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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen 
behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden 
een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. 
Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoeks-
locatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van 
soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze 
openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissin-
gen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn ge-
wijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 

Rapportage natuurtoets 

Gebiedsplan de Ginkel in de gemeente Ede 

  

Opdrachtgever Gemeente Ede 

 Postbus 9022 

 6710 HK Ede 

  

Rapportnummer 17041.001 

Versienummer D3 

Status Eindrapportage 

Datum 26 januari 2022 

  

Vestiging Gelderland 
Fabriekstraat 19c 
7005 AP  Doetinchem 
088 - 500160 

Opsteller De heer ing. E.R. Witter 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole De heer J.G. Boogaard, BSc 

Paraaf 

 



 
 

17041.001 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 1 

1 BESCHRIJVING GEBIEDSPLAN. .............................................................................................. 2 

2 LIGGING ONDERZOEKSGEBIED ............................................................................................. 3 

3 ONDERZOEKSMETHODIEK ..................................................................................................... 4 

4 GEBIEDSENTREE ..................................................................................................................... 5 

4.1 Huidig gebruik ................................................................................................................... 5 
4.2 Ontwerp nieuwe situatie ................................................................................................... 6 
4.3 Relevante ingrepen ecologie ............................................................................................ 7 
4.4 Effecten op soorten .......................................................................................................... 7 
4.5 Effecten op Natura 2000 ................................................................................................. 11 
4.6 Effecten op GNN/GO ...................................................................................................... 12 
4.7 Samenvatting effecten Gebiedsentree ........................................................................... 15 

5 NATUURCENTRUM VELUWE ................................................................................................. 16 

5.1 Huidig gebruik ................................................................................................................. 16 
5.2 Ontwerp nieuwe situatie ................................................................................................. 17 
5.3 Relevante ingrepen ecologie .......................................................................................... 18 
5.4 Effecten op soorten ........................................................................................................ 18 
5.5 Effecten op Natura 2000 ................................................................................................. 22 
5.6 Effecten op GNN/GO ...................................................................................................... 24 
5.7 Samenvatting effecten Natuurcentrum Veluwe .............................................................. 26 

6 HOUTWERF ............................................................................................................................. 27 

6.1 Huidig gebruik ................................................................................................................. 27 
6.2 Ontwerp nieuwe situatie ................................................................................................. 28 
6.3 Relevante ingrepen ecologie .......................................................................................... 28 
6.4 Effecten op soorten ........................................................................................................ 29 
6.5 Effecten op Natura 2000 ................................................................................................. 32 
6.6 Effecten op GNN/GO ...................................................................................................... 33 
6.7 Samenvatting effecten Houtwerf .................................................................................... 35 

7 WANDELROUTES .................................................................................................................... 36 

7.1 Huidig gebruik ................................................................................................................. 36 
7.2 Relevante ingrepen ecologie .......................................................................................... 37 
7.3 Effecten op soorten ........................................................................................................ 39 
7.4 Effecten op Natura 2000 ................................................................................................. 41 
7.5 Effecten op GNN/GO ...................................................................................................... 42 
7.6 Samenvatting effecten Wandelpaden............................................................................. 44 

8 NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW ........................................................................................ 45 

8.1 Huidig gebruik ................................................................................................................. 45 
8.2 Relevante ingrepen ecologie .......................................................................................... 46 
8.3 Effecten op soorten ........................................................................................................ 46 
8.4 Effecten op Natura 2000 ................................................................................................. 48 
8.5 Effecten op GNN/GO ...................................................................................................... 49 



 
 

17041.001 

8.6 Samenvatting effecten Natuurinclusieve landbouw ........................................................ 51 

9 BEOORDELING GEBIEDSPLAN ............................................................................................. 52 

9.1 Pluspunten gebiedsplan voor natuur .............................................................................. 52 
9.2 Effecten beschermde soorten ......................................................................................... 54 
9.3 Effecten op Natura 2000 ................................................................................................. 56 
9.4 Randvoorwaarden Omgevingsverordening .................................................................... 56 

10 TOETSING PROGRAMMA BIODIVERSITEIT ......................................................................... 57 

10.1 Gebiedsentree ................................................................................................................ 57 
10.2 Natuurcentrum Veluwe ................................................................................................... 58 
10.3 Houtwerf ......................................................................................................................... 58 
10.4 Wandelpaden .................................................................................................................. 59 

11 CONCLUSIE ............................................................................................................................. 60 

12 SAMENVATTING VERVOLGONDERZOEKEN ....................................................................... 61 

12.1 Soortbescherming........................................................................................................... 61 
12.2 Gebiedsbescherming ...................................................................................................... 61 

 
  

Bijlage 1  toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 
Bijlage 2 verklarende woordenlijst 



 
 

Rapport 17041.001 versie D3  Pagina 1 van 61 

1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de gemeente Ede opdracht gekregen voor het uitvoeren van een natuurtoets 
voor het Gebiedsplan de Ginkel te gemeente Ede. 
 
De natuurtoets is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herinrichting van het gebied. 
 
Het gebiedsplan heeft als doel om een balans te vinden tussen enerzijds de druk vanuit toerisme, re-
creatie, economie en werkgelegenheid en anderzijds de kwaliteiten van rust, ecologie, erfgoed en land-
schap.  
 
Om het doel van het gebiedsplan de Ginkel te realiseren betekent dat de gemeente Ede de kwaliteiten 
willen behouden en versterken, zorgpunten aan pakken en zaken die hierop van invloed zijn, beter 
organiseren. Het gebied De Ginkel heeft een aantrekkende werking op bezoekers, die hier komen wan-
delen, fietsen, vliegeren, etc. De Ginkel is dan ook een zeer geschikte locatie in de gemeente Ede voor 
bezoekers om de Veluwe te kunnen beleven. Door de centrale functie van deze locatie te versterken 
en tegelijkertijd de recreatie en economische activiteiten in het gebied beter te organiseren, kan de 
kwaliteit van het gebied worden versterkt. Met het realiseren van zo’n centraal punt (TOP-locatie, toe-
ristische ontmoetingsplek), ontstaat de mogelijkheid om het gedrag van de bezoekers te ‘geleiden’ (zo-
als het parkeergedrag) en ze vanuit dit punt te leiden door het gebied over de daarvoor bestemde paden 
(recreatiezonering), met als resultaat dat andere gebieden rustiger worden waardoor natuur en erf-
goedwaarden beschermd kunnen worden. 
 
Het planvoornemen is op hoofdlijnen uitgewerkt en heeft betrekking op een groot aantal verschillende 
doelstellingen. In het uitwerkingsdocument De Ginkel (versie 1 oktober 2021) zijn de uitgangspunten 
verwoord en zijn de voorlopige ontwerpen gepresenteerd. Voor de natuurtoets wordt dit document als 
basis gehanteerd. In het rapport worden de verschillende onderdelen van de natuurwetgeving per deel-
gebied beschreven. Er wordt enkel beschreven welke ingrepen relevant zijn voor ecologie, zoals de 
sloop, kap en nieuwbouw. Ten aanzien van de toetsing aan Natura 2000 is nog geen rekening gehou-
den met externe effecten als stikstofuitstoot en optische verstoring. Dit in de veronderstelling dat het 
gebiedsplan niet voorziet in het faciliteren van een toename van recreatie, enkel in een regulering. 
 
Per deelgebied wordt beschreven wat de ecologische functies in de huidige situatie zijn, welke wette-
lijke beschermde soorten er voor (kunnen) komen en wat de belangrijkste elementen binnen het leef-
gebied. Verder wordt beschreven welke habitattypen of leefgebieden er vanuit Natura 2000 van toe-
passing zijn op de deelgebieden. Naast de gebiedsbescherming wordt beschreven of de provinciale 
omgevingsverordening randvoorwaarden kan stellen aan het beoogde gebruik. 
 
Per deelgebied worden de “plussen” en “minnen” beschreven als het gaat om natuurwetgeving. Omdat 
er sprake is van een integraal plan zal effect als totaal worden samengevat.  
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1 BESCHRIJVING GEBIEDSPLAN. 
 
De Ginkel is een prachtig bos- en heidegebied met unieke kwaliteiten die echter ook onder druk staan. 
Die druk zal de komende jaren – mede door de (autonome) toename van recreanten, toeristen, bedrij-
vigheid en verslechtering van milieukwaliteiten - groter worden. Diezelfde gebruikers zorgen ook voor 
financieel draagvlak voor de versterking van kwaliteiten. Maar dan moeten we wel zorgen voor balans 
tussen enerzijds de druk vanuit toerisme, recreatie, economie en werkgelegenheid en anderzijds de 
kwaliteiten van rust, ecologie, erfgoed en landschap. Daarom is in het gebiedsplan een aantal maatre-
gelen opgenomen die de wijze waarop de bezoeker het gebied benadert zal veranderen: 
 

1. Direct met de auto of de bus de kwetsbare Ginkelse heide op rijden om vervolgens op de heide 
friet of ijs te kopen en te consumeren wordt onmogelijk gemaakt.  

2. Tegelijkertijd is in samenwerking met de horecaondernemers aan de noordzijde van de N224 
de tot nu toe ontbrekende daghoreca geïntroduceerd, waardoor een groot deel van de bezoe-
kers juist niet meer de weg over hoeft te steken. Om dit effect te versterken wordt de buiten-
ruimte rondom de horeca aantrekkelijker gemaakt door de aanleg van terrassen en speelvoor-
zieningen.  

3. Daarbij worden bezoekers die voor een wandeling komen actief (met een verbeterde paden-
structuur) verleid om juist de minder kwetsbare delen van de Ginkel, de landbouwenclave en 
de bosgebieden aan de noordzijde van de N224 te bezoeken.   

 
De recreatiedruk op de Ginkel zal niet zomaar afnemen, tenzij het gebied wordt afgesloten. Daarvoor 
is de (eeuwenoude) aantrekkingskracht van dit prachtige gebied te groot. Het gaat bij het zoneren van 
dit soort gebieden dan ook niet zozeer om het reguleren van aantal bezoekers om het gewenste effect 
te behalen maar vooral om het verminderen of wegnemen van het verstorende effect van de bezoekers 
op de verstoringsgevoelige soorten en milieuwaarden. Voor de Ginkel is het daarom van belang om: 
 

1. het auto parkeren niet te laten toenemen en alternatieven aan te bieden. Ook nemen we maat-
regelen tegen illegaal parkeren rondom de heideterreinen.  Ondanks de aantrekkelijke ont-
vangstlocatie die ontstaat aan de noordzijde van de N224 zullen er bezoekers oversteken naar 
de heide. Dat is tot nu toe meestal het doel van een bezoek aan de Ginkel. De inrichting aan 
de zuidkant is er echter op gericht om de bezoekers te geleiden naar de zone A bij de schaaps-
kooi en deze daar ook te houden 

2. de toegang tot de Ginkelse heide en vooral het gebied rondom de schaapskooi af te sluiten 
vanaf de N224. Er is vooral rondom de schaapskooi veel overlast door hinderlijk bezoek in de 
avond en nachtelijke uren.  

3. bezoekers (gezinnen) te verleiden vooral naar de terrassen en speelvoorzieningen bij de ho-
reca te komen als alternatief voor de heide. 

4. de bezoekers met een padenstructuur in een ruime opzet voldoende gelegenheid te bieden 
van het gebied te genieten. Door de ruime opzet van paden kan dat zonder deze onnodig te 
verstoren.  

5. met een duidelijke fietscampagne bezoekers te verleiden om op de fiets of ander alternatief 
vervoer naar het gebied te komen. Hierbij denken we aan een (elektrische) fietshub op de 
hoofdontvangst locatie bij station Ede/Wageningen en een Veluwese Hop on-Hop off bus (elek-
trisch).   

6. als gevolg van het alternatieve vervoer geen rekening met de autonome groei met de dimensi-
onering van de parkeerplaatsen op de Ginkel. Parkeren kunnen we hierdoor op de Ginkel in 
een compacte vorm gecentreerd faciliteren. 
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2 LIGGING ONDERZOEKSGEBIED 
 
Het plan betreft een ruim gebied, circa 1,5 kilometer ten oosten van de kern van gemeente Ede. Voor 
de toetsing van het gebiedsplan De Ginkel aan de natuurwetgeving wordt onderscheid gemaakt in vijf 
gebiedsdelen. De locaties zijn niet strak af te kaderen. In figuur 1 is de ligging van de deelgebieden 
weergegeven, zoals wordt gehanteerd voor het onderzoek.  
 

 
 
  

 
Figuur 1. Ligging deelgebieden. 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Het veldbezoek is afgelegd op 11 oktober 2021.Tijdens dit veldbezoek is door de landschapsarchitect 
en de projectleider van de gemeente Ede het planvoornemen toegelicht. Daarnaast hebben een eco-
loog en de gebiedsbeheerder van de gemeente de belangrijkste natuurwaarden aangegeven. De ge-
hele onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving is daarna door 2 ecologen van Econsultancy 
beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en 
bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat. De bebouwing is aan de binnenzijde niet geïn-
specteerd. 
 
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Gelderland opgevraagd. 
Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) opgevraagd. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslo-
catie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek 
geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat 
meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 GEBIEDSENTREE 
 
4.1 Huidig gebruik 
 
Het deelgebied “gebiedsentree” bestaat uit de twee restaurants (Juffrouw Tok en Bloem) en omliggende 
parkeergelegenheden, de N224 en de zuidelijk ervan gelegen schaapskooi met parkeergelegenheid en 
omliggende terreinen. Het terrein wordt intensief gebruikt voor verschillende vormen van recreatie. Be-
kendheid kent dit deel van de Ginkelse heide vanwege de vele mensen die komen vliegeren en pick-
nicken. Daarnaast vindt het jaarlijkse evenement Airborne Luchtlandingen er jaarlijks plaats. Er bevindt 
zich het Airborne monument op het herdenkingsveld en een landmark op de parkeerplaats. 

 
Figuur 3. Parkeerterrein met landmark. 

 
Figuur 4. Horeca ten noorden van de N224. 

 
 

 
Figuur 2. Gebiedsentree met belangrijkste elementen. 
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4.2 Ontwerp nieuwe situatie 

 

 
Figuur 5. Eindconcept voorlopig ontwerp (gemeente Ede, december 2021). 
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4.3 Relevante ingrepen ecologie 
 
In het gebied is een aantal ingrepen voorzien die tot doel hebben om te komen tot een centraal vertrek-
punt voor toeristische activiteiten. In hoofdlijnen betekent dit dat parkeervoorzieningen worden ver-
plaatst vanuit de omgeving naar een gebied naast de huidige horeca gelegenheden. In dat kader ver-
spreide parkeerterreinen rondom de heide NoordGinkel, het Natuurcentrum en de schaapskooi in het 
gebied verwijderd, en het parkeren geclusterd op een nu agrarisch gebruikt (en bestemd) perceel. Rond 
de horecagelegenheden wordt een kleine schuur gesloopt. Een deel van de huidige parkeerplaatsen 
worden omgezet naar bos om een duidelijk afscheiding naar de noordelijk gelegen camping te verkrij-
gen. Bovendien versterkt het de oorspronkelijke vorm van de historische randwal die vooral in het zui-
delijke deel herkenbaar is. 
 
De randwal wordt verlengd ter hoogte van de schaapskooi. De vrijgekomen ruimte bij de schaapskooi 
(door het verplaatsen van de parkeerterreinen) wordt gebruikt om de historische randwal te herstellen, 
waarbij het verhoogde grondlichaam weer wordt teruggebracht en de doorgaande bomenrij wordt her-
steld. Daarmee ontstaat weer een met elkaar verbonden groene structuur. Buiten de randwal wordt het 
vrijkomende areaal beschikbaar voor ontwikkeling van heide.  
 
De landmark die nu is geplaatst op de parkeerplaats zal verplaatst worden naar het Airborne herden-
kingsveld. De verplaatsing van de landmark alsook de aanleg van een compacte halfverharde route is 
bedacht om het recreatieve gebruik (en de daarmee samenhangende effecten op natuur) compacter 
dan nu, en daarmee kleiner te maken.  
 
De barbecueplek aan de Wijdeveldweg wordt weggehaald. 
 
