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Voor Natuurmonumenten vormt Veluwezoom een 

icoon, uniek vanwege zijn omvang, het aanwezige 

reliëf, het grote aantal bezoekers en het gevoerde 

beheer in de vorm van het op grote schaal ruimte  

geven aan natuurlijke ontwikkelingen. 
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Voorwoord 

 
Statige landgoederen als Beekhuizen, 
Heuven en Rhederoord, de glooiende 
heidevelden van de Posbank, uitgestrekte 
bossen zoals de Imbosch en de Onzalige 
Bossen, de grazige uiterwaarden van de 
IJssel: Veluwezoom is een uniek natuur-
gebied op de Veluwe. Niet alleen vanwege 
zijn omvang, maar ook vanwege de 
afwisseling van bijzondere landschappen 
en overgangen. En niet te vergeten: de 
aanwezigheid van herten, wilde zwijnen, 
de unieke kudde Schotse hooglanders, 
paarden en schapen. Al dertig jaar vindt 
op Veluwezoom een terughoudende vorm 
van beheer plaats waarbij de natuur mag 
bepalen wat de richting is. 
Deze toekomstvisie voor de komende 
achttien jaar geeft aan dat Natuurmonu-
menten op deze weg door wil gaan en 
geen grootscheepse veranderingen voor-
ziet. We hebben wel wat zorgen over de 
recreatie en gaan daarom de komende 
jaren werken aan de verbetering van de 
verschillende recreatieve routes en paden-
structuur. In de overtuiging dat veel ver-
schillende wensen en belangen niet altijd 
haaks op elkaar staan, maar vaak ook 
goed samen kunnen gaan. 
De zoektocht naar dit optimale natuurbe-
heer willen we graag afleggen samen met 
omwonenden, omliggende terreineigena-
ren en gebruikersgroepen. We willen open 
staan voor hun ideeën en wensen, net 
zoals we dat willen met andere onder-
werpen zoals cultuurhistorie en gebouwen. 
Daarom hebben we voor de totstand-
koming van deze visie een breed scala 
aan betrokkenen om hun mening ge-
vraagd. Deze visie is daarmee niet in 
beton gegoten. De wereld verandert 
dagelijks en ook Natuurmonumenten zal 
daarin mee bewegen. Maar we moeten 
ook de verleiding weerstaan om met elke 
gril mee te bewegen. Natuurbeheer vergt 
een lange adem en continuïteit. Het zal 
elke keer opnieuw zoeken zijn om deze 
continuïteit niet uit het oog te verliezen, 
maar tegelijkertijd de tekenen des tijds te 
blijven verstaan. 
Natuurmonumenten is trots om dit prach-
tige gebied in beheer te hebben. We 
voelen het als een grote verantwoorde-

lijkheid dit deel van de Veluwe te bescher-
men, zodat ook toekomstige generaties 
mensen, planten en dieren er hun plek 
vinden. En dat de rust en weidsheid be-
waard blijft in een land waar leegte en 
stilte steeds schaarser wordt.  
Als beheerteam voelen we samen met 
tientallen vrijwilligers elke dag opnieuw 
dezelfde trots. Het is soms laveren tussen 
alle belangen die er spelen. Allereerst is er 
de natuur zelf. Die is afhankelijk van de 
mens om haar te beschermen. 
Natuurmonumenten is de stem namens de 
natuur en we doen dat vol overgave. Maar 
ook menselijke belangen spelen een be-
langrijke rol: de mens recreëert, sport en 
gebruikt het gebied volop in groepsver-
band. Ook zijn we er verantwoordelijk voor 
dat sporen van de geschiedenis 
herkenbaar blijven in het gebied, zodat we 
ook in de toekomst het landschap nog 
kunnen lezen. 
Het is dezelfde mix die de oprichter van 
onze mooie vereniging altijd voor ogen 
had: Jac. P. Thijsse wilde natuur, land-
schap en cultuurhistorie beschermen en 
tegelijkertijd de mens er van laten genie-
ten. Dat dat in de tijd van schoolmeester 
Thijsse anders ging dan nu is logisch. 
Maar in de kern is er in die meer dan 
honderd jaar niks veranderd. Ook op 
Veluwezoom niet. Natuurlijk, het land-
schap heeft hier en daar wijzigingen 
ondergaan, maar de bossen, heidevelden 
en landgoederen vormen nog steeds de 
ruggengraat van Nationaal Park Veluwe-
zoom. Samen met publiek en omwonen-
den willen we er voor zorgen dat dat zo 
blijft, maar ook dat we mee blijven bewe-
gen met de tijd. Dat maakt ons werk soms 
lastig, maar ook boeiend. Maar vast staat 
dat Veluwezoom bij Natuurmonumenten in 
veilige handen is en blijft! 
Wees welkom, kom genieten, praat mee, 
werk mee en laat ons weten als je iets op-
valt. Dat mag zijn als je vindt dat iets 
anders moet, maar we vinden het ook heel 
leuk om te horen waar je blij van wordt, 
wat goed gaat of als je bijzondere planten 
en dieren hebt gezien. Die betrokkenheid 
is belangrijk om Veluwezoom in het hart 
van de samenleving te laten staan. 
 
Jeroen de Koe 
Beheerder Veluwezoom 
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Inleiding 

 
Een toekomstvisie (natuurvisie) vormt de 
basis en leidraad voor de te behalen doe-
len en bijbehorende beheeractiviteiten 
voor een periode van 18 jaar.  
 

Beheercyclus Natuurmonumenten 

 
Deze toekomstvisie voor Veluwezoom 
zoekt vooral een samenhang én balans 
tussen de vele waarden en belangen die 
er nu en in de toekomst zijn. Te onder-
scheiden daarbij zijn natuur- en ecologi-
sche waarden, cultuurhistorische (inclusief 
archeologische) waarden, recreatieve en 
belevingswaarden, financieel-economi-
sche waarden en maatschappelijke 
waarden en belangen. Al deze waarden 
en belangen wegen mee in de keuzes die 
Natuurmonumenten maakt voor Veluwe-
zoom.  
 
Bij maatschappelijke waarden en belan-
gen valt niet alleen te denken aan wet- en 
regelgeving, het beleid vanuit de diverse 
overheden en de eigen organisatie, maar 
ook aan maatschappelijke opinies en 
wensen!  
 
