwaliteit
toenemen.

H9120

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Het habitattype beuken-eikenbossen met hulst komt momenteel op enkele locaties op
de Veluwe in een kwalitatief goede vorm voor (bijvoorbeeld in het Speulderbos). Zonder
enig beheer zal een aanzienlijk deel van de eikenbossen op de Veluwe op termijn
overgaan in dit habitattype.

Doel
Toelichting

H9160
Doel

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, hogere
zandgronden (subtyp e A).
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Toelichting

Het habitattype eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden (subtype A) komt voor
op enkele voedselrijkere, leem- of lösshoudende standplaatsen. Het type verkeert
landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Behoud van de huidige
groeiplaatsen is op korte termijn van belang, waarbij op termijn mogelijk uitbreiding
kan plaatsvinden op geschikte standplaatsen, in de nabijheid van goede voorbeelden
(met bronpopulaties van kenmerkende soorten).

H9190
Doel
Toelichting

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
De Veluwe levert de grootste bijdrage voor het habitattype oude eikenbossen, dat over
een aanzienlijke oppervlakte verspreid is. Verbetering van de kwaliteit is mogelijk door
het type te ontwikkelen op oude bosgroeiplaatsen met oud-bossoorten. Verbetering van
de kwaliteit van het habitattype is noodzakelijk wegens de landelijk matig ongunstige
staat van instandhouding.

H91E0

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) komt op
veel locaties op de Veluwe voor, maar in de meeste gevallen slechts over een geringe
oppervlakte en met matige kwaliteit. Langs de beken en op de overgang naar het
IJsseldal liggen grotere en kwalitatief betere voorbeelden. (o.a. Hierdense beek). Voor
duurzaam behoud van de levensgemeenschap binnen het gebied, is het van belang dat
oppervlakte en kwaliteit toenemen.

Doel
Toelichting

Soorten
H1042
Doel
Toelichting

H1083
Doel
Toelichting

H1096
Doel
Toelichting

Gevlekte witsnuitlibel
Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie tot een duurzame populatie van ten minste 500 volwassen individuen.
De gevlekte witsnuitlibel heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het
tekort aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. De beoogde
uitbreiding van de populatie (tot het voor een duurzame populatie minimaal
noodzakelijke aantal dieren) is gebaseerd op het realiseren van een landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Vliegend hert
Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie.
In ons land is de Veluwe het belangrijkste kerngebied voor het vliegend hert. De soort
komt vooral voor in de omgeving van Vierhouten, Elspeet, Hoog Soeren en ten westen
van Apeldoorn. Op de zuidoostelijke Veluwe is de soort bekend van de omgeving van
De Steeg.
Beekprik
Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie.
De beekprik verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding. De
Veluwe levert één van de grootste bijdragen. De soort komt hier voor in allerlei
sprengenbeken, met name aan de oostkant van het gebied (doorgaans niet in de
sprengkoppen, maar verder stroomafwaarts). In het verleden heeft de soort ook op de
noordwestelijke en zuidelijke Veluwe geleefd, maar hier is ze momenteel verdwenen.
Omdat de meeste leefgebieden sterk geïsoleerd zijn, zal een vergroting van de
verspreiding waarschijnlijk alleen via gericht uitzetten mogelijk zijn op locaties waar de
waterkwaliteit en beekmorfologie inmiddels weer hersteld zijn.

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

7

057_gebiedendocument_Veluwe_november 2006

H1163
Doel
Toelichting

Rivierdonderpad
Uitbreiding omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De rivierdonderpad is bekend van de Hierdensche beek en van de Verloren beek bij Epe
met enkele nabijgelegen beken (Paalbeek, Klaarbeek en Tongerensche beek). De soort is
landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding en wordt in beken sterk
bedreigd. De beken van de Veluwe leveren één van de grootste bijdragen voor de
populaties van de rivierdonderpad in beken én er zijn nog mogelijkheden voor
uitbreiding.

H1166
Doel
Toelichting

Kamsalamander
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De kamsalamander komt verspreid voor op de Veluwe op een beperkt aantal locaties,
veelal in of nabij landbouwenclaves en langs de randen van het gebied. Het grootste
deel van de Veluwe is als habitat ongeschikt voor de kamsalamander.

H1318
Doel
Toelichting

Meervleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De Veluwe levert als overwinteringsgebied één van de grootste bijdragen voor de
meervleermuis.

H1831
Doel
Toelichting

Drijvende waterweegbree
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
De drijvende waterweegbree is in ieder geval bekend van de Hierdense beek. Voor de
landelijke verspreiding van de soort is behoud van deze populatie van groot belang.