4.4 Effecten op soorten 
 
Broedvogels 
 
Er zijn diverse jaarrond beschermde vogelsoorten in het gebied waargenomen of te verwachten. Het 
gaat daarbij om roofvogelsoorten zoals buizerd, havik, wespendief en boomvalk. Broedgevallen van 
deze soorten in het gebiedsentree kunnen echter worden uitgesloten vanwege het intensieve gebruik 
door recreanten en het ontbreken van geschikte nestbomen. Een andere categorie jaarrond be-
schermde nesten betreft gebouwbewonende soorten. De huismus wordt in het gebied regelmatig waar-
genomen, zodat mag worden aangenomen dat deze gebruik maakt van de aanwezige bebouwing om 
te broeden. De te slopen schuur is niet geschikt als nestplaats, vanwege het ontbreken van dakbeschot. 
Bij een inspectie zijn geen nestresten van huismussen aangetroffen, enkel van een zanglijster. Gier-
zwaluwen zijn vanwege de ligging en aard van de bebouwing uit te sluiten. 
 
De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn voor-
namelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en zwarte 
kraai, maar ook boerenzwaluw en huiszwaluw. Van deze soorten is voor het gebied vooral de boeren-
zwaluw relevant. De te slopen schuur op de parkeerplaats bij Juffrouw Tok is in het verleden in gebruik 
geweest als stal (zie figuur 6). Er zijn echter geen nestresten van boerenzwaluwen aangetroffen. In de 
schaapskooi broedt de boerenzwaluw wel, deze nesten worden echter niet aangetast.  
 
Huiszwaluwen broeden aan de bebouwing van Juffrouw Tok (zie figuur 7). Deze nesten blijven behou-
den. De te slopen schuur is voor deze soort ongeschikt vanwege het ontbreken van een overstek en 
de geringe hoogte van het gebouw. 
 

D
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Figuur 6. Te slopen schuur bij Juffrouw Tok. 

 
Figuur 7. Huiszwaluwnesten, aan bebouwing van Juffrouw 
Tok. 

Voor het overige zijn niet jaarrond beschermde soorten te verwachten die in bomen en struiken broe-
den. Bij de kap- en snoeiwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen. 
 
Op de heide komen grondbroedende soorten voor als nachtzwaluw, graspieper en veldleeuwerik. Gelet 
op het intensieve gebruik door recreanten kunnen nesten van dergelijke soorten in de omgeving van 
het gebiedsentree redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
Vleermuizen 
 
Er zijn in de NDFF geen waarnemingen bekend van vleermuizen, maar op grond van verspreidingsge-
gevens kunnen de meeste bossoorten en gebouwbewonende soorten worden verwacht in de gebied-
sentree. De sloop van de schuur op het horecaterrein is relevant als het gaat om mogelijkheden voor 
de gewone grootoorvleermuis. Deze soort kan gebruik maken van dergelijke bouwwerken. Een inspec-
tie aan de binnenzijde van de zoldering van de schuur heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Dit is 
noodzakelijk om de functie van de bebouwing als rust- of verblijfplaats voor vleermuizen vast te stellen. 
 
Verder is het effect van verlichting van belang voor vleermuizen. De planvorming voorziet in het toe-
passen van zo weinig mogelijk en ecologisch verantwoorde verlichting én het op termijn vervangen van 
de huidige armaturen bij de parkeerplaats van het horecaterrein. Opgemerkt wordt dat de nieuwe par-
keervoorziening op bestaande akkerland wordt aangelegd. Dit is in de huidige situatie geen foerageer-
gebied voor vleermuizen. Er kan dus niet gesproken worden van een potentieel negatief effect. De 
beoogde “plus” voor het versterken van de houtwallen ter plaatse zullen echter alleen functioneel wor-
den als deze ook donker blijven.  
 
Overige zoogdieren 
 
De waargenomen en te verwachten soorten in het gebied zijn gewone bosmuis, das, eekhoorn, konijn, 
mol, das, vos en ree, roodwildsoorten en de wolf. Strenger beschermde soorten waar geen waarne-
mingen van bekend zijn, maar die wel in het gebied kunnen voorkomen zijn boom/steenmarter en kleine 
marterachtigen als wezel en hermelijn. Deze soorten gebruiken ook (leegstaande) bebouwing of de 
rommelhoekjes er omheen als verblijfplaats. De aanwezigheid van deze soorten zal middels aanvullend 
onderzoek uitgesloten moeten worden. Bij aanwezigheid is voor de sloop een ontheffing benodigd. 
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Uitgaande van de voorgenomen ingrepen is de aanwezigheid van eekhoornnesten in te kappen bomen 
van belang. Naar verwachting wordt slechts één boom gekapt. De aanwezigheid van eekhoorn is tij-
dens de terreininspectie niet onderzocht en kan het beste worden gedaan in de periode waarin geen 
blad aan de bomen is. Bij aanwezigheid van een nest is voor de kap een ontheffing benodigd. De 
overige soorten zullen binnen het gebied geen verblijfplaatsen hebben, of vallen onder de provinciale 
vrijstelling. De zorgplicht is voor soorten als konijn, mol en dergelijke van toepassing. 
 
Reptielen 
 
Op de Veluwe komen vrijwel alle beschermde reptielensoorten voor. In het gebiedsentree zijn alleen 
zandhagedissen waargenomen. Voor de omgeving van de schaapskooi geldt dat de vegetatie vrijwel 
alleen uit korte grassen en kruiden bestaat. Voor reptielen is hier geen geschikt leefgebied omdat struc-
tuurrijke vegetatie (zoals heide) ontbreekt. Langs de rand van het herdenkingsveld kunnen wel zand-
hagedissen voorkomen. 
 
In de omgeving van de horeca zal tijdens werkzaamheden rekening gehouden moeten worden met 
aanwezigheid van hazelwormen. Deze kunnen zich ophouden in de strooisellaag of tussen houtstapels 
en stenenhopen. Bij werkzaamheden in het groen en bij de sloop zal vooraf de risico’s vastgesteld 
moeten worden en een plan gemaakt om schade te voorkomen. Dit kan in de vorm van een ecologisch 
werkprotocol. Hiermee kan overtreding van de Wet natuurbescherming (doden en verwonden) worden 
voorkomen. 
 
Amfibieën 
 
Naast de algemene soorten die mogen worden verwacht, zoals bruine kikker, gewone pad en kleine 
watersalamander, kunnen ook strenger beschermde soorten worden aangetroffen, zoals rugstreeppad 
en kamsalamander. De rugstreeppad plant zich voort in het noordelijke deel van de Ginkel, ver (1,5 
kilometer) buiten het gebiedsentree. Rondzwervende of overwinterende exemplaren kunnen echter 
worden aangetroffen in rommelhoekjes, onder stenen stapels en dergelijke. De kamsalamander plant 
zich voort bij het Natuurcentrum, maar blijft normaal gesproken in de directe omgeving overwinteren. 
Net als bij reptielen zal er een ecologisch werkprotocol moeten worden opgesteld voor het werken in 
de risicogebieden: de te slopen schuur en de groenstroken met strooisellaag. Dit kan overtreding van 
de Wet natuurbescherming voorkomen. Door de herinrichting is geen sprake van verlies aan leefge-
bied, het betreft enkel voorkomen van schade aan individuen. 
 
Ongewervelden 
 
In de Wet natuurbescherming is het aantal beschermde soorten uit deze soortgroep beperkt. Er is geen 
oppervlaktewater aanwezig in het gebied zodat (beschermde) libellen kunnen worden uitgesloten. Be-
schermde vlindersoorten zijn afhankelijk van specifieke waardplanten. Deze zijn niet aanwezig. Be-
schermde soorten die in de omgeving zijn waargenomen zijn voor de voortplanting afhankelijk van ho-
gere grassen en heidestruiken. Een voorbeeld daarvan is de kommavlinder (zie ook 5.3.6). 
 
Insecten spelen een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Schrale vegetaties met enkele plekken met 
open zand zijn voor veel insectensoorten leefgebied. Op het herdenkingsveld is dergelijk leefgebied 
aanwezig. Kensoort is de kleine vuurvlinder die vooral in de tweede generatie korte vegetatie nodig 
heeft (schapenzuring).  
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Vaatplanten 
 
Het merendeel van de ingrepen die nodig zijn in het gebied betreffen wijzigingen van verhardingen en 
akkers. Voor beschermde planten zijn deze gebiedsdelen niet relevant. De terreindelen zonder terrein-
verharding bestaan vooral uit schrale vegetaties met onder andere schapenzuring, buntgras, dwergvilt-
kruid, grijskruid, zandblauwtje en muizenoor. Wettelijk beschermde soorten zijn op basis van versprei-
dingsgegevens redelijkerwijs uit te sluiten. Voor de voorgenomen ingrepen geldt dat aanvoer van ge-
biedsvreemde grond wordt ontraden. Bij grondverzet is het noodzakelijk om de bovengrond te scheiden 
van het gele zand en bij het aanvullen bovengrond ook weer aan het maaiveld toe te passen. Dit kan 
in een ecologisch werkprotocol worden opgenomen. 
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4.5 Effecten op Natura 2000 
 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied de Veluwe is weergegeven in figuur 8. De aanleg van de 
parkeervoorzieningen vinden plaats buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied. De werkzaam-
heden die binnen de grenzen van Natura 2000 plaatsvinden zijn de inrichtingsmaatregelen ter plaatse 
van het herdenkingsterrein.  
 

De inrichtingsmaatregelen die binnen Natura 2000 plaatsvinden betreffen de aanleg van een  halfver-
hard pad, het verplaatsen van de landmark en de aanleg van fietsparkeerplaatsen ter plaatse van het 
herdenkingsterrein. Deze vinden alle plaats buiten aangewezen habitattypen (zie figuur 8). In de figuur 
staat de landmark nog binnen de begrenzing van het habitattype droge heide getekend, deze zal echter 
zodanig worden geplaatst dat deze niet binnen het habitattype valt (zie figuur 5). 
 
Behalve de aangewezen habitattypen heeft de provincie Gelderland ook leefgebieden aangewezen 
voor soorten. Binnen het gebiedsentree is het herdenkingsterrein bezet leefgebied van de wespendief 
en roodborsttapuit. Het betreft bovendien mogelijk bezet leefgebied van de grauwe klauwier en het 
vliegend hert. Voor deze laatste soort is alleen de bomenrij langs de schaapskooi aangewezen. Deze 
blijft behouden, zodat effecten op het potentiele leefgebied uitblijven. Eerder is sprake van versterking 
vanwege het doortrekken van de randwal. 
 
  

 
Figuur 8. Ligging ten opzichte van Natura 2000 en aangewezen habitats. 
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Samengevat is er sprake van afname van leefgebied voor een aantal soorten en afname van areaal 
Natura 2000 door inrichtingsmaatregelen, zoals de halfverharding en het verplaatsen van de landmark. 
Echter, de bestaande parkeerplaats zal worden verplaatst naar een locatie buiten Natura 2000. Dit 
levert een areaal op dat in de toekomstige situatie weer een functie natuur zal hebben. 
 
Tabel I. Afname en toename beschermd gebied ter plaatse van gebiedsentree 

Leefgebied Afname door initiatief (m2)  Toename door initiatief (m2) 

Natura 2000 gebied 1.000 m2 1.000 m2 

Aangewezen habitat - - 

Leefgebied wespendief 1.000 m2 1.000 m2 

Leefgebied grauwe klauwier 1.000 m2 1.000 m2 

Leefgebied roodborsttapuit 1.000 m2 1.000 m2 

 
4.6 Effecten op GNN/GO 
 
De begrenzing van het Gelder Natuurnetwerk zijn weergegeven in figuur 9. Er wordt onderscheid ge-
maakt in de Natuurgebieden (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO). In de provinciale omge-
vingsverordening (maart 2021) worden voor beide gebieden randvoorwaarden gesteld bij wijzigingen 
in de functies anders dan natuur. 
 

Functieveranderingen in het gebied zijn de aanleg en verwijderen van de parkeerplaatsen in het GO 
gebied, het doortrekken van de randwal bij de schaapskooi en de aanplant van bos ten noorden van 
Juffrouw Tok. Al deze wijzigingen hebben betrekking op de GO. 
 
Binnen de GNN betreft de enige wijziging het verplaatsen van de Landmark en de aanleg van het 
wandelpad. Dit laatste leidt tot vermindering van areaal.  

 
Figuur 9. Ligging ten opzichte van Gelders Natuurnetwerk. 
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Een nieuwe functie is alleen mogelijk als er: 
 

• geen reële alternatieven aanwezig zijn; 
• sprake is van redenen van groot openbaar belang; 
• de negatieve effecten op de kernkwaliteiten van het gebied, de oppervlakte en de samenhang 

zoveel mogelijk worden beperkt; en de overblijvende negatieve effecten op de kernkwaliteiten 
van het gebied, de oppervlakte en de samenhang gelijkwaardig worden gecompenseerd. 

 
Of er per saldo een positief effect kan worden behaald, wordt in hoofdstuk 8 besproken. Voor het half-
verharde wandelpad kan vanwege de toegankelijkheid niet gekozen worden voor een onverhard alter-
natief.  
 
Voor de GO geldt dat er geen significante aantasting van kernkwaliteiten tot gevolg mag hebben, als 
een initiatief leidt tot: 
 

• vermindering van areaal, samenhang en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en landschaps-
elementen en gebieden die aangewezen zijn voor nieuwe natuur. Onder landschapselementen 
verstaan wij onder andere heggen, houtwallen, bosjes, poelen en solitaire bomen; 

 
De afname van areaal door het nieuwe gebruik van parkeerplaatsen op agrarische percelen bedraagt 
ongeveer 7.000 m2. Daar staat tegenover dat een oppervlakte van ongeveer 7.260 m2 parkeergelegen-
heid vervalt in het gebied (dit zijn alleen de parkeerplaatsen in de gebiedsentree zelf, voor het totale 
plan vervallen nog meer parkeerplaatsen). De huidige parkeerplaats wordt voor het grootste deel (circa 
6.175 m2) omgezet naar houtwal en weidegrond en deels (circa 1.000 m2) naar bos. Voor de nieuwe 
parkeergelegenheid wordt ongeveer 70 meter haag verwijderd. Er wordt ter plaatse 300 meter nieuwe 
haag/houtwal aangelegd en 80 meter houtwal als verlenging van de randwal. Van vermindering van 
areaal is daarom geen sprake. Er is sprake van een substantiële toename. 
 

• vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren tussen de verschil-
lende leefgebieden in delen van het Gelders natuurnetwerk; 

 
Het doortrekken van de randwal en het aanplanten van bos om de aansluiting van de losse bospercelen 
te verbeteren heeft een positief effect op de uitwisselingsmogelijkheden. Voor dassen is een fauna-
voorziening onder de N224 aanwezig die gebruikt wordt om vanuit het noorden de weide bij de randwal 
te bereiken. Hiervoor wordt een bestaande houtwal gebruikt als dekking. Deze wordt niet aangetast. 
 

• een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor in overeen-
stemming de Wet natuurbescherming ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing is vereist; 

 
De akker waar de parkeervoorzieningen worden aangelegd wordt onder andere gebruikt voor de teelt 
van mais. In het najaar vormt het zodoende secundair leefgebied voor de das. Het aanbod van voed-
selgewassen waar dassen van kunnen profiteren in de omgeving is groot. Bovendien wordt het areaal 
dat vrijkomt door het verplaatsen van de parkeerterreinen bij de schaapskooi omgezet naar weide. Dit 
is voor dassen primair leefgebied. Van vermindering van de kwaliteit van leefgebied is daarom geen 
sprake. 
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• vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden (aaneengeslotenheid); 
 
Het doortrekken van de randwal en het aanplanten van bos om de aansluiting van de losse bospercelen 
te verbeteren heeft een positief effect op de aaneengeslotenheid. 
 

• belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden; 
 
Het verloop van natuurlijke processen in grote eenheden ter plaatse van het gebiedsentree wordt niet 
belemmerd door het gebiedsplan. Het betreft een bestaand knooppunt van menselijke activiteit. De 
aard van het gebied wijzigt niet. Op processen in grote eenheden heeft dan ook geen invloed. 
 

• verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en verbondenheid met 
het landschap van water met een natuurbestemming; 

 
Het gebied wordt op de geomorfologische kaart aangeduid als een Sandr, een smeltwaterwaaier. Met 
het inrichtingsplan zal er grondverzet plaatsvinden ter hoogte van de schaapskooi. Het betreft het aan-
vullen van de te verplaatsen parkeerterreinen. Deze zijn door ontgraving ontstaan. Hierdoor zal geen 
sprake zijn van verstoring van natuurlijke morfologie. 
 
Ter hoogte van de nieuw aan te leggen parkeerplaats is het historisch agrarisch grondgebruik bepalend 
voor het reliëf en de bodemopbouw. Door eeuwenlange potstalbemesting zijn hier hoger gelegen en-
keerdgronden ontstaan. Invloed op de natuurlijke morfologie is hier niet aan de orde.  
 

• verandering van de grond- en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) die de 
voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (verder) aantasten; 

 
De watervoering kan worden beïnvloed door de aan te brengen verharding bij de nieuwe parkeervoor-
zieningen. In het ontwerp is echter al gekozen voor meer of minder doorlatende verharding, afhankelijk 
van de intensiteit van het gebruik. Nabij  het horecaterrein worden reguliere betonstraatstenen toege-
past, in de verder afgelegen parkeervakken wordt grasbeton gebruikt. Gelet op de bodemopbouw zal 
een snelle infiltratie naar de ondergrond geen belemmering vormen. 
 

• verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting; 
 
Het gebiedsplan voorziet niet in een toename van bezoekers, maar in regulering ervan. De geluidsbe-
lasting zal ter hoogte van het horecaterrein, op een agrarisch perceel, toenemen. Echter de afname 
van (gemotoriseerd) verkeer vindt plaats aan de rand van de open heide. Per saldo zal dit naar ver-
wachting een positief effect hebben. 
 

• toename van de verstoring door licht. Dat betekent dat het plaatsen van nieuwe lichtbronnen 
zoveel mogelijk voorkomen moet worden en de uitstraling naar de omgeving zo veel mogelijk 
moet worden beperkt. 

 
Voor de parkeervakken is nog geen uitgewerkt lichtplan beschikbaar. Wel is het uitgangspunt om zo 
weinig mogelijk verlichting toe te passen en armaturen te gebruiken die uitstraling naar de omgeving 
voorkomen. Op de huidige parkeerplaats op het horecaterrein is recentelijk geïnvesteerd in verlichting. 
Op termijn zal deze worden vervangen door armaturen met minder uitstraling naar de omgeving. 
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4.7 Samenvatting effecten Gebiedsentree 
 
Er zijn veel beschermde soorten te verwachten die leefgebied en voortplantingsplaatsen in de omge-
ving hebben. Bij werkzaamheden zal een ecologisch werkprotocol noodzakelijk zijn om bij ingrepen als 
sloop en snoeien en (beperkte) kap schade te voorkomen. De te kappen boom dient te worden geïn-
specteerd op aanwezigheid van een eekhoornnest. Er dient in de te slopen schuur nader onderzoek 
aan de binnenzijde plaats te vinden, om de functie voor vleermuizen en kleine marterachtigen vast te 
kunnen stellen. 
 
Het verplaatsen van de landmark en het toepassen van een halfverharding leidt hier tot oppervlakte-
verlies van Natura- 2000 en (potentieel) leefgebied van een aantal soorten en daarmee tot vergunning-
plicht. Omdat deze maatregel ook voordelen biedt (vermindering recreatiedruk op de heide) is de ver-
wachting dat vergunning verleend kan worden. Het verlies aan areaal wordt geheel gecompenseerd 
door het verplaatsen van de bestaande parkeerplaats. 
 
Binnen het gebiedsentree is er voor de GO per saldo geen sprake van aantasting van kernkwaliteiten. 
Voor het herdenkingsveld geldt een strengere bescherming. Het plaatsen van de landmark en het toe-
passen van een halfverharding leidt hier tot oppervlakteverlies van GNN natuur. Het verlies aan areaal 
wordt ruimschoots gecompenseerd door het verplaatsen van de bestaande parkeerplaats. 
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5 NATUURCENTRUM VELUWE 
 
5.1 Huidig gebruik 
 
Het Natuurcentrum Veluwe is het gebouw van de Stichting Natuurcentrum Veluwe. Het is een centrum 
waarbij doe-activiteiten in de natuur worden gestimuleerd en waar diverse excursies, rondleidingen en 
workshops worden gegeven. Het centrum richt zich niet alleen op natuurwaarden maar ook op het 
landschap en de cultuurwaarden in de omgeving. Het terrein omvat parkeervoorzieningen, twee schu-
ren (“de deel” en “de kooi”), een woonboerderij met erf (relict boomgaard), een poel en tuin. De tuin is 
onderverdeeld in een heemtuin en een kruiden/moestuin (zie figuur 10). De heemtuin heeft een weel-
derige begroeiing met veel (overblijvende) kruiden, bloemen, houtstapels, gestapelde dakpannen en 
dergelijke (zie figuur 11). De overige delen van de tuin worden beheerd als moestuin met groentes en 
tuinkruiden (zie figuur 12). Ten noorden van het parkeerterrein bevindt zich een vergrast stukje dat op 
kaartmateriaal wordt aangeduid als heide. 
 

 
Figuur 11. Impressie natuurcentrum. 

 
Figuur 12. Impressie natuurcentrum. 

 

 
Figuur 10. Natuurcentrum Veluwe met belangrijkste elementen. 
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5.2 Ontwerp nieuwe situatie 

 
Figuur 13. Eindconcept voorlopig ontwerp (gemeente Ede, december 2021). 
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5.3 Relevante ingrepen ecologie 
 
In het gebied is een aantal ingrepen voorzien, die als doel hebben om te komen tot een betere wijze 
om het historische verhaal te vertellen van de ontginningskern. De organisatie van het natuurcentrum 
wordt geprofessionaliseerd en de bebouwing die in de loop der jaren is ontstaan en geen recht doet 
aan de cultuurhistorische waarde wordt verwijderd (zie figuur 14 en 15). Het gebied wordt zodanig 
ingericht dat er een betere scheiding is tussen het erf en het overige terrein en een betere verbinding 
is met het overige landschap. De meeste parkeervoorzieningen komen te vervallen, bezoekers dienen 
te parkeren nabij de gebiedsentree. De stalling van fietsen wordt beter georganiseerd en verplaatst. 
 
Relevante ingrepen ten aanzien van ecologie zijn de sloop van gebouwen en het verwijderen van ve-
getatie. 
 
5.4 Effecten op soorten 
 
Broedvogels 
 
Er zijn diverse jaarrond beschermde vogelsoorten in het gebied waargenomen. Het gaat daarbij om 
roofvogelsoorten zoals buizerd, havik, wespendief en boomvalk. Broedgevallen van deze soorten in het 
gebied kunnen echter worden uitgesloten vanwege het intensieve gebruik door recreanten en het ont-
breken van geschikte nestbomen. De ransuil is nabij de parkeerplaats baltsend waargenomen. Deze 
soort broedt in bossen, maar ook in de nabijheid van mensen in rustige tuinen. De soort gebruikt vaak 
nesten van zwarte kraaien of andere vogels met relatief grote nesten. Kapwerkzaamheden kunnen 
leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming als er een nest van een ransuil aanwezig is. Er 
worden echter geen bomen gekapt ten behoeve van de nieuwe inrichting. 
 
Een andere categorie jaarrond beschermde nesten betreft gebouw-bewonende soorten. De huismus in 
2019 tijdens een gerichte inventarisatie aangetroffen. De broedlocatie is niet aangegeven. Vermoedelijk 
betreft het de woonboerderij. De te slopen schuren zijn niet geschikt als nestplaats, vanwege het ont-
breken van dakbeschot. Bij een inspectie zijn geen nestresten van huismussen aangetroffen. 
 

 
Figuur 14. Te slopen schuur. 

 
Figuur 15. Te slopen schuur. 

In het gebied zijn relatief veel holenbroeders en halfholenbroeders waargenomen, zoals bonte- en 
grauwe vliegenvanger. Ook de meeste spechtensoorten zijn op of rond het terrein gezien. Voor het 
vergroten van het erf zullen geen bomen gekapt gaan worden.  
 
In de tuin zijn veel soorten gezien die broeden in struiken en hagen, zoals spotvogel, putter, tuinfluiter 
en zwartkop. De nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd. Het werken buiten het broed-
seizoen is voldoende om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.  
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Vleermuizen 
 
Er zijn in de NDFF geen waarnemingen bekend van vleermuizen (afgezien van één waarneming van 
een niet nader geïdentificeerd exemplaar met behulp van een batlogger), maar op grond van versprei-
dingsgegevens kunnen de meeste bossoorten en gebouwbewonende soorten worden verwacht. De 
sloop van de schuren op het terrein is relevant als het gaat om mogelijkheden voor de gewone groot-
oorvleermuis. Deze soort kan gebruik maken van dergelijke bouwwerken. Een inspectie aan de bin-
nenzijde van de zoldering van de schuur heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Gelet op het gebruik 
voor groepen lijkt op voorhand een functie voor vleermuizen niet voor de hand te liggen. Een aanvul-
lende inspectie kan hieromtrent uitsluitsel geven. 
 
Overige zoogdieren 
 
De waargenomen en te verwachten soorten in het gebied zijn rosse woelmuis, das, eekhoorn, konijn, 
das, vos en ree, wildsoorten en wolf. Streng beschermde soorten waar in de NDFF geen waarnemingen 
van bekend zijn, maar die wel in het gebied voorkomen zijn boom/steenmarter en kleine marterachtigen 
als wezel (waarneming J. Gooswilligen). De hermelijn komt naar verwachting niet voor, maar is niet 
geheel uit te sluiten. 
 
De marterachtigen gebruiken ook (leegstaande) bebouwing of de rommelhoekjes er omheen als ver-
blijfplaats. In het kader van de voorgenomen sloop zal het actuele gebruik door een soort als boom-
marter vastgesteld moeten worden. In de tuin zijn tal van mogelijkheden voor kleine marterachtigen. 
Het behoud van deze plekken is niet alleen voor deze soortgroep van belang, maar ook voor amfibieën 
(zie kamsalamander). Als we uitgaan van het behoud van voldoende schuilplaatsen als stenenho-
pen(dakpannen) stapels hout en dergelijke kan worden volstaan met het werken aan de hand van een 
ecologisch werkprotocol. Op die manier kan het doden of verwonden van dieren worden voorkomen. 
 
Reptielen 
 
Op de Veluwe komen vrijwel alle beschermde reptielensoorten voor. In het Natuurcentrum worden re-
gelmatig zandhagedissen waargenomen. Ook de hazelworm wordt er gezien. Gladde slangen zijn 
waargenomen aan de rand het heidegebied. Waarnemingen van ringslangen ontbreken.  
 
Aangenomen kan worden dat er sprake is van leefgebied voor zandhagedis en hazelworm en dat 
gladde slang incidenteel kan worden aangetroffen. Met de herinrichting wordt ingezet op het laten zien 
van de diversiteit van teelten aan gewassen, de huidige heemtuin blijft daarbij grotendeels intact. Er is 
daardoor geen sprake van verlies aan leefgebied voor zandhagedis en hazelworm. De impact op de 
soorten is afhankelijk van de uiteindelijke inrichting. Econsultancy verwacht echter dat ontheffing niet 
noodzakelijk zal zijn. Er liggen bovendien goede mogelijkheden om het gebied ter hoogte van de te 
verkleinen parkeervoorziening in te richten voor reptielen. Dit is als plusmaatregel opgenomen in het 
plan. 
 
  



 
 

Rapport 17041.001 versie D3  Pagina 20 van 61 

Amfibieën 
 
Voor amfibieën speelt het Natuurcentrum een belangrijke rol. De poel die op het terrein is gelegen is 
vormt voorplantingswater voor de streng beschermde kamsalamander. Deze soort is bovendien aan-
gewezen binnen het Natura 2000-gebied de Veluwe. Naast de kamsalamander is ook de beschermde 
poelkikker en rugstreeppad op het terrein waargenomen. De waarnemingen van de poelkikker zijn af-
komstig van RAVON (2020). De soort wordt voor het overige bij gericht onderzoek niet aangetroffen, 
enkel bastaardkikkers. 
 

 
Figuur 16. Poel met voortplanting van kamsalamander. 

 
Figuur 17. Voorbeeld landhabitat kamsalamander (overwin-
tering) 

Niet alleen de poel zelf, maar ook de omgeving  (landhabitat) is voor de soortgroep belangrijk. Het 
behoud van dichte vegetatie, voldoende overwinteringsplekken en voldoende voedselaanbod zijn ele-
menten die van belang zijn voor het behoud van de populaties. 
 
Naast de streng beschermd soorten zijn ook algemene soorten als kleine watersalamander, gewone 
pad, bruine kikker en bastaardkikker aanwezig. 
 
De poel zelf blijft behouden. Het is zaak om ook voldoende landhabitat te behouden. Kamsalamanders 
verplaatsen zich over het algemeen niet veel verder dan 100 meter van hun voortplantingswater. De 
heemtuin, die momenteel door de soort gebruikt kan worden, blijft gehandhaafd. 
 
Ongewervelden 
 
De heemtuin biedt geschikt leefgebied voor dagvlinders. Er zijn dan ook veel vlindersoorten waargeno-
men, waaronder de wettelijk beschermde kommavlinder. Het betreft een soort die op de Veluwe op 
heideterreinen voorkomt. De waardplant van de soort is schapengras; soms ook andere zwenkgrassen, 
buntgras en struisgras. Op de tuin zal de soort vooral nectar zoeken en niet zo zeer voortplanten. Verder 
zijn enkele soorten van de rode lijst waargenomen, zoals geelsprietdikkopje, bruin blauwtje, bruine 
vuurvlinder, kleine parelmoervlinder, heivlinder en heideblauwtje. De grote verscheidenheid aan soor-
ten geeft het belang van de tuin voor de soortgroep aan. Gelet op de aanwezigheid van de wettelijk 
beschermde kommavlinder is het zaak om bij de inrichting voldoende leefgebied voor deze en andere 
vlindersoorten te behouden. In relatie tot de overige soorten, zoals zoogdieren en amfibieën betekent 
dit dat het merendeel van de heemtuin behouden blijft. 
 
De poel is voorplantingswater voor libellen. Er zijn verscheidene soorten waargenomen. Geen van de 
waargenomen soorten heeft een wettelijke bescherming. Bovendien blijft de poel behouden, zodat ne-
gatieve effecten op libellen zijn uit te sluiten. 
 

D
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Vaatplanten 
 
De wettelijk beschermde plantensoorten zijn voor wat de verspreiding betreft merendeels zeldzaam en 
gebonden aan specifieke omstandigheden. Het gaat om akkeronkruiden en soorten die vooral een re-
latie hebben met het rivierengebied. Specifiek voor de Veluwe is de kleine schorseneer relevant. De 
populatie van deze soort bevindt zich niet in de omgeving van het plangebied. Volgens verspreidings-
gegevens van de NDFF zijn in de omgeving geen beschermde soorten waargenomen of te verwachten. 
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5.5 Effecten op Natura 2000 
 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied de Veluwe is weergegeven in figuur 18. De poel in de tuin 
is onderdeel van Natura 2000 en aangewezen als habitattype Beuken-eikenbossen met hulst. Ook de 
eiken aan de westzijde vormen beschermd habitat. Het terrein zelf valt grotendeels buiten Natura 2000. 
Voor het erf gelden de exclaveringsregels. Ondanks dat de grens deels over de huidige begrenzing van 
het erf loopt mag worden gesteld dat deze geen onderdeel vormt van Natura 2000. De ter verkleinen 
parkeerplaats ligt binnen de grenzen van Natura 2000. Het is geen aangewezen habitait. Ook het ter-
reindeel ten oosten ervan, dat op kaart wordt aangeduid als heide is geen aangewezen habitat. In 
werkelijkheid is hier ook geen sprake van heide maar van grasland. 
 