Te vaak bestaat de neiging om te denken 
in tegenstrijdige waarden en belangen. De 
uitdaging is echter om ze zoveel mogelijk 

samen te laten lopen of ze juist te sprei-
den over het gebied. Dit door het maken 
van goed afgewogen keuzes. Zo is in 
2013 bij het vergroten en verbinden van 
heidevelden op Veluwezoom bewust 
gezocht naar een gelijktijdige versterking 
van natuur-, cultuurhistorische- en 
belevingswaarden. 
 
Meerwaarde beheerkeuzes 
Bij de te maken beheerkeuzes spelen de 
genoemde waarden en belangen een 
belangrijk rol. Essentieel is om als beheer-
der, op een consistente en onderbouwde 
wijze, de meerwaarde van de gemaakte 
beheerkeuzes te kunnen aangeven.  
 

Mede bepalend voor de veronderstelde 
meerwaarde van de beheerkeuzes is de 
houding die men ten opzichte van natuur 
aanneemt. Hierdoor ontstaan diverse 
visies op natuurbeheer. Onderscheidend 
daarbij zijn aspecten als duurzaamheid, 
aspiratieniveau, multifunctionaliteit, 
schaalniveau, ruimtelijke samenhang, 
(bio)diversiteit, natuurlijkheid, natuurlijke 
processen, beheercontinuïteit en -intensi-
teit, soortbehoud en -introductie en oogst.  
 
Natuurbeelden bij omgeving 
Als beheerder is het belangrijk de natuur-
beelden van de omgeving te kennen en 
daarmee nadrukkelijk rekening te houden. 
In sterke mate bepalend bij de diverse 
beelden is de functie die de natuur voor de 
verschillende groepen vervuld. De ideeën 
en overtuigingen daarbij zijn voor een 
groot deel opgedaan op basis van indivi-
duele ervaringen en opvoeding. Essentieel 
is dat de toekomstvisie van de beheerder 
aansluiting vindt bij de bestaande natuur-
beelden van het publiek. 
 
Uitgangspunt toekomstvisie  
Uitgangspunt bij het beheer van Veluwe-
zoom is om aan natuurlijke ontwikkelingen 
en processen voorrang te geven en ruimte 
te bieden. Althans daar waar mogelijk, 
zinvol en niet in strijd met overige waar-
den; dit is wat anders dan een dogmatisch 
‘niets doen’-beheer.  
De nadruk ligt daarbij op landschaps-
vormende soorten, dat zijn soorten die 
bepalend zijn voor het uiterlijk van het 
landschap: de diverse dominante boom-
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soorten, de dominante soorten in struik- 
en kruidlaag zoals de diverse heide- en 
bosbossoorten, adelaarsvaren en grassen 
als bochtige smele en pijpenstrootje en de 
grotere zoogdiersoorten als edelhert,  
 

 
Verbreiding van de sleutelsoorten struikhei 

(paars) en gewone dopheide (geel) 

 
damhert, ree, wild zwijn en rund. Deze 
mogen zich op eigen kracht vestigen, 
verspreiden, sterven door ouderdom, 
ziekte, predatie e.d. en niet door oogst, en 
als biomassa blijven liggen. Een en ander 
borduurt voort op een reeds decennia 

geleden op Veluwezoom ingezet beleid. 
Overigens leiden natuurlijke ontwikke-
lingen en processen niet onder alle 
omstandigheden tot een meerwaarde voor 
de natuur, ook niet bij toepassing overal. 
 
Meerwaarde van natuurlijke ontwikke-
lingen en processen  
Door ingrijpen van de mens zijn diverse 
natuurlijke ontwikkelingen, processen en 
interacties verstoord of verdwenen. Door 
achterwege laten van dit ingrijpen en het 
creëren van voorwaarden voor herstel 
kunnen een aantal op zichzelf unieke 
ontwikkelingen, abiotische en biotische 
processen en interacties weer optreden en 
tot expressie komen. Dit zal kunnen leiden 
tot tal van duurzame nieuwe habitats, een 
verdere abiotische heterogeniteit, nieuwe 
gradiënten en een ruimtelijk meer hetero-
geen vegetatiepatroon. Dit biedt nieuwe 
kansen voor planten en dieren. Overigens: 
een natuurlijker landschap kan al een 
belangrijke meerwaarde vormen. Het 
begint dus niet pas bij een volledig of 
nagenoeg natuurlijk landschap. Alle 
stappen daar naar toe zijn al van belang!  
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1 Beschrijving van Veluwezoom 

1.1 Ligging Veluwezoom 

 
Veluwezoom, bestaande uit het Nationaal 
Park Veluwezoom en enkele gebieden in 
de IJsseluiterwaarden, is grotendeels ge-
legen in de gemeenten Rheden en Rozen-
daal. Daarnaast bevinden zich kleinere 
delen in de gemeenten Apeldoorn, Arn-
hem, Brummen, Westervoort en Zevenaar.  
 

 
Beheereenheid Veluwezoom 

1.2 De huidige en potentiële waarden 
van natuur en landschap 

 
Gradiëntrijke overgang 
Veluwezoom bevindt zich op de overgang 
van stuwwallenlandschap naar rivieren-
landschap. Het betreft tevens een over-
gang van hoog naar laag (reliëf), van arm 
naar rijk (bodem) en van droog naar nat 
(vochthuishouding). 
 
Overgangen en gradiëntsituaties zijn eco-
logisch gezien zeer waardevol, vooral 
geleidelijke overgangen. Op het eerste 
gezicht lijkt de overgang van stuwwallen- 
naar rivierenlandschap scherp. Door de 
aanwezigheid van erosiedalen (reliëf: 
laag) en bijbehorende zandwaaiers (reliëf: 
hoog), een opvulling van de erosiedalen 
met löss (bodem: rijk) en de aanwezigheid 
van kwelzones, bronnen, sprengen en 

beken (vochthuishouding: nat) is de 
overgang geleidelijker en sterk opgerekt.  
 