Broedvogels
A072
Wespendief
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 150 paren.
Toelichting Vermoedelijk broedt meer dan een kwart van de Nederlandse wespendieven op de
Veluwe. Na de grootschalige bebossing, begin vorige eeuw, heeft de soort zich sterk
uitgebreid, maar vermoedelijk zijn de aantallen de laatste decennia constant of mogelijk
licht afnemend. Het gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003 wordt geschat op
150. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A224
Doel
Toelichting

A229
Doel

Nachtzwaluw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 610 paren.
Van oudsher is de nachtzwaluw een talrijke broedvogel van de Veluwe. De populatie is
vanaf de 50-er jaren van de vorige eeuw sterk afgenomen tot een dieptepunt in het
begin van de 80-er jaren. Sedertdien broedt bijna de helft van de Nederlandse
nachtzwaluwen op de Veluwe. Daarna trad weer herstel op zodat de stand momenteel
weer 100-den paren omvat. Het gemiddeld aantal paren voor de periode 1999-2003
wordt geschat op 610. Dit niveau ligt overigens nog altijd beduidend lager dan het
niveau in de 50-er jaren. De soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding. De belangrijkste deelgebieden, die elk voor zich al het gewenste niveau
van 40 paren voor een sleutelpopulatie overschrijden zijn het Harskampse Zand, WorthRhederzand, Oldenbroekse en Elspeetse Heide en Hoge Veluwe. De samenhang van
deze deelpopulaties is goed, zodat voor de Veluwe als geheel van één metapopulatie
kan worden gesproken.
IJsvogel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
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Toelichting

De ijsvogel broedt in sterk fluctuerende aantallen langs de sprengen en vijverpartijen
van de Veluwe rand. Na strenge winters kan ze geheel verdwenen zijn, maar na een
reeks van zachte winters belopen de aantallen enige tientallen (bijv. 1995 26 paren).
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het
genoemde aantal paren heeft betrekking op gunstige jaren. Het gebied levert
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de
draagkracht in de regio Veluwerand met de grote rivieren ten behoeve van een
regionale sleutelpopulatie.

A233
Doel

Draaihals
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 100 paren.
Van oudsher is de draaihals een bekende broedvogel, vooral door het bezetten van
nestkasten. Sedert begin 70-er jaren worden nestkasten niet meer bezet. Ongetwijfeld
een gevolg van de sterke afname van de populatie en daarnaast een toename van het
aanbod aan (dode) berken als natuurlijke nestplaats (in oude holen van grote bonte
spechten). De stand lijkt jaarlijks te fluctueren met vooral vanaf de 90-er jaren een sterk
terugval tot een niveau van hooguit 50 paren; ver beneden het gewenste niveau voor
een sleutelpopulatie. Op de Veluwe broedt het leeuwendeel van de Nederlandse
populatie met als belangrijkste deelgebieden Kootwijker- en Harskampse Zand, Zilvense
Heide, Rhederzand en Planken Wambuis. In hoeverre gesproken kan worden van een
aaneengesloten metapopulatie voor de gehele Veluwe is de vraag. Gezien de landelijk
zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het
gebied kan voldoende draagkracht gaan leveren voor een sleutelpopulatie.

Toelichting

A236
Doel
Toelichting

A246
Doel
Toelichting

A255
Doel
Toelichting

Zwarte specht
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 430 paren.
De zwarte specht is een broedvogel op de Veluwe vanaf 1918 in langzaam toenemend
aantal. De hoogste aantallen werden vastgesteld aan het eind van de 80-er jaren.
Vervolgens is het aantal enigszins teruggelopen. Het gemiddeld aantal paren in de
periode 1999-2003 wordt geschat op 430. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
Boomleeuwerik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 2.400 paren.
Van oudsher is de boomleeuwerik een talrijke broedvogel. De aantallen zijn halverwege
de vorige eeuw duidelijk afgenomen, maar sinds het begin van de 70-er jaren is een
opmerkelijk herstel opgetreden. Het gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003
wordt geschat op 2.400. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is
behoud voldoende. Momenteel broedt de boomleeuwerik verspreid over de gehele
Veluwe in een aaneengesloten metapopulatie die 1/3 van de Nederlandse populatie
omvat. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Duinpieper
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 40 paren.
De Veluwe is momenteel het enige gebied in Nederland waar duinpiepers broeden. Van
oudsher was het een schaarse, doch gewone broedvogel van alle stuifzanden.
Tegenwoordig is het belangrijkste broedgebied het Kootwijkerzand en Harskampse
Zand. Andere gebieden waar de duinpieper rond de eeuwwisseling nog broedde waren
het Hulshorster- en Beekhuizerzand, Nieuw Millingse Zand, Planken Wambuis, Otterlose
Zand en Deelense en Pampelse Zand. Het aantal paren leek eind vorige eeuw te
stabiliseren op een niveau van 30-40 paren; net onder het gewenste niveau voor een
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sleutelpopulatie, vanaf 1999 viel de stand echter sterk terug met in 2002 nog slechts 5
paren en in 2003 nog één. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding
is uitbreiding van de populatie gewenst. Het is van groot belang geïsoleerde
deelgebieden beter te verbinden zodat de populatie als één metapopulatie kan
functioneren. Hiervoor is het van belang dat voor het habitattype H2330
zandverstuivingen uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit
voortvarend worden opgepakt. Aangezien de soort gevoelig is voor verstoring o.a. door
geluid, is het zaak met herstel van dit habitattype te beginnen op de meest geschikte
locaties voor deze soort. Bij de verdere uitwerking van de doelen in het kader van het
beheerplan is het nodig te bezien of voor herstel van een sleutelpopulatie op termijn
aanvullende maatregelen nodig en zinvol zijn in het licht van de mate van herstel van
deze soort. Het gebied kan mogelijk op termijn voldoende draagkracht gaan leveren
voor een sleutelpopulatie.
A276
Doel
Toelichting