 
De inrichtingsmaatregelen die binnen Natura 2000 plaatsvinden betreffen het verkleinen van de par-
keervoorziening en het verplaatsen van de vlonder bij de poel. Er is daardoor sprake van een toename 
van leefgebied, omdat de huidige parkeervoorziening deels de functie natuur krijgt. Voor de wijzigingen 
op het erf gaat Econsultancy uit van exclaveringsregels. Hierdoor is er ter plaatse geen sprake van 
afname van areaal. 
 
Behalve de aangewezen habitats heeft de provincie Gelderland ook leefgebieden aangewezen voor 
soorten. Binnen het Natuurcentrum is het beboste deel bezet leefgebied van de zwarte specht, nacht-
zwaluw, draaihals, boomleeuwerik (bossen rond de parkeerplaats) en de wespendief (alle gebieden 
met bomen) en roodborsttapuit. Tevens is vrijwel het gehele gebied aangeduid als bezet leefgebied 
van de kamsalamander. De poel zelf is mogelijk bezet leefgebied van de ijsvogel. Het op kaart aange-
duide heidegebiedje is aangemerkt als bezet leefgebied van de roodborsttapuit en mogelijk bezet leef-
gebied van grauwe klauwier en tapuit.  
  

 
Figuur 18. Ligging ten opzichte van Natura 2000 en aangewezen habitats. 

D
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Opgemerkt wordt dat de schaal van de leefgebiedenkaarten beoordeling op kleine schaal niet mogelijk 
maakt. Voor de toetsing wordt de beredenering aan de hand van de habitatkenmerken en potenties 
voor de aangewezen soorten gevolgd.  
 
De voorgenomen ingrepen leiden niet tot verlies van leefgebied. De herinrichting rond de poel mag niet 
leiden tot afname van habitat en leefgebied en (zoals ook bij de soortenbescherming werd aanbevolen) 
blijft de heemtuin gereserveerd als leefgebied voor amfibieën. De verkleining van de parkeerplaats 
levert 600 m2 extra bosgebied op. Daarnaast worden er tussen de N224 en het natuurcentrum nog 
meer parkeervoorzieningen weggehaald. Dit levert nog eens 600 m2 extra bosgebied op. Voor de leef-
gebieden van soorten die afhankelijk zijn van bos is dit als een plus meegerekend in tabel II. 
 
Samengevat is er sprake van een toename van leefgebied van bossoorten en kan het leefgebied van 
soorten van heidelandschappen worden verbeterd. 
 
Tabel II. Afname en toename beschermd gebied ter plaatse van Natuurcentrum Veluwe 

Leefgebied Afname door 
initiatief (m2) 

Toename door initiatief (m2) 

Natura 2000 gebied - 1.600 m2 

Aangewezen habitat - 1.600 m2 

Leefgebied zwarte specht - 1.200 m2 

Leefgebied nachtzwaluw - 1.200 m2 

Leefgebied draaihals - 1.200 m2 (exclusief herontwikkeling vergrast heideterreintje. 

Leefgebied boomleeuwerik - 1.200 m2 

Leefgebied wespendief - 1.200 m2 

Leefgebied roodborsttapuit - 600 m2 (leefgebied wordt vergroot door herontwikkeling vergrast heide terreintje. 

Leefgebied kamsalamander -  - 

Leefgebied ijsvogel -  - 

Leefgebied grauwe klauwier - - (leefgebied wordt vergroot door herontwikkeling vergrast heide terreintje. 

Leefgebied tapuit - - (leefgebied wordt vergroot door herontwikkeling vergrast heide terreintje. 
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5.6 Effecten op GNN/GO 
 
De begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk zijn weergegeven in figuur 19. De begrenzing van de 
GNN natuur volgt over het algemeen die van Natura 2000. Bij het natuurcentrum loopt de grens van 
het GNN iets verder over het erf dan Natura 2000. Zeer waarschijnlijk is bij het intekenen de grens van 
boomkronen aangehouden. Hierdoor ontstaat er bij grote bomen vertekening. Econsultancy gaat er van 
uit dat de daadwerkelijke grens de perceelsgrens betreft en dat hier geen sprake is van een functiever-
andering binnen het GNN. 
  

Functieveranderingen in het gebied zijn het verkleinen van de parkeerplaatsen in het GNN gebied en 
herinrichting van het erf/tuin binnen de GO. 
 
Binnen de GNN betreft de enige wijziging het verkleinen van de parkeerplaats, hetgeen per saldo een 
positief effect is. 
 
Voor de GO geldt er geen significante aantasting van kernkwaliteiten tot gevolg mag hebben, als een 
indicatief leidt tot: 
 

• vermindering van areaal, samenhang en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en landschaps-
elementen en gebieden die aangewezen zijn voor nieuwe natuur. Onder landschapselementen 
verstaan wij onder andere heggen, houtwallen, bosjes, poelen en solitaire bomen; 

 
In het huidige planvoornemen blijven de natuurwaarden (heemtuin) behouden. De poel blijft eveneens 
behouden. 
 
  

 
Figuur 19. Ligging ten opzichte van Gelders Natuurnetwerk. 

D
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• vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren tussen de verschil-
lende leefgebieden in delen van het Gelders natuurnetwerk; 

 
Er zijn in de huidige situatie geen specifieke uitwisselingsmogelijkheden die door de herinrichting ver-
minderen. 
 

• een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor in overeen-
stemming de Wet natuurbescherming ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing is vereist; 

 
Binnen het terrein zijn verscheidene soorten die niet onder de vrijstellingsregeling van de Wet natuur-
bescherming vallen. Dit zijn de kamsalamander, rugstreeppad, zandhagedis en kommavlinder. Van 
kleine marterachtigen, vleermuizen en vogelsoorten die in boomholtes broeden mag dit worden aange-
nomen, deze waardes worden echter niet aangetast. 
 

• vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden (aaneengeslotenheid); 
 
Door het verkleinen van de parkeerplaats is er meer aaneengesloten areaal bos. 
 

• belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden; 
 
Het verloop van natuurlijke processen in grote eenheden ter plaatse van het Natuurcentrum wordt niet 
belemmerd door het gebiedsplan. Het betreft een bestaand knooppunt van menselijke activiteit. De 
aard van het gebied wijzigt niet. Op processen in grote eenheden heeft dan ook geen invloed. 
 

• verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en verbondenheid met 
het landschap van water met een natuurbestemming; 

 
Het gebied wordt op de geomorfologische kaart aangeduid als een Sandr, een smeltwaterwaaier. Met 
het inrichtingsplan zal er geen of weinig grondverzet plaatsvinden. Hierdoor zal geen sprake zijn van 
verstoring van natuurlijke morfologie. 
 

• verandering van de grond- en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) die de 
voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (verder) aantasten; 

 
Er zullen geen grote aaneengesloten verhardingen worden aangebracht. Eerder is sprake van vermin-
dering van (half)verharding). 
 

• verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting; 
 
Het gebiedsplan voorziet niet in een toename van bezoekers, maar in regulering ervan. Er vindt een  
afname van (gemotoriseerd) verkeer plaats aan de rand van de open heide en in het bos. Per saldo is 
dit een positief effect. 
 

• toename van de verstoring door licht. Dat betekent dat het plaatsen van nieuwe lichtbronnen 
zoveel mogelijk voorkomen moet worden en de uitstraling naar de omgeving zo veel mogelijk 
moet worden beperkt. 
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Voor de herinrichting is nog geen uitgewerkt lichtplan beschikbaar. Wel is het uitgangspunt om zo wei-
nig mogelijk verlichting toe te passen en armaturen te gebruiken die uitstraling naar de omgeving voor-
komen.  
 
5.7 Samenvatting effecten Natuurcentrum Veluwe 
 
In het natuurcentrum Veluwe komen verscheidene beschermde soorten uit verschillende soortgroepen 
voor. Met het huidige voornemen verliezen deze soorten geen of nauwelijks leefgebied, zodat overtre-
ding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen. Voor vleermuizen en boommarter zal nader 
onderzoek plaats moeten vinden in de te slopen opstallen. Naar verwachting zal een éénmalige inspec-
tie kunnen uitwijzen of er voor deze soorten potenties aanwezig zijn. 
 
Interne effecten op Natura 2000 zijn er niet. Vanwege de vrij grote afname aan oppervlakte parkeerter-
reinen en het verbeteren van het habitat op een vergrast heideterreintje is er sprake van een positief 
effect. 
 
Binnen de GNN is geen sprake van negatieve effecten op de kernkwaliteiten. De ingrepen die binnen 
de begrenzing van GNN plaatsvinden zijn eerder positief ten aanzien van de natuurwaarden. 
 
Binnen de GO geldt dat er geen sprake is van vermindering van areaal, doordat de heemtuin met 
leefgebieden van diverse soorten blijft behouden. Vanuit de Wet natuurbescherming en Natura 2000 is 
dit eveneens een te behouden waarde. 
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6 HOUTWERF 
 
6.1 Huidig gebruik 
 
Het terrein van de houtwerf (figuur 20) wordt al sinds enige tijd niet meer als zodanig gebruikt. In de 
huidige situatie bestaat het terrein grotendeels uit een open, braakliggend middenterrein met schrale 
begroeiing (figuur 21). Dit was voorheen de opslag van geoogst hout. Op enkele plekken zijn nog stam-
men en stobben opgeslagen. Het middenterrein wordt eens per jaar gebruikt als parkeergelegenheid 
tijdens de Airborne herdenkingen. 
 
De locatie is bebouwd met een grote schuur (aangeduid als de “witte schuur”, figuur 22). Verder zijn er 
enkele kleine houten gebouwtjes aanwezig die sporadisch dienst doen als kantine/werkruimte. Aan de 
noordzijde zijn twee open opslagschuren (figuur 21) aanwezig, met stallingsruimte en opslag van di-
verse materialen. 
 

 
Figuur 21. Middenterrein. 

 
Figuur 22. “Witte schuur”. 

 
  

 
Figuur 20. Houtwerf met belangrijkste elementen. 
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6.2 Ontwerp nieuwe situatie 

 
6.3 Relevante ingrepen ecologie 
 
Het beoogde gebruik is  dat ongeveer tweederde van het terrein wordt teruggegeven aan de natuur. 
Hier wordt onder andere een compacte poel met een wandelpad aangelegd. Voor het overige blijft het 
een open gebied, gescheiden van het resterende terrein met stammen. Op het resterende terrein ko-
men voorzieningen voor bezoekers met paardentrailers (die nu nog in het gebiedsentree parkeren), 
bestaande uit een parkeerplekken, een rijlus en overige kleine voorzieningen. Voor de herinrichting 
worden twee houten gebouwtjes en twee open opslagschuurtjes gesloopt. De huidige “witte schuur” 
wordt deels gesloopt (overkapping) en intern verbouwd. Verder wordt er een nieuwe opslagloods ge-
bouwd. 
 
In de bosrand worden geen bomen gekapt, hooguit enkele risicobomen van slechte kwaliteit vervangen. 
Rond het woelige nest staan enkele (veelal niet-inheemse) bomen die worden verwijderd. In de strook 
tussen de woningen en de witte schuur is ruimte voor een nieuw bos, waardoor de doorgaande beplan-
ting langs de N224 wordt gekoppeld aan het groen van de werf. 
 

 
Figuur 23. Eindconcept voorlopig ontwerp (gemeente Ede, januari 2022). 
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6.4 Effecten op soorten 
 
Broedvogels 
 
Er zijn diverse jaarrond beschermde vogelsoorten in het gebied waargenomen. Het gaat daarbij om 
roofvogelsoorten zoals buizerd en havik. Maar ook soorten als wespendief en boomvalk zullen er voor-
komen. Broedgevallen van deze soorten in het gebied kunnen echter worden uitgesloten vanwege het 
ontbreken van geschikte nestbomen. 
 
Een andere categorie jaarrond beschermde nesten betreft gebouwbewonende soorten. Er zijn geen 
waarnemingen bekend van de huismus. Het ligt ook niet voor de hand om huismussen te verwachten 
in dit deel van het plangebied. Er is onvoldoende menselijke activiteit zoals bewoning of horeca, waar-
door er geen habitat voor deze cultuurvolger is. 
 
In het te slopen deel van de “witte schuur” is een kerkuilenkast aanwezig (figuur 24). Deze is niet in 
gebruik. De kast is zodanig geplaatst dan een boommarter met gemak naar binnen kan. Een (succes-
vol) broedgeval is redelijkerwijs uit te sluiten. Aanbevolen wordt om deze kast na de werkzaamheden 
op een betere plek aan te brengen. 
 
In de schuur broedden tot voorheen jaarlijks boerenzwaluwen. De laatste jaren worden ze nog inciden-
teel waargenomen, het actuele gebruik als nestlocatie is onbekend (med. J. van ooswilligen). 
 
In de bosrand rond het terrein zijn veel holenbroeders en halfholenbroeders waargenomen, zoals bonte 
vliegenvanger, boomklever. Ook de bosuil komt er voor. Ten behoeve van de herinrichting zullen geen 
bomen gekapt gaan worden. Effecten op holenbroeders zijn daarom uit te sluiten. In de begroeiing rond 
de bebouwing zullen algemene vogelsoorten voorkomen, zoals winterkoning en roodborst. Ook in één 
van de open schuren is een nesten aangetroffen van een lijsterachtige (vermoedelijk merel, figuur 25). 
De nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd. Het werken buiten het broedseizoen is vol-
doende om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.  
 

 
Figuur 24. Aanbouw overkapping “witte schuur” met kerkui-
lenkast 

 
Figuur 25. Nest van merel in open schuur. 

 
Vleermuizen 
 
Er is in de NDFF één waarnemingen bekend van vleermuizen (een foeragerende laatvlieger). Op grond 
van verspreidingsgegevens kunnen de meeste bossoorten en gebouwbewonende soorten worden ver-
wacht. De sloop van de houten gebouwen op het terrein is relevant als het gaat om mogelijkheden voor 
gewone of ruige dwergvleermuizen. Deze kleine soorten kunnen gebruik maken van de ruimtes achter 
de gepotdekselde wanden. Voor de grotere laatvlieger is deze ruimte te klein.  

D
eelgebied: H

outw
erf 

 
 



 
 

Rapport 17041.001 versie D3  Pagina 30 van 61 

De zolder van de “witte schuur” is mogelijk geschikt als verblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis. 
Omdat er werkzaamheden aan het dak zijn voorzien zal het gebruik van de zolder door deze soort 
nader onderzocht moeten worden. Een inspectie aan de binnenzijde van de zoldering van de schuur 
heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Een aanvullende inspectie kan hieromtrent uitsluitsel geven. De 
houten gebouwen zullen aan de hand van batdetectoronderzoek onderzocht moeten worden. Daarbij 
wordt aanbevolen om geen soorten op voorhand uit te sluiten. 
  

 
Figuur 26. Te slopen gebouw, geschikt voor vleermuizen. 

 
Figuur 27. Te slopen gebouw, geschikt voor vleermuizen. 

 
Overige zoogdieren 
 
De houtwerf ligt in een gebied waar veel zoogdiersoorten kunnen voorkomen, zoals gewone bosmuis, 
rosse woelmuis, konijn, haas, vos, ree, das, bunzing, wezel, wildsoorten en wolf 
 
De waargenomen soorten in het gebied zijn beperkt tot boommarter (in de laan buiten de houtwerf). 
Net als de steenmarter gebruikt de boommarter soms ook leegstaande zolders als verblijfplaats. Een 
inspectie aan de binnenzijde van de zoldering van de schuur heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. 
Een aanvullende inspectie kan hieromtrent uitsluitsel geven. 
 
Strenger beschermde soorten waar geen waarnemingen van bekend zijn, maar die wel in het gebied 
kunnen voorkomen zijn (kleine) marterachtigen als das, wezel en in mindere mate hermelijn. De wezel 
gebruikt rommelhoekjes, houtstapels en dergelijke als verblijfplaats. In het gebied zijn tal van mogelijk-
heden voor kleine marterachtigen. In de inrichtingsschets is al een hint gegeven over de toepassing 
van houten stammen als afscheiding tussen de toekomstige terreindelen. Met het in het gebied aanwe-
zige materiaal is er voldoende mogelijkheid voor het behoud/verbeteren van voldoende schuilplaatsen 
als stenenhopen(dakpannen) stapels hout en dergelijke. Daarom kan worden volstaan met het werken 
aan de hand van een ecologisch werkprotocol. Op die manier kan het doden of verwonden van dieren 
worden voorkomen. Voor dassen is weliswaar sprake van leefgebied, een verblijfplaats is niet aanwezig 
binnen het gebied. 
 