 
Landschappelijke situering Veluwezoom (www. 

ahn.nl) 
 
Verrijking overgang door mens 
Extra dimensies en modificaties aan deze 
overgang zijn toegevoegd door óf onder 
invloed van mens. Bij de situering van 
nederzettingen, bouw- en weilanden en 
landgoederen vond een afstemming en 
aansluiting plaats met het natuurlijke 
milieu.  
Op de landgoederen Beekhuizen, Heuven 
en Rhederoord ontstond een grotere  
 

 
Landgoed Beekhuizen, circa 1825 
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afwisseling en variatie in open en gesloten 
vegetaties, toegepaste begroeiing en 
strooisel- en humusaccumulatie. Unieke 
factor vormde het al dan niet stromende 
water. Hoewel zij slechts een geringe 
oppervlakte innemen zijn de op landgoed 
Beekhuizen voorkomende kwel-, bron-, 
bronbosmilieus zeer bijzonder.  
 

 
Bron- en bronbosmilieu Beekhuizen 
 
Belangrijke elementen in de overgangs-
zone met de landgoederen zijn verder de 
soortenrijke akkers, de structuurrijke en 
soortenrijke graslanden en de bermen en 
houtwallen. Al deze elementen leveren, op 
verschillende schaalniveaus, een grote 
heterogeniteit en diversiteit op, elk met 
hun eigen natuur-, cultuurhistorische en 
belevingswaarden.  
 

 
De mens zorgde voor een landschappelijke ver-

scheidenheid in de overgangszone van stuwwal-

len- naar rivierenlandschap. 

 
 
 

Verdere diversiteit en heterogeniteit door 
mens en natuur 
Ook buiten deze gradiëntrijke, gevarieerde 
overgangszone van stuwwallen- naar 
rivierenlandschap zorgden natuurlijke 
processen en menselijke invloed voor 
heterogeniteit en diversiteit.  

 
Door spontane rivierverlegging ontstonden 
kronkelwaarden en restgeulen, door over-
stroming vanuit de rivier oeverwallen en 
(kom)kleiafzettingen. (Over)beweiding en 
begrazing leidde tot het ontstaan van gras-
landen, heidevelden en stuifzanden. Op 
de rijkere lössgronden hielden de bossen 
langer stand (markenbossen).  
 

 
De mens had al vroeg grote invloed op het 

landschap en het landschap op de mens (16e 

eeuwse kaart Chr. sGrooten) 

 
Er vond strooisel- en humusaccumulatie 
plaats, weer onderbroken of verstoord 
door natuurlijke processen, mens en dier 
(verspoeling, wroeten, betreding, plaggen, 
onderwerking). Ook kon veenvorming 
optreden. Bodemontwikkeling leidde tot 
holt- en heidepodzolen, duin- en ooi-
vaaggronden (resp. onder bos, heide, 
stuifzanden en in lössbodems) en diverse 
klei- en veenbodems. Door vorming van 
oerbanklagen in heidepodzolen kon stag-
nerend grondwater optreden en konden 
‘vennetjes’ ontstaan, respectievelijk wor-
den gegraven. Lokaal ontstonden of be-
staan mogelijkheden voor kwelgebonden 
vegetaties.  
 
(Cyclische) successie, stagnatie en terug-
zetting in vegetatieontwikkeling door na-
tuurlijke processen (overstroming, brand, 
droogte, plagen, wroeten en begrazing) en 
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toedoen van mens (plaggen, maaien, 
branden, beweiding) leidde en leidt tot tal 
van vegetaties, -stadia en -structuren. 
Overstroming en sedimentafzetting, ver-
stuiving, erosie, graafwerkzaamheden en 
het opwerpen van grond leidde tot tal van 
verschillen in o.a. bodemsamenstelling, 
reliëf, expositie en waterhuishouding. Hier 
en daar ontstonden landbouwnederzettin-
gen met bijbehorende agrarische activitei-
ten die een grote invloed konden hebben 
op de wijdere omgeving. Bosbouw en 
jacht hadden en hebben groot effect op tal 
van zaken.  
 

 
Bodemkaart (oker = holtpodzol, lila = humus-

podzol, rood = ooivaaggrond, geel = duinvaag-

grond, bruin = bruine enkeerdgrond, blauw = 

veengrond; groen = kleigronden) 
 

Weer meer ruimte voor natuurlijke 
processen 
Door al deze in tijd en ruimte verschillende 
processen en activiteiten is een natuur- en 
cultuurhistorisch en recreatief gelaagd 
landschap ontstaan. Maar tegelijkertijd ook 
met beperking en uitsluiting van diverse 
natuurlijke processen en ontwikkelingen, 
dynamiek (predatie, afbraak van divers 
organisch materiaal, natuurlijke successie, 
begrazing, al dan niet variabele populatie-
samenstelling en -omvang,  in ruimte en 
tijd variërende intensiteit van wroeten wild 
zwijn) en soorten (met name grotere her-
bivoren, predatoren).  
Het weer toestaan van deze natuurlijke 
processen en ontwikkelingen hebben de 

afgelopen decennia al bijgedragen aan 
een verdere heterogeniteit en diversiteit en 
het creëren van nieuwe mogelijkheden 
voor soorten; dat is het gericht versterken 
van leefgebied van soorten uit de onderste 
(meest natuurlijke) lagen in het landschap 
(‘ontketenen van gekooide wildernis’). 
 
Natuurlijkheid en biodiversiteit 
Natuurlijkheid en biodiversiteit zijn sleutelbegrippen 
in het (inter)nationale natuurbeleid. Een eenduidige 
relatie tussen natuurlijkheid en soortenrijkdom, als 
bekendste component van biodiversiteit, is er niet, 
alleen al doordat de totale soortenrijkdom in een 
gebied nooit bekend is. Al naar gelang de onder-
zochte soortgroep(en) kunnen verschillende relaties 
worden gevonden. Een hardnekkige stelling is dat 
biodiversiteit in half-natuurlijke landschappen hoger 
is dan in natuurlijke. Een variatie hierop luidt dat 
veel biodiversiteit ‘gebonden’ is aan cultuurland-
schappen. Het (on)gelijk van dergelijke uitspraken 
staat en valt met het al dan niet accepteren van 
definities, referentiebeelden en -perioden en focus 
op soortgroepen.  
Biodiversiteit bestaat uit overigens meer dan louter 
de soorten planten en dieren. Het is dan ook niet 
voor niets dat in de ‘Conventie inzake Biologische 
Diversiteit’ (Rio de Janeiro, 1992) ‘biologische diver-
siteit’ veel ruimer wordt gedefinieerd als: de varia-
biliteit onder levende organismen van allerlei her-
komst, met inbegrip van, onder andere, terres-
trische, mariene en andere aquatische ecosystemen 
en de ecologische complexen waarvan zij deel 
uitmaken; dit omvat mede de diversiteit binnen 
soorten, tussen soorten en van ecosystemen. 