A277
Doel
Toelichting

A338
Doel
Toelichting

Roodborsttapuit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 1.000 paren.
Van oudsher is de roodborsttapuit broedvogel op de heidevelden, maar aanvankelijk
vermoedelijk in bescheiden aantallen. Vanaf de 70-er jaren zijn de aantallen sterk
toegenomen en tegenwoordig kunnen we spreken van een aaneengesloten
metapopulatie. Het gemiddeld aantal paren voor de periode 1999-2003 wordt geschat
op 1.100. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.
Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Tapuit
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 100 paren.
De tapuit was een karakteristieke broedvogel van stuifzanden en zandige heidevelden.
In het verleden broedden 100-den paren op de Veluwe. Het is aannemelijk dat de
aantallen al vanaf het begin van de vorige eeuw door bebossing van stuifzanden en
heidevelden teruglopen. Deze tendens heeft zich versterkt doorgezet vanaf de 80-er
jaren, zodat momenteel hooguit nog enkele 10-tallen paren resteren. Het gemiddeld
aantal paren voor de periode 1999-2003 wordt geschat op 66. Gezien de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het
gebied kan voldoende draagkracht gaan leveren voor een sleutelpopulatie.
Grauwe klauwier
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 40 paren.
Vermoedelijk is de grauwe klauwier van oudsher een schaarse broedvogel. Het
leefgebied kenmerkt zich door halfopen structuurrijke vegetatie met een hoog aanbod
aan grote insecten en kleine gewervelden. De schatting voor de periode 1999-2003 komt
uit op 27 paren, met een dalende trend. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied kan voldoende
draagkracht gaan leveren voor een sleutelpopulatie.

Synopsis
Habitattypen

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

H2310
H2320

Stuifzandheiden met struikhei
Binnenlandse kraaiheibegroeiingen

--

++

>

>

-

+

=

=

H2330

Zandverstuivingen

--

++

>

>

H3130

Zwakgebufferde vennen

-

+

=

=
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H3160

-

++

=

>

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten
(waterranonkels)
H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

Zure vennen

-
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>

>

-

++

>

>

H4030

Droge heiden

--

++

>

>

H5130

Jeneverbesstruwelen

-

++

=

>

H6230

Heischrale graslanden

--

++

>

>

H6410

Blauwgraslanden

--

+

>

>

H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes)

--

++

>

>

H7150

Pioniervegetaties met snavelbiezen

-

+

>

>

H9120

Beuken-eikenbossen met hulst

-

+

>

=

H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)
H9190
Oude eikenbossen

--

+

>

=

-

++

>

>

H91E0_C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

-

+

>

>

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

Soorten
H1042

Gevlekte witsnuitlibel

--

-

>

>

H1083
H1096

Vliegend hert
Beekprik

--

++
++

>
>

>
>

H1163
H1166

Bittervoorn
Kamsalamander

-

++
+

>
=

>
=

H1318

Meervleermuis

-

++

=

=

H1831

Drijvende waterweegbree

-

-

=

=
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Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

+
-

++
+++

=
=

=
=

Broedvogelsoorten
A072
A224

Wespendief
Nachtzwaluw

A229

IJsvogel

+

+

=

=

A233

Draaihals

--

-

>

>
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Zwarte specht

+
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=

=
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Boomleeuwerik
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++

=

=

A255

Duinpieper
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+++

>

>
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Roodborsttapuit
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=

=

A277
A338

Tapuit
Grauwe klauwier
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