Op het terrein zijn sporen waargenomen van gebruik door wild zwijn. Ook andere wildsoorten zullen op 
het terrein komen om te foerageren. Overtredingen van de Wet natuurbescherming zijn met de voor-
genomen herinrichting niet aan de orde voor de wildsoorten. 
 
In de te vervangen bomen kunnen nesten van eekhoorns aanwezig zijn. Een nadere inspectie op het 
moment dat er geen blad aan de bomen is kan uitsluitsel geven. 
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Reptielen 
 
Op de Veluwe komen vrijwel alle beschermde reptielensoorten voor. In de directe omgeving komen 
onder andere hazelworm en ringslang voor. Het habitat op het terrein van de houtwerf is geschikt leef-
gebied voor de zandhagedis. De soort kan zich ophouden aan de randen van het gebied en het open 
terrein gebruiken om te foerageren. Ook hazelwormen mogen verwacht worden in de bosrand en inci-
denteel op het middenterrein. Van aantasting van leefgebied door de herinrichting is geen sprake. Eer-
der zal het leefgebied verbeteren, bijvoorbeeld door meer schuilplekken aan te bieden of iets meer 
structuur in de vegetatie toe te laten door gericht maaibeheer (dit wordt al deels gedaan). Opgemerkt 
wordt dat uniform kort houden van de vegetatie niet tot verbetering van het leefgebied leidt. 
 
Amfibieën 
 
Voor amfibieën speelt de houtwerf geen specifieke rol, waarnemingen van deze soortgroep ontbreken 
dan ook in de NDFF. Er is geen voortplantingswater aanwezig, enkel landhabitat, specifiek in de vorm 
van overwinteringsmogelijkheden onder de opgeslagen bouwmaterialen en hout. Werken volgens een 
ecologisch werkprotocol is aanbevolen omdat er streng beschermde soorten in de omgeving voorko-
men, zoals rugstreeppadden.  
 
De aan te leggen poel zal een positieve bijdrage leveren aan de lokale populatie. De aanleg van een 
pad zal daarentegen een aantasting van de functie voor amfibieën kunnen betekenen. Poelen worden 
door wandelaars met honden veelal gezien als plek om hun huisdier te laten zwemmen of te laten 
drinken. Echter, de aanleg van poel houdt mede verband met het aantrekkelijk maken van een nieuwe 
wandelroute (zie hoofdstuk 7). De nieuwe wandelroute is bedoeld om de druk van kwetsbare gebieden 
af te houden. 
 
Ongewervelden 
 
Er zijn van de houtwerf weinig waarnemingen be-
kend van ongewervelden. Er zullen vlindersoor-
ten van schrale vegetaties voorkomen als kleine 
vuurvlinder, of kleine parelmoervlinder. Verder 
zijn de schrale omstandigheden gunstig voor 
sprinkhanensoorten. Tijdens het veldbezoek 
werden in het droge zand onder de overkapping 
van één van de schuurtjes veel kuiltjes aange-
troffen van een mierenleeuwensoort (niet nader 
bepaald, zie figuur 28)). Jaarrond beschermde 
soorten zijn niet te verwachten.  
 
 
Vaatplanten 
 
De wettelijk beschermde plantensoorten zijn voor wat de verspreiding betreft merendeels zeldzaam en 
gebonden aan specifieke omstandigheden. Het gaat om akkeronkruiden en soorten die vooral een re-
latie hebben met het rivierengebied. Specifiek voor de Veluwe is de kleine schorseneer relevant. De 
populatie van deze soort bevindt zich niet in de omgeving van het plangebied. Volgens verspreidings-
gegevens van de NDFF zijn in de omgeving dan ook geen beschermde soorten waargenomen of te 
verwachten. De soorten die voorkomen in het middenterrein zijn typische soorten van schrale omstan-
digheden, zoals grijskruid en zandblauwtje. 

 
Figuur 28. Kuiltjes van de mierenleeuw (onb.). 
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6.5 Effecten op Natura 2000 
 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied de Veluwe is weergegeven in figuur 29. Alle inrichtings-
maatregelen vinden plaats buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied. De bossen die grenzen 
aan de houtwerf zijn niet aangewezen als specifiek beschermd habitattype. 
 

 
Behalve de aangewezen habitats heeft de provincie Gelderland ook leefgebieden aangewezen voor 
soorten. Binnen de houtwerf is geen specifiek leefgebied aangeduid. Vanwege de grootschaligheid van 
het kaartmateriaal valt voor bossoorten als zwarte specht en wespendief de rand net binnen de begren-
zing van de houtwerf. Echter, dit wordt veroorzaakt door de pixelgrootte van 25 meter. 
 
Samengevat is er geen sprake van afname van leefgebied en geen afname van areaal Natura 2000 
door inrichtingsmaatregelen. 
 
Tabel III. Afname en toename beschermd gebied ter plaatse van de houtwerf 

Leefgebied Afname door initiatief (m2)  Toename door initiatief (m2) 

Natura 2000 gebied - - 

Aangewezen habitat - - 

Leefgebieden - - 

 
 
 
 
  

 
Figuur 29. Ligging ten opzichte van Natura 2000. 

D
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6.6 Effecten op GNN/GO 
 
De begrenzing van het Gelder Natuurnetwerk zijn weergegeven in figuur 30. De begrenzing van de 
GNN natuur volgt die van Natura 2000. De locatie houtwerf is gelegen in het GO. 
  

Voor de GO geldt er geen significante aantasting van kernkwaliteiten tot gevolg mag hebben, als een 
indicatief leidt tot: 
 

• vermindering van areaal, samenhang en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en landschaps-
elementen en gebieden die aangewezen zijn voor nieuwe natuur. Onder landschapselementen 
verstaan wij onder andere heggen, houtwallen, bosjes, poelen en solitaire bomen; 

 
In het huidige planvoornemen is geen sprake van verlies aan kwaliteit van bestaande waardes. Het 
betreft grotendeels wijzigingen aan de bestaande bebouwing. Doordat er zowel wordt gesloopt (625 
m2) en bijgebouwd (215 m2) is er per saldo minder bebouwing aanwezig. De rijslus meegerekend als 
toename van verharding is er sprake van afname van ongeveer 185 m2 aan areaal. Dit is verwaarloos-
baar. 
 

• vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren tussen de verschil-
lende leefgebieden in delen van het Gelders natuurnetwerk; 

 
Momenteel is het gebied omgeven door een hekwerk. Deze is niet geheel wildwerend, getuige de spo-
ren van wild zwijn. Volgens het inrichtingsplan wordt het hek vervangen door een wal. Dit zal de uitwis-
selingsmogelijkheden verbeteren. 
 
  

 
Figuur 30. Ligging ten opzichte van Gelders Natuurnetwerk. 
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• een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor in overeen-
stemming de Wet natuurbescherming ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing is vereist; 

 
Binnen het terrein zijn de soorten die niet onder de vrijstellingsregeling van de Wet natuurbescherming 
vallen vooral gebouwbewonend. Dit zijn vleermuizen en mogelijk boommarter. De kwaliteit zal gelijk 
blijven omdat bij een ontheffing voor het vernielen van een verblijfplaats altijd compensatie is vereist. 
 

• vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden (aaneengeslotenheid); 
 
Door tweederde van het gebied terug te geven aan de natuur wordt meer aaneengeslotenheid gecre-
eerd. 
 

• belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden; 
 
Het verloop van natuurlijke processen in grote eenheden ter plaatse van de houtwerf wordt niet belem-
merd door het gebiedsplan. De aard van het gebied wijzigt niet. Op processen in grote eenheden heeft 
dan ook geen invloed. 
 

• verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en verbondenheid met 
het landschap van water met een natuurbestemming; 

 
Het gebied wordt op de geomorfologische kaart aangeduid als een Sandr, een smeltwaterwaaier. Met 
het inrichtingsplan zal er geen of weinig grondverzet plaatsvinden. Hierdoor zal geen sprake zijn van 
verstoring van natuurlijke morfologie. 
 

• verandering van de grond- en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) die de 
voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (verder) aantasten; 

 
Er zullen geen grote aaneengesloten verhardingen worden aangebracht. Per saldo is de bebouwde 
oppervlakte nagenoeg gelijk. Eerder is sprake van vermindering van (half)verharding). 
 

• verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting; 
 
Het gebiedsplan voorziet niet in een toename van bezoekers, maar in regulering ervan. Er vindt een  
afname van (gemotoriseerd) verkeer plaats aan de rand van de open heide en in het bos. Per saldo is 
dit een positief effect. 
 

• toename van de verstoring door licht. Dat betekent dat het plaatsen van nieuwe lichtbronnen 
zoveel mogelijk voorkomen moet worden en de uitstraling naar de omgeving zo veel mogelijk 
moet worden beperkt. 

 
Voor de herinrichting is nog geen uitgewerkt lichtplan beschikbaar. Wel is het uitgangspunt om zo wei-
nig mogelijk verlichting toe te passen en armaturen te gebruiken die uitstraling naar de omgeving voor-
komen. 
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6.7 Samenvatting effecten Houtwerf 
 
Beschermde soorten die een negatief effect kunnen ondervinden door de planvorming bij de houtwerf 
zijn voornamelijk vleermuizen en mogelijk marterachtigen die mogelijk gebruik maken van de bebou-
wing als rust- of voortplantingsplaats. Dit gebruik zal nader bepaald moeten worden. Voor het overige 
is het werken aan de hand van ecologisch werkprotocol noodzakelijk om schade te voorkomen aan 
soorten die zich ophouden in en onder opgeslagen materialen en in ruigtes en dergelijke. De te vervan-
gen bomen zullen geïnspecteerd moeten worden op aanwezigheid van eekhoornnesten. 
 
Het terrein van de houtwerf maakt geen deel uit van het Natura 2000-gebied de Veluwe. Interne effecten 
kunnen daarom worden uitgesloten. 
 
Er vinden ter plaatse van de houtwerf geen wijzigingen van de inrichting plaats in de GNN. Voor de GO 
geldt een zeer gering afname van areaal (enkel als de rijlus wordt meegerekend als verlies van areaal). 
Er is sprake van een per saldo sterk positief effect doordat tweederde een natuurbestemming krijgt. 
Opgemerkt wordt dat deze bestemming planologisch al is verankerd in het bestemmingsplan, maar dat 
dat het gebruik nog dient te worden vertaald. 
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7 WANDELROUTES 
 
7.1 Huidig gebruik 
 
Er zijn vier korte wandelroutes (tussen 2 en 6 km) ontworpen en één rolstoeltoegankelijke route die 
bestaat uit drie te koppelen delen (figuur 31). 
 
Met deze routes worden bezoekers geleid vanaf het informatiepunt op de gebiedsentree de Ginkel in. 
De routes sluiten aan op de principes van de recreatieve zonering. 
 
Er wordt een extra bospad (300 meter) vanaf de parkeerplaats naar het Natuurcentrum Veluwe. Dit pad 
wordt aangelegd om de relatie met de landbouwenclave zichtbaar te maken. Verder wordt een kort pad 
aangelegd bij het Entreegebied, naar de te verplaatsen landmark zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

 
 
 
  

 
Figuur 31. Wandelroutes (gemeente Ede, januari 2022). 

D
eelgebied: W

andelroutes 



 
 

Rapport 17041.001 versie D3  Pagina 37 van 61 

7.2 Relevante ingrepen ecologie 
 
Alle routes volgen de bestaande paden (met uitzondering van het nieuwe bospad naar het Natuurcen-
trum Veluwe en nabij de te verplaatsen landmark) en worden (of kunnen worden) gebruikt door recre-
anten. De inclusieroutes zijn weergegeven in figuur 32. 

 
De inclusieroutes volgen bestaande paden, waarvan een deel verstevigd zal worden met halfverhar-
ding. Verder worden paden half-verhard richting de houtwerf en vanaf het Natuurcentrum in noordelijke 
richting. Daarnaast wordt 1.000 meter verhard rolstoelpad verwijderd (ten oosten van de Houtwerf, zie 
figuur 33 en 34). 
 

 
Figuur 32. Inclusieroutes (gemeente Ede, januari 2022) 
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Figuur 33. Inclusieroutes (gemeente Ede, januari 2022) 

 
Figuur 34.  Inclusieroutes (gemeente Ede, januari 2022) 
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7.3 Effecten op soorten 
 
Broedvogels 
 
Er zijn diverse jaarrond beschermde vogelsoorten in het gebied waargenomen. Het gaat daarbij om 
roofvogelsoorten zoals buizerd, havik, wespendief en boomvalk. Roofvogelsoorten zijn over het alge-
meen schuw en broeden daarom meestal in rustige bosvakken. Buizerds en boomvalken broeden ook 
buiten de aaneengesloten bosvakken, in solitaire bomen en houtwallen.  
 
Ook voor niet jaarrond beschermde soorten zal regelmatige aanwezigheid van mensen betekenen dat 
aanwezige broedgevallen verstoord raken, of dat op den duur de schuwere soorten zich niet meer 
vestigen.  
De routes gaan over bestaande paden, uitgezonderd de route van de parkeerplaats naar het Natuur-
centrum Veluwe (bospad). Dit tracé is gekozen nadat een aantal alternatieven langs bestaande of nieuw 
aan te leggen houtwallen zijn afgevallen vanwege mogelijke verstoring van dassen en akkervogels. Het 
betreft een deel van de bosrand. Op voorhand is niet uit te sluiten dat zich in de bosrand bij het nieuwe 
bospad een broedgeval van een jaarrond beschermde vogelsoort bevindt. Nader veldonderzoek zal dit 
moeten uitsluiten. 
 
Vleermuizen 
 
Er zijn in de NDFF geen waarnemingen bekend van vleermuizen, maar op grond van verspreidingsge-
gevens kunnen de meeste bossoorten en gebouw-bewonende soorten worden verwacht. Vleermuizen 
zullen de houtwallen en bosranden gebruiken als vliegroute. Ze vinden er dekking tegen predatoren, 
beschutting tegen de wind en geleiding in het landschap. Aangezien het nacht-actieve soorten zijn is 
verstoring door het gebruik door wandelaars niet aan de orde. 
 
Overige zoogdieren 
 
De waargenomen  of te verwachten soorten in het gebied zijn boommarter, bosmuis, bunzing, das, 
eekhoorn, haas, konijn, mol, ree, rosse woelmuis, vos, wildsoorten en wolf. Voor al deze soorten zijn 
houtwallen belangrijk deel van het leefgebied. Ze vinder er voedsel, dekking, geleiding en kunnen er 
voortplantingsplaatsen hebben. De dassenburchten in het gebied zijn recentelijk in kaart gebracht 
(zoogdiervereniging, 2021). Het is bekend dat in het bos waar het nieuwe pad geprojecteerd is geen 
dassen burcht aanwezig is. Voor overige zoogdiersoorten wordt geen extra verstoring verwacht langs 
de wandelpaden. 
 
Reptielen 
 
Op de Veluwe komen vrijwel alle beschermde reptielensoorten voor. In de landbouwenclave is door het 
agrarische gebruik weinig leefgebied voor deze soortgroep. Alleen hazelworm zal gebruik maken van 
het gebied. Van hazelwormen is bekend dat ze vaak het slachtoffer worden van aanrijdingen met fietsen 
op nieuw verharde paden. De soort gebruikt de paden dan om op te warmen. Ook onoplettende wan-
delaars kunnen op die manier een hazelworm doden of verwonden. Ten opzichte van effecten door 
fietsers is dit ondergeschikt. Het verharden van wandelpaden kan echter fietsers aantrekken. Het ver-
harden van paden op of naast de heide zal voor zandhagedissen en hazelwormen nadelig zijn. Dit 
hangt echter van meerdere factoren af. Voor alle nieuw te halfverharden paden binnen de grenzen van 
Natura 2000 (nabij Landmark en nabij Natuurcentrum Veluwe) zal een vergunning met bijbehorende 
effectbepaling nodig zijn (zie paragraaf 9.4). 
 