Daarnaast is biodiversiteit afhankelijk van het 
schaalniveau waarop wordt gekeken. 

1.3 De cultuurhistorische waarden 

 
Nationaal Park Veluwezoom 
In het Nationaal Park Veluwezoom zijn 
veel sporen van vroeger gebruik en bewo-
ning aanwezig. Het gebied is vooral van 
grote betekenis door de samenhang tus-
sen de verschillende cultuurhistorische 
elementen. Bijzonder is ook dat iedere 
historische periode haar eigen samenhan-
gend netwerk aan elementen, een cultuur-
historische gelaagdheid laat zien. Hierdoor 
laat de gebruiksgeschiedenis zich goed 
aflezen in het landschap. Dit maakt het 
gebied boeiend en waardevol en ook van 
nationaal belang.  
 
Als inhoudelijke thema’s zijn te noemen: 
de middeleeuwse ijzerindustrie (7e tot 11e 
eeuw), de agrarische ontwikkeling, bos-
bouw en jacht (13e tot 20e eeuw), de 
landgoedontwikkeling (17e tot 20e eeuw) 
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en de Tweede Wereldoorlog. Te onder-
scheiden landschappelijke elementen bij 
het tweede thema zijn o.a. (sporen van) 
wildwallen, eigendomswallen, grenspollen, 
- palen en -bomen, schaapskooien en -
driften, wegen, karrensporen, aangelegde 
watertjes en sprengen, stuifzand- en 
waterkerende dammen, groeves en kuilen, 
gerechtsplaatsen (de Holtbank), brand-
gangen, hakhout en berkenbezemcultuur, 
landbouwenclaves, (konings)lanen en 
tenslotte restanten van boerderijen, 
schaapskooien en die van een aardappel-
moutwijnfabriek (jeneverstokerij).  
 

 
Stuifzandduin met laag ijzerslakken (inzet: 

ijzerslak) 
 
IJsseluiterwaarden 
In de IJsseluiterwaarden zijn de cultuur-
historische waarden van beperktere 
omvang. Oorzaak hiervan is aantasting 
van het landschap en verdwijning van 
karakteristieke elementen als gevolg van 
recentere industriële, agrarische en 
waterstaatkundige activiteiten. Toch zijn 
op verschillende locaties nog belangrijke 
samenhangende relicten aanwezig van 
het cultuurhistorische rivieren- en 
uiterwaardenlandschap in de vorm van 
geomorfologie, perceelsvormen, dijken, 
ontwateringsloten- en greppels, bewo-
ningslocaties, sporen van baksteen-
industrie en restanten uit Tweede Wereld- 
en koude oorlog.  
 
Beschermde status 
Twee landgoederen, te weten Beekhuizen 
en Rhederoord, hebben de status van 
Rijksmonument. Vijf gebouwen hebben de 
status van rijksmonument, drie die van 
gemeentelijk monument. De nederzetting 
de Imbosch met omgeving heeft de status 

van gemeentelijk beschermde dorps-
gezicht. Tegen het Nationaal Park 
Veluwezoom aan bevindt zich het 
rijksbeschermde dorpsgezicht Laag 
Soeren.  

1.4 De waarde van de bouwwerken  

 
Diverse bouwwerken (of restanten daar-
van) in het gebied passen in een land-
schappelijke en/of historische context. Niet 
alleen daarom is het van belang deze in 
goede staat te houden en, in het geval van 
gebouwen, er een passende en indien 
mogelijk een zo financieel rendabel moge-
lijke functie en/of uitgiftevorm bij te vinden.  
 

  
 

  
Historische bouwwerken, met de klok mee: 

toegangswoning Rhederoord, Carolinahoeve, 

voormalige uitspanning Klein Beekhuizen en 

dubbele arbeiderswoning Imbosch. 

1.5 Maatschappelijk belang 

 
Instandhouding en versterking van de 
natuurwaarden op Veluwezoom draagt bij 
aan het behoud van biodiversiteit. Natuur 
vormt daarnaast een essentieel onderdeel 
van vele vormen van recreatie en kan een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het licha-
melijk en geestelijk welzijn van de mens. 
Uitgangspunt daarbij is een duurzaam 
gebruik van deze natuur. Ook behoud van 
cultuurhistorische elementen en comple-
xen past hierin.  
In de IJsseluiterwaarden wordt geïnves-
teerd in een samenhangend natuurgebied 
met ruimte voor landbouw (Velperwaar-
den), extensieve recreatie, cultuurhistorie 
en water(berging), mede als onderdeel 
van een robuuste ecologische verbinding 
tussen Veluwe en Gelderse Poort en alle 
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achterliggende natuurgebieden langs de 
Maas. 
Voor Natuurmonumenten vormt Veluwe-
zoom een icoon, uniek vanwege zijn om-
vang, het aanwezige reliëf, het grote aan-
tal bezoekers en het gevoerde beheer in 
de vorm van het op grotere schaal ruimte 
geven aan natuurlijke ontwikkelingen.  

1.6 De recreatieve betekenis 

 
Het Nationaal Park Veluwezoom is een 
landelijk bekend natuurgebied van grote 
recreatieve waarde met jaarlijks circa 2 
miljoen bezoekers. Deze zijn zowel van 
locale, regionale als landelijke herkomst. 
Trekpleisters zijn vooral de ‘Posbank’ en 
het Herikhuizerveld vanwege de combina-
tie van reliëf, open ruimte (heide) en verre 
uitzichtmogelijkheden.  
 

 
Recreatie op de Posbank enkele decennia 

geleden 
 
Bloeiende heide, herfstbos, edelherten-
bronst en een besneeuwd landschap zijn 
hier landelijk bekende fenomenen. Land-
goederen met hun afwisseling en recrea-
tieve infrastructuur en voorzieningen, o.a. 
Posbanktransferium, trekken door het hele 
jaar heen veel bezoekers. Bossen als de 
Imbosch en de Onzalige Bossen, de Caro-
linahoeve en de Koningslaan hebben van-
ouds een welhaast magische klank. De 
meest voorkomende recreatievormen zijn 
wandelen, fietsen, mountainbiken en 
paardrijden.  
 
 

1.7 De ecologische relaties met de 
omgeving 

 
Het Nationaal Park Veluwezoom is via een 
ecoduct verbonden met een ander natuur-
gebied van Natuurmonumenten, het  
Deelerwoud. Verder grenst het aan andere 
natuurgebieden in eigendom of beheer 
van Natuurmonumenten, Staatsbos- 
beheer, Stichting Geldersch Landschap & 
Kasteelen, Landgoed Middachten, 
Stichting Twickel en gemeente Rheden.  
 

 
Belangrijkste aangrenzende terreinbeherende 

instanties 
 
Het Nationaal Park Veluwezoom en de 
IJsseluiterwaarden behoren tot respec-
tievelijk de Natura 2000-gebieden ‘Veluwe’ 
en ‘Rijntakken’. Ze maken deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en zijn 
als zodanig met elkaar en met andere 
onderdelen verbonden, ‘verweven’ via 
‘ecologische poorten’ als Soerense Poort 
en Havikerpoort. Ook de linkeroever van 
de IJssel maakt deel uit van het ‘Nationaal 
Landschap Veluwe’.  

1.8 Maatschappelijke relaties met de 
omgeving 

 
Maatschappelijke relaties bestaan er met 
de bewoners in en rondom de gebieden, 
vrijwilligers, gebruikersgroepen en -orga-
nisaties/instellingen, de landbouw, maat-
schappelijke en belangenorganisaties, 
natuur-, milieu-, en faunabeheerorganisa- 
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Natura 2000-gebieden (www.gelderland.nl) 

 

 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (groen = 

natuur, oker = verweven, bruin = ecologische 

verbindingszone) (www.gelderland.nl) 

 

 
Nat. Landschap Veluwe (www.gelderland.nl) 

ties, politiek en bestuurlijke organisaties. 
De houding is zowel die van betrokken als 
van meer of minder kritisch. De econo-
mische relatie tussen de gebieden en de 
omgeving is tot nu toe erg gering, dan wel 
eenzijdig.  
Van toepassing op het gebied zijn de Na-
tura 2000-beheerplannen en het provin-
ciale natuurbeheerplan en de faunabe-
heerplannen. Verder heeft Natuurmonu-
menten zich gecommitteerd aan FSC. 
Maatschappelijke belangen kunnen tijdens 
de looptijd van de toekomstvisie 
veranderen, zodat soms ook andere 
keuzes nodig zijn. Het kan ook dilemma’s 
met zich meebrengen. 

1.9 Financieel-economische waarden  

 
Opbrengsten uit het gebied bestaan voor 
Natuurmonumenten vooral uit pacht- 
(gebouwen en grond) en houtopbrengsten. 
Overige inkomsten zijn afkomstig van  
leden, kosten vergunningen, subsidies, 
giften en sponsor- en projectgelden. 
Uitgaven bestaan vooral uit die voor werk-
organisatie, natuurbeheer, recreatieve 
infrastructuur, begeleiding en toezicht. 
Zoeken is hier telkens naar een balans, 
mede in relatie met maatschappelijke 
belangen en ontwikkelingen. Deze laatste 
kunnen tijdens de looptijd van de natuur-
visie veranderen. Het kan ook dilemma’s 
met zich meebrengen. 
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2 Ontwikkelingen tot nu toe 

2.1 Natuur en landschap 

 
Het beheer van bossen, heidevelden, cul-
tuurgronden en de (grotere) fauna stond 
lange tijd grotendeels los van elkaar. De 
laatste decennia is hier echter meer en 
meer samenhang in gekomen. Dit is een 
consequent voortschrijdende, continue 
ontwikkeling! Het toekomstige beheer zal, 
naast een verdere kwalitatieve verfijning, 
vooral ook een voortzetting daarvan zijn. 
Het is daarom goed om kort terug te 
blikken op deze ontwikkeling. 
 
Meer natuurlijke bossen 
Houtproductie is op Veluwezoom lange tijd 
van groot economisch belang geweest 
voor de vereniging. Toch werden delen 
van het bos al in een vroeg stadium puur 
vanuit een natuurdoelstelling beheerd, zo-
als de Imboschberg. Vanaf de jaren 
zeventig kwam een kentering in het 
bosbeheer, waarbij de stormen van 1972-
73 een belangrijke rol speelden.  
 

 
Ruimwerkzaamheden na de stormen ‘72/’73 
 
Mede onder invloed van stromingen als 
Kritisch Bosbeheer kwamen er belangrijke 
impulsen om te streven naar meer natuur-
lijke bossen. Daarbij speelde het laten 
staan en liggen van dood hout een grote 
rol (met de daarbij gehanteerde slogan 
‘dood hout leeft’).  
 
 

Doelstellingen en hoofdlijnen ten aanzien 
van het terreinbeheer (1978) 
Beheer op wetenschappelijke basis ging 
geleidelijk een belangrijke plaats innemen 
in het terreinbeheer. In 1978 vond een 
standpuntbepaling plaats door de vereni-
gingsraad van Natuurmonumenten ten 
aanzien van de ‘doelstellingen en hoofd-
lijnen van het beleid ten aanzien van het 
terreinbeheer’. Een biologisch beheer met 
als doel het behoud van ecosystemen was 
vanaf nu het uitgangspunt. Met betrekking 
tot de flora en fauna vormde deze keuze - 
voor het ecosysteem als uitgangspunt en 
niet de afzonderlijke soorten - een belang-
rijk gegeven. Passend in de hiervoor ge-
noemde wetenschappelijke benadering 
was een vijfjarige, door onderzoek bege-
leide, bosbegrazingsproef (1982-1987) 
met Schotse hooglanders.  
 

 
Begrazingsproef Schotse hooglander zoals 

vermeld in het blad Natuurbehoud 
 
Richtlijnen beheer bossen (1984) 
Een volgende belangrijke stap in het denk-
proces rondom natuurbeheer vond plaats 
in 1984, toen de verenigingsraad richtlij-
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nen vaststelde voor het beheer van de 
bossen van Natuurmonumenten. Het 
streven naar een meer natuurlijk bos, als 
levensgemeenschap van planten en 
dieren, staat sindsdien voorop.  
 