D
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Amfibieën 
 
Voor amfibieën zijn de randen van agrarische percelen geen specifiek leefgebied. Ze zullen zich vooral 
in de ruigtes in de bosranden en houtwallen zelf ophouden. In de omgeving van het Natuurcentrum 
dient men rekening te houden met aanwezigheid van kamsalamanders. Het doden of verwonden in de 
aanlegfase moet worden voorkomen. 
 
Ongewervelden 
 
Dagvlinders, sprinkhanen, kevers en overige insecten komen vooral voor in de randen langs de paden. 
Ze zijn niet gevoelig voor verstoring door mensen. Ten aanzien van het gebruik door wandelaars is 
deze soortgroep niet relevant, behalve als er bestaande zandpaden halfverhard gaan worden. Dit kan 
leiden tot het dichtgroeien van de randen, waardoor zandbijen en andere insecten minder voortplan-
tingsplekken hebben. Of dit aan de orde is zal met een nader effectbepaling onderzocht moeten worden 
(zie paragraaf 8.4). 
 
Vaatplanten 
 
De wettelijk beschermde plantensoorten zijn voor wat de verspreiding betreft merendeels zeldzaam en 
gebonden aan specifieke omstandigheden. Het gaat om akkeronkruiden en soorten die vooral een re-
latie hebben met het rivierengebied. Specifiek voor de Veluwe is de kleine schorseneer relevant. De 
populatie van deze soort bevindt zich niet in de omgeving van het plangebied. Volgens verspreidings-
gegevens van de NDFF zijn in de omgeving geen beschermde soorten waargenomen of te verwachten. 
 
De waargenomen soorten in het gebied wijzen grotendeels op het inzaaien van akkerranden met soor-
ten als korenbloem, kaasjeskruid, gewone margriet, phacelia en dergelijke. 
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7.4 Effecten op Natura 2000 
 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied de Veluwe is weergegeven in figuur 35. De nieuwe paden 
liggen deels binnen het Natura 2000-gebied. Bij de houtwerf is het nieuwe pad buiten Natura 2000 
gelegen. De paden die worden voorzien van halfverharding liggen deels in Natura 2000. In totaal wordt 
er binnen de grenzen van Natura 2000 het volgende gewijzigd ten aanzien van de paden: 
 

- Landmark: 330 meter nieuw halfverhard pad 
- Bospad Natuurcentrum Veluwe 320 meter nieuw onverhard pad 
- Natuurcentrum Veluwe 200 meter nieuwe halfverharding op bestaand pad 

 
Er wordt ongeveer 1.000 meter verhard pad weggehaald nabij de houtwerf (rolsotelpad). Elders in het 
gebied wordt nog eens 50 kilometer (!) aan paden afgesloten. 

 
Vanwege het half verharden van paden en de aanleg van nieuwe paden is sprake oppervlakteverlies 
van Natura 2000. Van afname van aangewezen habitat is geen sprake, alle paden liggen buiten de 
beschermingszones van habitats De leefgebieden van soorten volgende begrenzing van Natura 2000. 
De breedte van de halfverharde paden zijn maximaal 1,2 meter. Ten opzichte van het aantal paden dat 
wordt afgesloten is de lengte van de nieuwe (inclusie)paden gering. 
 
Tabel IV. Afname en toename beschermd gebied ter plaatse van nieuwe wandelroutes 

Leefgebied Afname Natura 2000 door initiatief (m)  Toename Natura 2000 door initiatief (m) 

Natura 2000 gebied 530 m inclusiepaden 
320 m onverhard 

1.000 m rolstoelpad verwijderen 

Aangewezen habitat -  50.000 m paden in bos die worden verwijderd 

Leefgebieden aangewezen soorten 850 m 50.000 m paden in bos die worden verwijderd 

 

 
Figuur 35. Ligging ten opzichte van Natura 2000. 
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7.5 Effecten op GNN/GO 
 
De begrenzing van het Gelder Natuurnetwerk zijn weergegeven in figuur 36. De begrenzing van de 
GNN natuur volgt die van Natura 2000. Binnen de GO worden geen nieuwe paden aangelegd, enkel 
bestaande paden halfverhard.  
  

 
Voor de GO geldt er geen significante aantasting van kernkwaliteiten tot gevolg mag hebben, als een 
indicatief leidt tot: 
 

• vermindering van areaal, samenhang en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en landschaps-
elementen en gebieden die aangewezen zijn voor nieuwe natuur. Onder landschapselementen 
verstaan wij onder andere heggen, houtwallen, bosjes, poelen en solitaire bomen; 

 
In het huidige planvoornemen is geen sprake van verlies aan kwaliteit van bestaande waardes. Het 
betreft het medegebruik van een bestaande zandwegen die al door wandelaars worden gebruikt. 
 

• vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren tussen de verschil-
lende leefgebieden in delen van het Gelders natuurnetwerk; 

 
De aanleg van de inclusieroute over het bestaande pad heeft geen effect op de uitwisselingsmogelijk-
heden van planten en dieren. 
 

• een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor in overeen-
stemming de Wet natuurbescherming ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing is vereist; 

 

 
Figuur 36. Ligging ten opzichte van Gelders Natuurnetwerk. 
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Binnen het terrein zijn de soorten die niet onder de vrijstellingsregeling van de Wet natuurbescherming 
vallen met name de marterachtigen. Er zijn vlak langs het bestaande pad geen vaste rust- of voortplan-
tingsplaatsen aanwezig, er is geen sprake van een ontheffingsplicht. 
 

• vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden (aaneengeslotenheid); 
 
Op de aaneengeslotenheid hebben de wandelpaden geen effect. 
 

• belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden; 
 
Het verloop van natuurlijke processen in grote eenheden ter plaatse van de wandelroutes wordt niet 
belemmerd door het gebiedsplan. De aard van het gebied wijzigt niet. Op processen in grote eenheden 
heeft dan ook geen invloed. 
 

• verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en verbondenheid met 
het landschap van water met een natuurbestemming; 

 
Het gebied wordt op de geomorfologische kaart aangeduid als een Sandr, een smeltwaterwaaier. Met 
het inrichtingsplan zal er geen of weinig grondverzet plaatsvinden. Hierdoor zal geen sprake zijn van 
verstoring van natuurlijke morfologie. 
 

• verandering van de grond- en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) die de 
voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (verder) aantasten; 

 
Er zullen geen grote aaneengesloten verhardingen worden aangebracht die invloed kunnen hebben op 
de waterhuishouding.  
 

• verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting; 
 
Het gebiedsplan voorziet niet in een toename van bezoekers, maar in regulering ervan. Alleen op de 
plekken die tot nu toe vrij van verstoring waren kan de geluidsbelasting toenemen. Het betreft echter 
het gebruik om te wandelen. Dit zal niet leiden tot een daadwerkelijk toename van geluidsbelasting. 
 

• toename van de verstoring door licht. Dat betekent dat het plaatsen van nieuwe lichtbronnen 
zoveel mogelijk voorkomen moet worden en de uitstraling naar de omgeving zo veel mogelijk 
moet worden beperkt. 

 
Er wordt geen verlichting toegepast. 
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7.6 Samenvatting effecten Wandelpaden 
 
Het verharden van bestaande zandpaden binnen Natura 2000 is vergunningplichtig. Bij het aanvragen 
van de vergunning zal een nadere effectbepaling noodzakelijk zijn, met name voor het nieuwe pad naar 
het Natuurcentrum Veluwe. De toename van de hoeveelheid verharding wordt voor het merendeel al 
gecompenseerd door het verwijderen van bestaande verharding. Het nieuwe onverharde pad naar het 
Natuurcentrum Veluwe is gekozen als minst verstorende variant. Op basis hiervan verwacht dat de 
aanleg vergunbaar is, zeker gezien in het licht van het totale plan dat voorziet in een per saldo grote 
afname van het aantal paden. 
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8 NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW 
 
8.1 Huidig gebruik 
 
De percelen binnen de landbouwenclave worden ontwikkeld tot een natuur- en cultuurinclusieve land-
bouw (figuur 37). Het beoogde eindresultaat is een fraai historisch coulisselandschap met bijzondere 
waarden die passen in het gebied. Bijzondere natuurwaarden zijn te ontwikkelen in de natte omstan-
digheden in de noordelijk gelegen laagte ’t Lageveld. De enclave kent een rijke historie die zichtbaar 
gemaakt wordt. Op de historische akkers worden natuur-inclusieve akkers met bloemrijke akkerranden 
beoogd. Op percelen die later in cultuur zijn gebracht zijn fauna- en kruidenrijke graslanden voorzien. 
Oude houtwallen worden hersteld en in het gebied komt een aantal poelen. 
 

 
 
 
  

 
Figuur 37. Natuurinclusieve landbouw in de enclave (gemeente Ede, januari 2022). 
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8.2 Relevante ingrepen ecologie 
 
De ingrepen hebben deels betrekking op het beheer van de akkers en grasland en het aanplanten van 
bomen en struiken. Dergelijke ingrepen hebben geen potentieel negatieve effecten op nesten, holen of 
individuele soorten, maar dragen juist in positieve zin bij aan het verbeteren van leefgebied van tal van 
soorten.  
 
Specifieke ingrepen die in de aanlegfase aandacht behoeven als het gaat om soortbescherming zijn de 
aanleg van poelen of anderszins graafwerkzaamheden (bijvoorbeeld in het kader van verarmen van de 
bovengrond). Dit vanwege de mogelijke aanwezigheid van soorten die (tijdelijk) ondergronds verblijven. 
 
8.3 Effecten op soorten 
 
Broedvogels 
 
Er zijn diverse jaarrond beschermde vogelsoorten in het gebied waargenomen. Het gaat daarbij om 
roofvogelsoorten zoals buizerd, havik, wespendief en boomvalk. Roofvogelsoorten zijn over het alge-
meen schuw en broeden daarom meestal in rustige bosvakken. Buizerds en boomvalken broeden ook 
buiten de aaneengesloten bosvakken, in solitaire bomen en houtwallen.  
 
Momenteel is het nog niet bekend waar graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Indien dit in de di-
recte omgeving van solitaire bomen of houtwallen plaatsvindt, dan dient een schouw uit te wijzen of er 
kans op verstoring van broedgevallen bestaat. Indien geheel buiten het broedseizoen wordt gewerkt is 
een dergelijke schouw niet nodig. Er worden geen bomen gekapt of houtwallen verwijderd.  
 
Directe aantasting van (jaarrond beschermd) nesten is niet aan de orde, wel dient rekening gehouden 
te worden met aanwezigheid van grond-broedende soorten, zoals graspieper en veldleeuwerik. Opge-
merkt wordt dat deze soorten in het gebied maar sporadisch zijn waargenomen tijdens het broedsei-
zoen. Dit geldt ook voor de kievit, die alleen in het meest noordoostelijk deel van het gebied is waarge-
nomen. Over het algemeen is het gebied te kleinschalig om geschikt te zijn voor weidevogels. 
 
Vleermuizen 
 
Er zijn in de NDFF geen waarnemingen bekend van vleermuizen, maar op grond van verspreidingsge-
gevens kunnen de meeste bossoorten en gebouw-bewonende soorten worden verwacht. Vleermuizen 
zullen de houtwallen en bosranden gebruiken als vliegroute. Ze vinden er dekking tegen predatoren, 
beschutting tegen de wind en geleiding in het landschap. Aangezien het nacht-actieve soorten zijn is 
verstoring door graafwerkzaamheden niet aan de orde. De soortgroep zal profiteren van de verbetering 
van het landschap en de beoogde toename van het aantal insecten. 
 
Overige zoogdieren 
 
De waargenomen  of te verwachten soorten in het gebied zijn boommarter, bosmuis, bunzing, das, 
eekhoorn, haas, konijn, mol, ree, rosse woelmuis, vos, wildsoorten en wolf. Voor al deze soorten zijn 
houtwallen belangrijk deel van het leefgebied. Ze vinder er voedsel, dekking, geleiding en kunnen er 
voortplantingsplaatsen hebben. De dassenburchten in het gebied zijn recentelijk in kaart gebracht 
(zoogdiervereniging, 2021). In de omgeving van de zoekgebieden voor poelen worden geen dassen-
burchten verwacht. Wel kunnen er in de houtwallen vossenholen aanwezig zijn. Het vergraven van 
dergelijke holen wordt niet verwacht. Aanbevolen wordt om voor graafwerkzaamheden een ecologisch 
werkprotocol op te stellen waarbij er aandacht is voor holen in de omgeving waar gegraven gaat wor-
den. 
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Reptielen 
 
Op de Veluwe komen vrijwel alle beschermde reptielensoorten voor. In de landbouwenclave is door het 
agrarische gebruik weinig leefgebied voor deze soortgroep. Alleen hazelworm zal gebruik maken van 
het gebied, hoewel er ook sporadisch zandhagedissen worden aangetroffen. Aanbevolen wordt om 
voor graafwerkzaamheden een ecologisch werkprotocol op te stellen waarbij er aandacht is voor over-
winterende hazelwormen in de omgeving van waar gegraven gaat worden. 
 
Amfibieën 
 
Voor de meeste amfibieën zijn de randen van agrarische percelen geen specifiek leefgebied. Ze zullen 
zich vooral in de ruigtes in de bosranden en houtwallen zelf ophouden. Dit geldt voor de algemene 
soorten als bruine kikker en gewone pad, maar ook voor de streng beschermde kamsalamander.  
 
Speciale aandacht zal geschonken moeten worden aan de rugstreeppad. Deze soort overwintert on-
dergronds en kan door graafwerkzaamheden verwond of gedood worden. Het doden of verwonden zal 
door het treffen van gerichte maatregelen voorkomen moeten worden. Dit voorkomt tevens overtreding 
van de Wet natuurbescherming, want op het leefgebied van deze soort (en overige amfibieën) zijn 
vooral positieve effecten te verwachten als gevolg van het planvoornemen. 
 
Ongewervelden 
 
Dagvlinders, sprinkhanen, kevers en overige insecten komen vooral voor in de randen langs de paden. 
De aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten komt niet naar voren uit de data van het NDFF in 
de afgelopen 5 jaar. Gelet op het huidige agrarische gebruik worden deze ook niet verwacht op de 
akkers en graslanden. Er is vooral sprake van positieve effecten voor deze soortgroep. 
 
Vaatplanten 
 
De wettelijk beschermde plantensoorten zijn voor wat de verspreiding betreft merendeels zeldzaam en 
gebonden aan specifieke omstandigheden. Het gaat om akkeronkruiden en soorten die vooral een re-
latie hebben met het rivierengebied. Specifiek voor de Veluwe is de kleine schorseneer relevant. De 
populatie van deze soort bevindt zich niet in de omgeving van het plangebied. Volgens verspreidings-
gegevens van de NDFF zijn in de omgeving geen beschermde soorten waargenomen of te verwachten. 
 
De waargenomen soorten van de rode lijst in het gebied zijn dubbelloof en koningsvaren en enkele 
aquatische soorten. Voor de beoogde zoeklocaties voor poelen zijn deze soorten niet in het geding. 
Het betreft soorten die in beschaduwde terreindelen, danwel in de bestaande poelen groeien. 
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8.4 Effecten op Natura 2000 
 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied de Veluwe is weergegeven in figuur 38. De landbouwen-
clave ligt voor het merendeel buiten het Natura 2000-gebied. Enkele groene structuren en de omgeving 
van de poelen zijn wel beschermd.  

 
Het voornemen in het gebied betreft enkel voor de natuur positieve maatregelen. Er wordt geen opper-
vlakte binnen het Natura 2000-gebied aangetast.  
 
Tabel V. Afname en toename beschermd gebied ter plaatse van natuurinclusieve landbouw 

Leefgebied Afname door initiatief (m)  Toename door initiatief (m) 

Natura 2000 gebied - - 

Aangewezen habitat -  - 

Leefgebieden aangewezen soorten - - 

 
 
  

 
Figuur 38. Ligging ten opzichte van Natura 2000 en aangewezen habitats. 
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8.5 Effecten op GNN/GO 
 
De begrenzing van het Gelder Natuurnetwerk zijn weergegeven in figuur 39. De begrenzing van de 
GNN natuur volgt die van Natura 2000. Het merendeel van het gebied behoort tot de Groene ontwik-
kelingszone. 
  