 
Natuurlijke processen in beukenbos op Veluwe-

zoom 
 
Houtproductie was vanaf nu hoogstens 
een nevendoel, slechts nagestreefd als dit 
te verenigen viel met de hoofddoelstelling. 
Ingrijpen, zo dacht men, bleef in veel 
gevallen nog wel noodzakelijk. In enkele 
grote bosgebieden wilde men echter 
menselijk ingrijpen uitbannen. Door zijn 
omvang vormde Veluwezoom bij uitstek 
het gebied voor zelfregulatie in bossen.  
 
Begrazing 
Hoewel de bossen met hun 3500 ha het 
grootste deel uitmaken van het Nationaal 
Park Veluwezoom, zijn ook de meer dan 
1000 ha omvattende heidevelden, de 
(voormalige) cultuurgronden en de land-
goederen van wezenlijke betekenis. Dat 
Natuurmonumenten deze delen steeds 
meer als een samenhangend geheel 
beschouwde, manifesteerde zich onder 
andere in de toegepaste vorm van 
begrazing. Na 1989 is de begrazing met 
Schotse hooglanders voortgezet op een 
veel grotere oppervlakte. IJslandse 
paarden grazen vanaf 1987 in het gebied 
ten zuiden van de Beekhuizenseweg.  
 
Doelstellingennota 1993 
In 1993 verscheen bij Natuurmonumenten 
een nieuwe nota over het terreinbeheer. 
Centrale doelstelling was vanaf nu het 
behouden, herstellen en ontwikkelen van 
natuur, naast het behouden en herstellen 
van cultuurhistorische waarden en het 

bieden van mogelijkheden tot beleving van 
natuur en landschap. Een zo groot moge-
lijke verscheidenheid aan landschappen, 
met de daarin voorkomende levens-
gemeenschappen vormde de beste 
waarborg voor een grote verscheidenheid 
aan soorten, was de veronderstelling.  
 
Als er goede mogelijkheden waren om 
waardevolle natuur te behouden en te 
ontwikkelen door middel van natuurlijke en 
ongestoord verlopende processen, dan 
zou de keuze hierop vallen (beheer-
strategie nagenoeg natuurlijk landschap). 
Wanneer echter bleek dat de gewenste 
soorten, levensgemeenschappen en 
landschappen alleen kunnen worden 
behouden door gericht ingrijpen, dan viel 
hierop de keuze (beheerstrategie half-
natuurlijk landschap). Bij waardevolle 
cultuurlandschappen, waar natuur en 
cultuur sterk verweven zijn, was het 
streven deze landschappen als geheel te 
handhaven (beheerstrategie natuurrijk 
cultuurlandschap). Natuurlijke processen 
kregen dus, als daar goede mogelijkheden 
voor waren, voorrang boven een beheer 
gericht op het in stand houden van (land-
schaps)patronen.  
 

 
Begrazingsgebied Schotse hooglanders (geel) en 

IJslandse paarden (blauw) 

 
Beheerplan Veluwezoom 1996 
De centrale doelstelling voor het Nationaal 
Park Veluwezoom luidde als gevolg hier-
van nu als volgt: het verder ontwikkelen 
van de biologische verscheidenheid van 
grootschalige, ongestoorde en complete 
natuurlijke boslevensgemeenschappen, 
het behoud van de huidige waarde van 
open heidevelden en van de cultuurhisto-
rische waarde van de buitenplaatsen. 
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Daartoe zou zich, in het overgrote deel 
van het gebied, een nagenoeg natuurlijk 
boslandschap gaan ontwikkelen, als 
onderdeel van een nog groter aaneenge-
sloten zo natuurlijk mogelijk landschap 
binnen de zuidelijke Veluwe en in samen-
hang met de IJsselvallei. Begrippen als 
Eindeloze Veluwe, Ecologische Hoofd-
structuur, ecologische poorten naar het 
aangrenzende rivierengebied, robuuste 
verbindingszones, Europees netwerk van 
natuurgebieden pasten in dit beeld.  
 
Deze ontwikkeling gold niet voor de rand-
zone met de buitenplaatsen en evenmin 
voor een deel van de huidige heidevelden 
en de bossen langs de zuidoostelijke rand. 
De randzone met de buitenplaatsen zou in 
essentie in haar huidige vorm in stand blij-
ven of plaatselijk zo nodig hersteld. Een 
deel van de heidevelden zou in elk geval 
als aaneengesloten open heidelevensge-
meenschap blijven gehandhaafd. Op deze 
wijze kwam dus in het Nationaal Park 
Veluwezoom een zonering tot stand met 
drie beheerstrategieën. 
 

 
Indeling Nationaal Park Veluwezoom in 

beheerstrategieeën 
 
Beheerplannen IJsseluiterwaarden 
Voor de Vaalwaard verscheen in 1994 een 
beheerplan. Het streven was een zo 
natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het 
gebied. Spontane processen waren hier 
zo veel mogelijk bepalend voor de ontwik-
keling van vegetatie en fauna. In de 
Velperwaarden vond in 1997 de eerste 
aankoop van percelen plaats. Voor dit 
gebied is nooit eerder een beheerplan of 

toekomstvisie geschreven. In de Emptepol 
en de Koppenwaard zijn pas recent 
percelen verworven. 
 

 
Tereinonderdelen IJseluiterwaarden 

 
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Natura 2000 
In 1992 vond door de Raad voor de Euro-
pese Gemeenschap de aanvaarding 
plaats van de EG-Habitatrichtlijn. Deze 
richt zich op de bescherming van soorten 
en habitats, met name door het opstellen 
van een netwerk van natuurgebieden.  
Samen met de EG-Vogelrichtlijn (1979) is 
het de hoeksteen van de Europese wet- 
geving voor de instandhouding van de 
natuur. Gebieden vallend onder de Habi-
tat- en/of Vogelrichtlijn vormen samen de 
Natura 2000-gebieden. In 2004 heeft de 
Europese Commissie die voor in Neder-
land op een lijst geplaatst. 
Het Nationaal Park Veluwezoom valt 
grotendeels binnen Natura 2000-gebied 
Veluwe (Habitat- en Vogelrichtlijn), de 
IJsseluiterwaarden binnen Natura 2000-
gebied Rijntakken (Velperwaarden: 
Habitat- (deels) en Vogelrichtlijn; Vaal-
waard, Koppenwaard en Emptepol: 
Vogelrichtlijn). Voor beide totale gebieden 
zijn resp. 17 en 12 habitattypen aange-
meld.  
In het Natura 2000-doelendocument 
(2006) zijn de kaders voor de formulering 
van de Natura 2000-doelen op landelijk 
niveau en op gebiedsniveau én de kaders 
voor de begrenzing van de gebieden 
verder uitgewerkt. Hiermee is het docu-
ment kaderstellend voor de aanwijzings-
besluiten en de door de provincie vast te 
stellen Natura 2000-beheerplannen. 
Natuurmonumenten, heeft net als alle 
andere grondeigenaren in een Natura 
2000-gebied, hier rekening mee te 
houden. 
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Beheertypen 
In het kader van het nieuwe Subsidie-
stelsel Natuur- en Landschapsbeheer 
(2012) is een uniforme typologie ontwik-
keld voor natuur- en landschapstypen, de 
Index Natuur en Landschap. Deze index 
vervangt de daarvoor gebruikte natuur-
doeltypen en de typologieën van de ver-
schillende terreinbeheerders. Binnen het 
onderdeel natuurbeheertypen van de 
Index Natuur en Landschap is een hiër-
archische indeling in gebruik met 17 
natuurtypen en daaronder 47 beheer-
typen. De indeling in natuurtypen is vooral 
gebaseerd op abiotische condities (basen- 
rijkdom, nutriëntenrijkdom en waterhuis-
houding). De natuurtypen zijn bedoeld als 
sturingsinstrument op landelijk en provin-
ciaal niveau. De indeling in gedetailleer-
dere beheertypen sluit zo goed mogelijk 
aan op de schaal waarop terreinbeheer-
ders werken en vormt de basis voor het 
subsidiestelsel. De provincies geven in 
natuurbeheerplannen op perceelniveau 
aan welk beheertype daar aanwezig of 
gewenst is en alleen voor dat beheertype 
wordt subsidie verstrekt. 
 

 
Website met natuurbeheerplan provincie 

Gelderland (www.gelderland.nl) 
 
Onderzoek 
Door onderzoek is in de afgelopen periode 
meer kennis en inzicht verkregen in het 
belang en de resultaten van natuurlijke 
processen. Het betreft meer in het bijzon-
der de effecten van begrazing, het laten 
liggen van dood hout, het belang van 
kadavers, de effecten van humusontwik- 
keling in heidevelden, de menselijke in-
vloed op het huidige vegetatie en de 
bijbehorende flora en de betekenis van 
paddenstoelen in het natuurbeheer. Het 

 
Onderzoek aan kadavers. 
 
Nationaal Park Veluwezoom fungeerde in 
enkele van deze onderzoeken als studie- 
object. 
 
Visie Natuurmonumenten op natuur en 
landschap op lange termijn (2012). 
In een recente visie op natuur en land-
schap onderscheidt Natuurmonumenten 
drie hoofdthema’s. Het eerste hoofdthema 
is behoud, herstel en ontwikkeling van de 
voor Nederland karakteristieke natuurrijke 
landschappen. Het tweede hoofdthema is 
de rol van natuur en landschap bij het 
oplossen van grote duurzaamheidsvraag-
stukken van de 21e eeuw. Beide thema’s 
hebben alleen kans van slagen als aan 
een andere doelstelling is voldaan, name-
lijk vergroting van de verbondenheid van 
de mens met de natuur, het derde hoofd-
thema.  
Het begrip landschap is breed op te vat-
ten: als dragende factor voor de realisatie 
van de voor Nederland karakteristieke 
rijkdom aan levensgemeenschappen en 
soorten, als drager van cultuurhistorie en 
als gebied waarbinnen rust, ruimte, open-
heid en stilte kunnen worden ervaren. 
Daarbij gaat het vooral om twee typen 
landschap: natuurlandschappen waar 
natuurlijke processen de overhand hebben 
en cultuurlandschappen waar de mens 
een belangrijke sturende factor is. In het 
binnenland zijn vrijwel geen natuurlijke 
landschappen aanwezig. Een van de 
bekendste gebieden waar de natuur ‘het 
voor het zeggen heeft’, overigens met veel 
beperkingen, is Veluwezoom.  
 
Recente ontwikkelingen 
Recent zijn er voor de landgoederen 
Beekhuizen, Heuven, Rhederoord en de 
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nederzetting ‘De Imbosch’ herstelplannen 
tot stand gekomen. Voor de Vaalwaard is 
een herinrichtingsplan in uitvoering, voor 
de Velperwaarden is er een in ontwikke-
ling en voor de Koppenwaard moet er nog 
een worden opgesteld. Tezamen maken 
deze uiterwaarden deel uit van het door 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
geïnitieerde Rivierklimaatpark IJsselpoort. 
 

 
Ideeënschets IJsselpoort (2007) 

2.2 Cultuurhistorie 

 
Het Beheerplan Veluwezoom 1996 gaf 
aan dat in een nagenoeg natuurlijk land-
schap op den duur de meeste cultuurhis-
torisch waardevolle situaties zouden ver-
dwijnen. Een uitzondering gold voor de 
wat kleinere elementen waaraan onder-
houd kon gebeuren. In het half-natuurlijk 
landschap bestond de mogelijkheid van 
perceelsgewijs beheer en was het denk-
baar dat patronen in het landschap, zoals 
de verdeling in heidevelden en bossen en 
bepaalde structuren langer zichtbaar 
bleven. Vanwege de cultuurhistorische 
waarde van de landgoederenzone was 
aldaar gekozen voor de beheerstrategie 
‘cultuurlandschap’. Dit betekent dat het 
bestaande landschappelijke patroon en de 
cultuurhistorische elementen actief 
behouden blijven. 
 