 
Voor de GO geldt er geen significante aantasting van kernkwaliteiten tot gevolg mag hebben, als een 
indicatief leidt tot: 
 

• vermindering van areaal, samenhang en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en landschaps-
elementen en gebieden die aangewezen zijn voor nieuwe natuur. Onder landschapselementen 
verstaan wij onder andere heggen, houtwallen, bosjes, poelen en solitaire bomen; 

 
In het huidige planvoornemen is sprake van winst aan kwaliteit van bestaande waardes.  
 

• vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren tussen de verschil-
lende leefgebieden in delen van het Gelders natuurnetwerk; 

 
In het huidige planvoornemen is sprake van winst ten aanzien van uitwisselingsmogelijkheden van 
planten en dieren. 
 

• een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor in overeen-
stemming de Wet natuurbescherming ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing is vereist; 

 
Er zijn vlak langs aan te leggen poelen wellicht vaste rust- of voortplantingsplaatsen aanwezig en er 
kunnen beschermde amfibieën verblijven, echter er is geen sprake van een ontheffingsplicht. Het leef-
gebied wordt verbeterd en schade aan soorten kan worden voorkomen door zorgvuldig te handelen. 
 
  

 
Figuur 39. Ligging ten opzichte van Gelders Natuurnetwerk. 

D
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• vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden (aaneengeslotenheid); 
 
In het huidige planvoornemen is sprake van toename van aaneengeslotenheid. 
 

• belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden; 
 
Het verloop van natuurlijke processen in grote eenheden wordt in positieve zin beinvloed. 
 

• verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en verbondenheid met 
het landschap van water met een natuurbestemming; 

 
Het gebied wordt op de geomorfologische kaart aangeduid als een droogdal met aan de randen een 
Sandr (smeltwaterwaaier).De aanleg van poelen is vanwege de geringe schaal geen verstoring van 
natuurlijke morfologie. Mocht er op grotere schaal afgegraven worden, dan zal dit hoogstens het antro-
pogene dek zijn en niet de oorspronkelijke bodem. De inzet is om juist de verbondenheid met land-
schap, water en natuur te versterken. 
 

• verandering van de grond- en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) die de 
voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (verder) aantasten; 

 
Er zullen geen grote aaneengesloten verhardingen worden aangebracht die invloed kunnen hebben op 
de waterhuishouding.  
 

• verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting; 
 
De wijziging in wijze van landbouw bedrijven zal niet leiden tot een toename van geluidsbelasting. 
 

• toename van de verstoring door licht. Dat betekent dat het plaatsen van nieuwe lichtbronnen 
zoveel mogelijk voorkomen moet worden en de uitstraling naar de omgeving zo veel mogelijk 
moet worden beperkt. 

 
Er wordt geen verlichting toegepast. 
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8.6 Samenvatting effecten Natuurinclusieve landbouw 
 
De plannen rondom de natuurinclusieve landbouw en versterken van landschapselementen en de aan-
leg van poelen heeft een sterk positief effect op aanwezige soorten. Er zijn vlak langs aan te leggen 
poelen wellicht vaste rust- of voortplantingsplaatsen aanwezig en er kunnen beschermde amfibieën 
verblijven, echter er is geen sprake van een ontheffingsplicht. Het leefgebied wordt verbeterd en schade 
aan soorten kan worden voorkomen door zorgvuldig te handelen (ecologisch werkprotocol). 
 
Ten aanzien van Natura 2000 en het GNN en GO zijn enkel positieve effecten te verwachten. 
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9 BEOORDELING GEBIEDSPLAN 
 
In de voorgaande hoofdstukken is per deelgebied beoordeeld welke effecten er mogelijk aan de orde 
zijn als het gaat om beschermde soorten, gebieden en randvoorwaarden uit de omgevingsverordening. 
In dit hoofdstuk wordt het plan als geheel beoordeeld en worden de hoofdpunten benoemd die vanuit 
het de natuurwetgeving gelden. 
 
Voor de soortbescherming in de Wet natuurbescherming gaat het vooral om het uitvoeren van de fy-
sieke werkzaamheden in de uitvoeringsfase, met name kap en sloop. Voor Natura 2000 speelt vooral 
het aanbrengen van verhardingen en bouwwerken en rol. In de GNN ligt de nadruk meer op het per 
saldo verbeteren van de kernkwaliteiten. In het gebiedsplan geldt dat de maatregelen tot doel hebben 
om de natuurwaarden beter te beschermen door de recreatiedruk beter te reguleren en de landbouw-
enclave te midden van de natuur op een natuur-inclusieve manier vorm te geven. 
 
9.1 Pluspunten gebiedsplan voor natuur 
 
In onderstaande tabel is een samenvatting van de pluspunten voor natuur, gezien van het perspectief 
van het gehele gebiedsplan. Dit betekent niet alleen hetgeen in de voorgaande hoofdstukken per deel-
gebied is beschreven, maar ook de voornemens ten aanzien van het verwijderen van paden en het 
stimuleren van natuur-inclusieve landbouw. 
 
Tabel VI. Pluspunten van gebiedsproces de Ginkel voor de natuur   

Locatie Werkzaamheden Pluspunten voor natuur 

Gebiedsentree • Parkeerterrein en bezoekersentree wordt gecon-
centreerd op één locatie.  

• Het parkeerterrein wordt verplaatst van Natura 
2000 gebied naar perceel in landbouwenclave. 
Oude parkeerterrein wordt weer natuur en gras-
land voor schapenweide.  

• In de herinrichting van de gebiedsentree wordt 
veel groen toegevoegd 

• Wandelpad over picknickweide om bezoekers te 
verleiden niet de hei op te gaan. 

• Start bezoekers geconcentreerd op één punt aan noordkant 
van de N224, waardoor zuidkant de Ginkel minder wordt vest-
oord door drukte. 

• Mensen helder geleid naar andere delen van Ginkel ipv alleen 
de (gevoelige) heide 

• Ongeveer 80 parkeerplaatsen worden verwijderd uit Natura 
2000 gebied. Vrijgekomen grond wordt weer natuur. 

• Langs de bermen van de Groot Ginkelseweg wordt het onmo-
gelijk gemaakt om te parkeren (ong. 70 auto’s) 

• auto’s rijden minder lange afstanden om bij een parkeerterrein 
te komen (stikstof winst) 

• De huidige parkeerplaats wordt sterk vergroend. Niet alleen 
minder verharding en groen tussen de parkeerstroken, maar 
ook aan de noordkant wordt ong. 150 m2 parkeerplaats vervan-
gen door bos. 

• Minder overloop op de heide door begrenzing van picknick-
weide met pad en daarmee geleiding van bezoekers. 

• Aan de zuidkant van de N224 verdwijnen 85 parkeerplaatsen, 
één parkeerplaats (35 plaatsen) wordt kruidenrijk grasland 
waarbij voor een klein deel  langs de randwal onder het gras 
verharding blijft (grasbeton) en één parkeerplaats (50 plaatsen) 
wordt geheel teruggegeven aan de natuur.  

• Groene berm N224 
• Extra bomen op Airborneveld (3 stuks) 

Randwal • Herstel van het verstoorde deel van de randwal 
langs de halve maan, ter hoogte van de huidige 
parkeerplaatsen ten zuiden van N224.  

• Toename reliëf en aantal bomen op de randwal 

Schaapskudde op 
de hei 

• Natuurbeheertaak toespitsen door beheer 
schema’s op te stellen. 

• Onderzoek naar doelen en soorten conform Na-
tura 2000 beheerplan 

• Betere instandhouding natuurdoeltype droge heide 

Natuurcentrum • Aanleg natuurakker, behoud natuurtuin en herin-
richting natuurerf. 

 

• Minder verstoring van de natuur doordat minder auto’s hier ko-
men, meer ruimte voor groen 

• Natuurakker 
• Natuurtuin (heemtuin) met poel blijft 



 
 

Rapport 17041.001 versie D3  Pagina 53 van 61 

Locatie Werkzaamheden Pluspunten voor natuur 

• Opstellen van een inrichtingsplan met oog voor de 
huidige natuurwaarden, extensief beheer, gericht 
op natuureducatie. Vergroten leefgebied kamsa-
lamander. 

• Het opstellen van een beheerplan. 
• Parkeerplaatsen worden verwijderd 
 

• Natuurerf wordt ingezet voor natuureducatie en daarmee aan-
dacht voor respect voor natuur 

• Toevoeging heggen, bloemrijke randen, kruiden.  
• “Heide’ wordt ingericht als verblijfplaats voor zandhagedis en 

vogel soorten 
• Andere rijroute landbouwvoertuigen zorgt voor minder of geen 

landbouwvoertuigen aan oostkant van Natuurcentrum Veluwe 
 

Wijdeveldweg • Afsluiten van de Wijdeveldweg voor auto’s en het 
opheffen van de barbecueplaatsen.  

• Minder verstoring van gevoelige natuur 
• Afname risico op brand  

Heidebloem allee • Afsluiten picknickplek Heidebloem allee, verwijde-
ren BBQ-plaatsen 

• Minder verstoring van gevoelige natuur 
• Afname risico op brand 

Wandelroutes • Vier routes over bestaande paden.  Paden door 
het bos en over de heide worden waar mogelijk 
verwijderd.  

• Eén centraal start- en eindpunt. Drukte concentre-
ren en reguleren en rustgebieden extra bescher-
men. 

• Rustgebieden en verstoringsgevoelige gebieden worden beter 
ontzien 

• 1 km halfverhard rolstoelpad verwijderd uit bos (Natura2000 bij 
Houtwerf) 

• bezoeker worden langs routes geïnformeerd over natuur 
• 50.000 meter paden (4 meter breed) op de Ginkel worden af-

gesloten 
• afsluiting beheerpaden met slagbomen (10x) geen recreatief 

gebruik 

Overige routes • Er lopen diverse routes door zone D (MTB, Trek-
vogelpad, etc). Noodzaak voor bundeling van ver-
schillende routes in een corridor door D. Defini-
tieve tracé in overleg met gebruikersgroepen i.r.t. 
gebiedsplan de Ginkel 

• bundeling recreatieve routes, zodat zone D en rustiger worden 
 

Landbouwenclave • Natuur inclusieve landbouw: actieplan met boe-
ren.  

• Aanleggen poelen, houtwallen. 
• Variatie in teelten.  
• Minder bestrijdingsmiddelen, minder drijfmest en 

meer vast mest. 
• Ontginningskernen: behouden natuur- en erf-

goedwaarden door herstellen van landschapsele-
menten. 

• Herstel Natte Natuur: omvormen landbouwgrond 
naar natte natuur volgens streefbeeld (32ha). 

• Fauna en kruidenrijk grasland (17 percelen) 
• Herstellen oude houtwallen (12) 
• Variatie in gewasteelt 
• Aanleggen poelen (8) 
• Bloemrijke akkers (13 percelen) 
• Nat schraalland (4-6 percelen) 
• Vochtig hooiland ( 2 percelen) 
• Minder bestrijdingsmiddel 
• Minder drijfmest 
• Minder kunstmest 
• Verwijderen deel vlonder Kreelse plas 

Houtwerf • 2/3e van het terrein teruggeven aan de natuur. Met 
aanleg poel. 

• Verwijderen schuurtjes en opknappen witte 
schuur. 

• Natuurontwikkeling, toename natuur (2/3 van het terrein) 
• Natuurinclusief maken bebouwing houtwerf 
• Aanleg poel 
• schraal kruidenrijk grasland 
• Minder bebouwing 
• verharding eruit en groen erin (100 m2) 
• verwijderen hek rond nieuwe natuur. 

 
 
 
  



 
 

Rapport 17041.001 versie D3  Pagina 54 van 61 

9.2 Effecten beschermde soorten 
 
Broedvogels 
 
De impact op broedvogels is gering. Aandachtpunten zijn de boerenzwaluwen in de “Witte schuur” en 
roofvogels in de bosrand ter hoogte van het nieuwe wandelpad. Gelet op de ligging ten opzicht van de 
camping en de aanwezige menselijke activiteit ligt het niet in de lijn der verwachting dat er daadwerkelijk 
een roofvogelsoort zal broeden. Formeel zal dit echter aan de hand van veldonderzoek vastgesteld 
moeten worden. 
 
Vleermuizen 
 
Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van vleermuizen zijn alleen te verwachten 
in te slopen opstallen. Deels kunnen door een nadere inspectie de geschiktheid voor gewone grootoor-
vleermuizen bepaald worden, deels zal er gericht veldonderzoek met batdetectors plaats moeten vin-
den. Dit speelt met name bij de houtwerf. Ontheffingen voor vleermuizen worden over het algemeen 
wel verstrekt, zij het met randvoorwaarden. Omdat er ook nieuwbouw plaatsvindt kan het verlies aan 
verblijfplaatsen worden gemitigeerd. 
 
Het effect van lichtuittreding op leefgebied van vleermuizen dient in het gehele planvoornemen nader 
uitgewerkt te worden, maar het voornemen om de uitstraling zo veel mogelijk te beperken is met mo-
derne armaturen goed te verwezenlijken.  
 
Overige zoogdieren 
 
Binnen de Wet natuurbescherming is voor de meeste soorten geen verbod op het opzettelijk verstoren 
van dieren. Verblijfplaatsen mogen echter niet worden vernield. Dit kan aan de orde zijn bij de kap van 
bomen met eekhoornnesten. Dit zal nader in kaart gebracht moeten worden. 
 
Voor de meeste situaties geldt dat er verblijfsmogelijkheden voor zoogdiersoorten zijn. De inzet zou 
moeten zijn om deze plekken te behouden of te verplaatsen. Het is vooral zaak om doden en verwonden 
te voorkomen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Een ecologisch werkprotocol is een hulp-
middel om dit proces te stroomlijnen. 
 
Reptielen 
 
Voor de meeste situaties spelen voor reptielen een vergelijkbare situatie als bij kleine zoogdieren. Leef-
gebieden worden niet zozeer aangetast maar vanwege de ligging in een omgeving waar vrijwel alle 
reptielensoorten kunnen voorkomen is het zaak om zorgvuldig te handelen om schade te voorkomen 
(werken volgens ecologisch werkprotocol).  
 
Bij het natuurcentrum is sprake van leefgebied. Het beoogde gebruik zal voor de zandhagedis niet 
minder gunstig zijn omdat er sprake is van behoud van de heemtuin. Er zijn daarnaast mogelijkheden 
om voor compensatie van verlies aan leefgebied in de directe omgeving. Het betreft een vergrast hei-
deterreintje dat als zodanig op kaarten wordt aangegeven maar geen heide is. 
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Amfibieën 
 
Voor amfibieën is vooral het Natuurcentrum Veluwe een belangrijk leefgebied voor streng beschermde 
soorten. Hoewel de poel niet wordt aangetast is het van belang om voldoende landhabitat te behouden. 
Het huidige ontwerp maakt dit mogelijk. Uitbreiding van het leefgebied is mogelijk, buiten het terrein 
van het Natuurcentrum. 
 
Voor het overige is het vooral zaak om verstoring van amfibieën te voorkomen. Vooral in de overwinte-
ringsperiode zijn die zich schuil houden onder houtstapels, dakpannen, rommelhoekjes en dergelijk 
kwetsbaar. Het werken volgens een ecologisch werkprotocol kan schade voorkomen. Daarin in wordt 
vooral gestuurd op de planning van de werkzaamheden. 
 
De aanleg van poelen in de landbouwenclave zal een positief effect hebben op de bestaande popula-
ties. 
 
Ongewervelden 
 
Voor ongewervelden is de heemtuin van het Natuurcentrum van groot belang. Juridisch gezien is er 
bovendien sprake van aanwezigheid van een wettelijk beschermde soort. Ecologisch gezien is het be-
langrijk als voedselgebied voor onder andere de beschermde kamsalamander en zandhagedis.  
 
Het herdenskingsveld en de houtwerf kennen vrij schrale vegetaties die interessant zijn voor ongewer-
velden. Juridisch beschermde soorten zijn er niet te verwachten. Gelet op de algehele achteruitgang 
van insecten zijn dit wel plekken om te behouden voor de soortgroep. 
 
Vaatplanten 
 
Er zijn geen wettelijk beschermde vaatplanten te verwachten. In relatie tot het belang voor insecten en 
daarmee voor veel andere soortgroepen zijn de schrale vegetaties en de bloemrijke heemtuin belang-
rijke elementen. 
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9.3 Effecten op Natura 2000 
 
Bij de gebiedsbescherming gaat het vooral om effecten door afname van oppervlaktes binnen de be-
grenzing van Natura 2000. Dit speelt voornamelijk bij het herdenkingsveld en de aanleg van nieuwe 
paden of het halfverharden van bestaande paden. De voorgestelde verharding van een pad en het 
plaatsen van de landmark, de aanleg van een nieuw bospad en het halfverharden van bestaande paden 
binnen Natura 2000 zijn vergunningplichtige activiteiten. Er zal daarom aangetoond moeten worden 
wat het belang van deze ingrepen is en of er alternatieven voorhanden zijn die minder effect hebben. 
Het belang zal goed te onderbouwen zijn, omdat er sprake is van een integraal gebiedsplan en omdat 
een groot deel van de toename aan paden al worden gecompenseerd door het verwijderen van be-
staande (verharde) paden.  
 
9.4 Randvoorwaarden Omgevingsverordening 
 
Veel van de ingrepen vinden plaats in de Groene Ontwikkelingszone. Zolang er sprake is van een per 
saldo positief effect zijn wijzigingen van functies mogelijk. In alle onderscheiden deelgebieden is sprake 
van een per saldo positief effect binnen de GO. De voornemens binnen de landbouwenclave hebben 
een aanzienlijk positief effect op de natuurwaarden doordat hier wordt ingezet op zowel het versterken 
van het landschap als op de agrarische bedrijfsvoering. Een klein deel van de ingrepen vindt plaats 
binnen GNN natuur. Dit is in alle gevallen ook Natura 2000, zodat de problematiek rond oppervlakte-
verlies vergelijkbaar is (halfverharde paden, nieuw bospad en verplaatsen landmark). Ook hier geldt 
dat er binnen het plan als geheel een positief effect te verwachten is, doordat oppervlaktes die worden 
halfverhard worden gecompenseerd door afnames van verhardingen elders. 
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10 TOETSING PROGRAMMA BIODIVERSITEIT 
 
In 2019 heeft de gemeenteraad het programma biodiversiteit ‘Samen sterker met natuur’ vastgesteld. 
In dit programma is opgenomen dat alle ruimtelijke ontwikkelingen een bijdrage moeten leveren aan 
het behoud en versterking van de biodiversiteit. Daarbij moet een natuurinclusief plan worden opge-
steld. Ter inspiratie kan hiervoor gebruik worden gemaakt van de Biomorfologische kaart. 
 
10.1 Gebiedsentree 
 
De Natura 2000-gebieden maken geen onderdeel uit van de Biomorfologische kaart, omdat voor deze 
gebieden het beheer en onderhoud al gericht op de hoofdfunctie natuur. Een deel van de gebiedsentree 
valt binnen de landbouwenclave (gebied 03 van de Biomorfologische kaart). 
 
Ontwikkelmogelijkheden die op de factsheet van de biomorfologische kaart worden genoemd zijn: 
 
Op veel plekken heeft de intensivering van de landbouw geleid tot afname van de biodiversiteit. De 
moderne landbouwtechnieken zijn niet terug te draaien, er zijn dus kunstmatige maatregelen nodig. Er 
is veel te doen rond het agrarisch natuurbeheer en de effectiviteit van maatregelen voor met name 
akkervogels. Er zijn echter meer en meer pilots waarvan in de komende jaren de resultaten van bekend 
zullen worden. Behalve akkervogels kunnen ook reeën, edelherten en dassen profiteren van het ver-
hogen van voedselaanbod in het gebied.  
 

- Agrarisch natuurbeheer akkerranden (subsidieregelingen).  
- Tijdelijke braakligging (wildakkers). 
- Oogstresten tijdens de winterperiode laten liggen.  
- Grondbewerking langs randen van percelen uitstellen tot na de winter (behoud mastval 

vanuit houtingels)  
- Aanleg bredere zandpaden langs houtsingel om meer mast ten goede te laten komen 

aan fauna. 
 
Momenteel worden door agrariërs al akkerranden ingezaaid ten gunste van akkervogels en wildsoorten. 
Het zaaigoed dat gebruikt wordt bevatten veel uitheemse soorten. De kwaliteit van de akkerranden kan 
worden verbeterd door inheemse soorten toe te passen. Ook kan er in de mengsels meer soorten met 
oliehoudende zaden worden toegepast.  
 
De weide aan de zuidzijde van de N224 zal in oppervlakte toenemen. Ook de kwaliteit zou verder 
verbeterd kunnen worden. De weide wordt intensief begraasd door schapen. Door delen van de weide 
tijdelijk te ontzien van begrazing kunnen meer plantensoorten tot bloei komen en zo tot voedsel en 
voortplantingsmogelijkheden voor insecten dienen. Het areaal dat wordt ontzien kan in tijd en ruimte 
worden gevarieerd.  
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10.2 Natuurcentrum Veluwe 
 
Het Natuurcentrum Veluwe vormt een separaat gebied binnen de biomorfologische kaart (eenheid B53. 
Ontwikkeldoelen zijn:  
 
Het terrein van de stichting Natuurcentrum is al voor de volle honderd procent gericht op het stimuleren 
van aanwezigheid van insecten. Hieraan valt weinig te verbeteren of toe te voegen. Wel kan het cen-
trum wellicht de problematiek van de insecten nog meer onder de aandacht van de bezoekers brengen. 
De gemeente Ede zou een faciliterende rol kunnen spelen, bijvoorbeeld via het project Nederland 
Zoemt (voor zover dit niet reeds aan de orde is).  
 

• De functie als “kweekvijver” kan letterlijk ontwikkeld worden door het beheer van poelen in het 
gebied. Deze zou geoptimaliseerd kunnen worden voor doelsoorten als kamsalamander en 
rugstreeppad. 

• Optimaliseren beheer en onderhoud van poelen (zie voorbeelden www.poelen.nu) 
 
De doelstelling van het Natuurcentrum Veluwe maakt het tot een gebied waar je veel voorlichting kunt 
geven over biodiversiteit. Eén van de zaken die speelt bij het verlies aan biodiversiteit is de onbekend-
heid met deze materie bij een groot deel van de bevolking. Behalve het verhaal van het gebied zelf is 
er mogelijk ook ruimte om het verhaal van particuliere tuinen te vertellen. Binnen de bebouwde kom 
liggen er nog veel kansen voor verbetering van de biodiversiteit. Door elementen te laten zien die men-
sen zelf in hun tuin kunnen toepassen en voorlichting te geven over het belang van bloeiende planten, 
de nadelen van winterklaar maken, intensief maaien, bladval verwijderen etc. kan veel gewonnen wor-
den. 
 
De aanleg van een nieuwe poel zal voor de kamsalamander gunstig zijn. Mogelijkheden hiervoor zijn 
er op de plek waar een boomgaard is voorzien. In ecologisch opzicht zou een poel met voldoende 
landhabitat er omheen de voorkeur hebben. 
 
10.3 Houtwerf 
 
De houtwerf valt buiten de biomorfologische kaart. 
 
De houtwerf leent zich zeer goed voor natuurinclusieve maatregelen in de nieuwbouw. Mogelijk dat 
deze ook noodzakelijk zijn vanuit de Wet natuurbescherming. Te denken valt aan het beschikbaar stel-
len van de zolderruimte voor gewone grootoorvleermuizen en het (ver)plaatsen van de kerkuilenkast.  
 
Er liggen veel materialen, zoals dakpannen, boomstobben en dergelijke die een uitstekende basis kun-
nen vormen voor het maken van een zeer soortenrijk gebied. Door in het centrale gebied meer struc-
turen vanaf de bosrand aan te brengen in de vorm van boomstronken en andere materialen ontstaan 
plekken waar minder gemaaid kan worden. Hierdoor ontstaat de gewenste variatie.  
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10.4 Wandelpaden 
 
De wandelpaden liggen in het deelgebied 03 van de Biomorfologische kaart. 
 
Langs de bestaande paden zullen voor bezoekers aantrekkelijker worden als de randen zijn ingezaaid 
met bloemrijke mengsel of voedergewassen voor vogels en wildsoorten. Momenteel wordt dit al toege-
past, zij het met een relatief “bont” mengsel. Meer aansluiting met inheemse soorten is niet alleen beter 
voor insecten maar vertelt ook beter het verhaal van de akkerondkruiden die vroeger normaal waren in 
de akkerbouw. 
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11 CONCLUSIE 
 
Uit de verkennende toetsing van het gebiedsplan blijkt dat er per saldo een positief effect voor de natuur 
is door het verplaatsen van de recreatiedruk van de open heide naar minder kwetsbare agrarische 
gebieden en het versterken van het landschap en toepassen van andere agrarische bedrijfsvoering in 
de landbouwenclave. Het stimuleren van verplaatsing van de aandacht van de recreant naar andere 
gebieden betekent dat er nieuwe voorzieningen worden aangelegd.  
 
Ondanks de vele positieve effecten, neemt het niet weg dat voor de aanleg van nieuwe voorzieningen 
een aantal aandachtspunten zijn ten aanzien van de natuurwetgeving.  
 
Vanuit de soortbescherming zal in voorbereiding op de sloop van gebouwen de functionaliteit voor 
vleermuizen nader onderzocht moeten worden. Eventueel aanwezige waardes zullen relatief eenvoudig 
gemitigeerd kunnen worden. Het verkrijgen van een ontheffing zal naar verwachting mogelijk zijn.  
 
Verder zal er op plekken waar bomen worden vervangen vooraf vastgesteld moeten worden of er geen 
eekhoornnesten aanwezig zijn.  
 
Bij de aanleg van een nieuw bospad naar het Natuurcentrum Veluwe zal langs het tracé vooraf vastge-
steld moeten worden of er geen jaarrond beschermde functies aanwezig zijn, zoals roofvogelnesten. 
De kans hierop wordt overigens vrij klein geacht. 
 
Het verplaatsen van de landmark en de aanleg van een (half)verhard paden zijn vergunningplichtig in 
het kader van Natura 2000. Het heeft per saldo een gunstig effect, zodat de verwachting is dat dit 
vergunbaar is. Er zal hiervoor nog wel een onderbouwing opgesteld moeten worden, op basis waarvan 
de provincie een afgewogen beslissing kan ten nemen voor het vergunnen van de nieuwe paden/half-
verharding. Het aantal paden dat in de meer gevoelige gebieden wordt afgesloten is groot, zodat ver-
wacht wordt dat dit vergunbaar is. 
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12 SAMENVATTING VERVOLGONDERZOEKEN 
 
Samengevat zijn de volgende vervolgonderzoeken noodzakelijk: 
 
12.1 Soortbescherming 
 
Uit de natuurtoets blijkt dat er per deelgebied aanvullende onderzoeken nodig zijn om beschermde 
soorten uit te kunnen sluiten. Dit zijn: 
 
Entreegebied 

- Inspectie te vervangen boom op aanwezigheid eekhoornnesten; 
- Inspectie te slopen schuur op geschiktheid voor vleermuizen en kleine marterachtigen (even-

tueel met vervolgonderzoek); 
- Ecologisch werkprotocol op moment dat wijze van uitvoering en planning bekend is. 
 

Natuurcentrum Veluwe 
- Inspectie te slopen schuur op geschiktheid voor vleermuizen en kleine marterachtigen (even-

tueel met vervolgonderzoek); 
- Ecologisch werkprotocol op moment dat wijze van uitvoering en planning bekend is. 

 
Houtwerf 

- Inspectie te vervangen bomen op aanwezigheid eekhoornnesten; 
- Onderzoek naar aanwezigheid boerenzwaluw; 
- Inspectie zolder Witte schuur op aanwezigheid marterachtigen en vleermuizen (eventueel met 

vervolgonderzoek); 
- Vleermuisonderzoek (protocollair) bij twee te slopen houten gebouwen; 
- Ecologisch werkprotocol op moment dat wijze van uitvoering en planning bekend is. 

 
 
Wandelpaden 

- Inspectie tracé nieuw wandelpad op aanwezigheid horsten (eventueel met vervolgonderzoek). 
 
Natuurinclusieve landbouw 

- Ecologisch werkprotocol op moment dat wijze van uitvoering en planning bekend is. 
 

12.2 Gebiedsbescherming 
 
Een aantal werkzaamheden zijn vergunningplichtig in het kader van Natura 2000. Om een vergunnings-
aanvraag te kunnen doen dienen deze nader uitgewerkt te worden. 
 
Entreegebied 

- Compensatieplan verplaatsen Landmark en aanleg inclusiepad 
Natuurcentrum Veluwe 

- Geen vervolgonderzoek nodig 
Houtloods  

- Geen vervolgonderzoek nodig 
Wandelpaden 

- Compensatieplan nieuw aan te leggen pad en halfverharden inclusiepaden 
 

Doetinchem, 26 januari 2022 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 
Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om min-
der streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden 
vermeden.  
 
Tabel II.  Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild 
levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild 
levende dieren en planten: 
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van be-
stuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wan-
neer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen heb-
ben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwets-
baarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorgplicht is te 
allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling plaats. Indien er 
aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het betreffende be-
schermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aangegeven. 
 
Soortenbescherming 
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internatio-
nale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor 
zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 
• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 
• andere soorten (artikel 3.10). 

 
In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-
richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instand-

houding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag 
van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  
5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 
verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 
overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 
dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleer-
muis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzerneus, 
laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale vleermuis, 
watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-
bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrombout, 
sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag 
van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-
per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 
kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, fluiter, 
geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kiekendief, 
grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote stern, 
grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte specht, kleine 
karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger, kortsnavelboomkrui-
per, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, oeverloper, oever-
pieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, putter, ransuil, riet-
gors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slechtvalk, smelleken, snor, 
sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, velduil, visarend, 
visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, nachtzwaluw, woudaap, zeearend, 
zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  
 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, 
onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen in 
bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibieën 
en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn aange-
geven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling op het 
landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 
gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 
ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, wa-
terspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vinpootsa-
lamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 vlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-
moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 
iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-
geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 
maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 
Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 
soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 
blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode wes-
penorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, ge-
tande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 
grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 
kleine schorseneer, stijve wolfsmelk, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruip-
tijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, rog-
gelelie, rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits haviks-
kruid, steenbraam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  
 
Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-
nomen in tabel VI. 
 
Tabel VI.  Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 
a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 
b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  
c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 
e) Kweekgoed; 
f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden 

bestaande uit wilgen en populieren; 
g) het dunnen van een houtopstand; 
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de produc-

tie van houtige biomassa, indien zij:  
1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  
2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 
meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  
 

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-
diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
 
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-
scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
 
 

Artikel 4.3 lid 1 en 
2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 
hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 
wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 
 
De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 
aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 
 
het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 
 
het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 
kader van natuurontwikkeling en -beheer 
 

Artikel 4.5 Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-
ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 
Externe werking 
 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 
Expert Judgement 
  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 
 
Foerageerhabitat 
  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  
 
Foerageren 
  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  
 
Functioneel leefgebied 
  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, 
wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, 
eieren te leggen en jongen groot te brengen.  

 
Gunstige staat van instandhouding 
  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 
 
Habitat 
  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 
groeien en zich voortplanten.  

 
Kraamverblijfplaats 
  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel kraam-

groep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan oplopen tot 
meerdere honderden exemplaren. 

 
Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet 
aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling past in 
het landschap.  

 
Landhabitat 
  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 
Mitigerende maatregelen 
 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 
 
Omgevingscheck 
  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld op 
aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 
Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 
kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voor-
waarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit 
waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 
  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te paren. 

Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats 
wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 
Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-
len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft 
en schade aan individuen wordt voorkomen.  

 
Populatie 
  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 
 
Rode Lijst 
  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en voor 
allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een dier dus 
nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel een 
belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te maken 
hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 
Significant negatief effect 
  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 
 
  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde pas-
sende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, het 
gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 
Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-
scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 
Vliegroute 
  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  
 
Winterverblijfplaats 
  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 
enkele individuen.  

 
Zomerverblijfplaats 
 Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele 

mannetjes. 
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