Advies over cultuurhistorische waarden 
Nationaal Park Veluwezoom 
In 2008 is een intern advies uitgebracht 
over de cultuurhistorische waarden in het 
Nationaal Park Veluwezoom. Omdat op 
Veluwezoom veel cultuurhistorische 
elementen voorkomen, is het praktisch 
en/of financieel niet realistisch om alle 

elementen actief te beheren of gaat het 
ten koste van andere waarden.  
Per element kiest Natuurmonumenten 
voor een van deze drie beheervormen: 

 actief behoud, instandhoudings-
beheer: periodieke of incidentele 
beheermaatregelen en zo nodig 
herstelmaatregelen 

 passief behoud, licht consoliderend 
beheer: eenmalige of incidentele 
beheermaatregelen om verval 
tegen te gaan 

 laten gaan, geen beheermaat-
regelen: langzaam verval wordt 
geaccepteerd, maar actieve 
verstoring moet worden vermeden 

Criteria te hanteren bij een waardering 
zijn: kenmerkendheid, zeldzaamheid, 
gaafheid en de mate waarin elementen 
ruimtelijk samenhangen binnen een 
gebied. Een soms lastige afweging moet 
plaatsvinden ten opzichte van andere 
waarden; medebepalend daarbij kan zijn 
of het een punt-, vlak- of lijnelement 
betreft; de laatste is het lastigst (bijv. 
lanen). Inhoudelijk zijn de cultuurhisto-
rische waarden nu vrij duidelijk, in prakti-
sche zin moet er nog volop vorm aan 
worden gegeven.  
 

 
Waterkering (begin 20e eeuw) op het Herikhui-

zerveld 

2.3 Bouwwerken 

 
In het Beheerplan Veluwezoom 1996 
stond voor het cultuurlandschap aange-
geven dat hier een groot aantal cultuur-
historisch waardevolle bouwwerken ligt. 
Het betreft boerderijen, woonhuizen en 
bouwwerken als tuinmuren, bruggen, toe-
gangspoorten en hekwerken. Zij vormden 
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een onlosmakelijk onderdeel van de cul-
tuurhistorisch waardevolle landgoederen 
en zouden in stand gehouden of hersteld 
worden. Hetzelfde gold voor de nederzet-
ting de Imbosch. Hier heeft Natuurmonu-
menten de afgelopen beheerperiode actief 
op ingezet. Recente veranderingen in het 
beleid zijn vooral gelegen in het meer 
financieel rendabel maken van gebouwen 
door verandering in functie en/of uitgifte-
vorm. Uitgifte van de gebouwen op basis 
van erfpacht van de ondergrond is de 
standaard, tenzij het gebouw geschikt is 
voor eigen gebruik of een publieke functie. 
 

 
IJskelder op landgoed Beekhuizen 

2.4 Recreatie  

 
Al sinds de jaren vijftig groeit de recreatie 
onstuimig op Veluwezoom. Natuurmonu-
menten heeft al die tijd geprobeerd deze 
groei in goede banen te leiden door het 
publiek te geleiden en te sturen. 
Volgens het Beheerplan Veluwezoom 
1996 is het Nationaal Park Veluwezoom 
een landelijk bekend natuurgebied waar 
bezoekers, die zich richten op de beleving 
van de waarden van het gebied, van harte 
welkom zijn. Het gebied is gezichtsbepa-
lend voor Natuurmonumenten, zowel op 

het vlak van het terreinbeheer als op dat 
van de natuurgerichte recreatie. De kern 
van de recreatieve waarde van Veluwe-
zoom is gelegen in de uitgestrektheid van 
het terrein, in de hoge visueel-landschap-
pelijke waarde en in de natuurbeleving, 
onder andere gericht op grotere diersoor-
ten als wild zwijn, ree en edelhert.  
Het beheerplan ging uit van een verster-
king van het diverse karakter in het zuide-
lijk deel van de Veluwezoom. In het gebied 
van de Posbank en omgeving deden zich 
knelpunten voor bij de begeleiding van het 
publiek en door het veel te nadrukkelijk 
aanwezige gemotoriseerd verkeer. Deze 
situatie deed in de eerste plaats afbreuk 
aan de waarde van Veluwezoom als 
natuurgebied en in de tweede plaats 
ondervonden verschillende groepen 
recreanten hinder van elkaar, waardoor 
ook de recreatieve waarde onder deze 
situatie leed. Het was een doelstelling 
deze knelpunten op te lossen. Zonering 
was volgens het beheerplan het sleutel-
begrip voor het oplossen van geconsta-
teerde knelpunten. Het noordwestelijk deel 
van het Nationaal Park Veluwezoom 
moest rustig blijven en recreanten zouden 
worden opgevangen in het zuidelijk 
gedeelte. 
Zonering, terugdringing van gemotoriseerd 
verkeer en begeleiding van publiek zijn 
aangepakt met daarbij ook de aanleg van 
transferia (inclusief vernieuwd bezoekers-
centrum), verwijdering kleinere parkeer-
plaatsen en de bouw van natuurobser-
vatiepunten. Op het Herikhuizerveld zijn 
vrijwel alle rasters langs wandelpaden 
opgeruimd. 
Recent is door aankopen in de IJsseluiter-
waarden, vooral in de Velperwaarden en 
Koppenwaard, hier de mogelijkheid ont-
staan voor extensieve vormen van 
recreatie. 
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3 Toekomstvisie  

 
Met hun ligging op de overgang van het 
stuwwallen- naar rivierenlandschap vor-
men het Nationaal Park Veluwezoom en 
de IJsseluiterwaarden een samenhangend 
gebied met hoge huidige én potentiële 
waarden. Zowel in natuur- en cultuurhisto-
rische als recreatieve zin. Om dit ook in de 
toekomst optimaal tot zijn recht te laten 
komen is in het beheer continuïteit nood-
zakelijk, een kwalitatieve verfijning én 
afstemming van de diverse waarden op 
elkaar. 
 
Continuïteit en afstemming 
Continuïteit, ook in ontwikkeling en dyna-
miek, is van groot belang. Het ecosysteem 
in het stuwwallengebied is vrij traag qua 
ontwikkeling en vergt dus veel tijd. Van-
daar ook bijvoorbeeld het belang van aan-
wezige oude boskernen. In veel gevallen 
kunnen keuzeargumenten, onder andere 
te maken op basis van natuur-, cultuur-
historische en belevingswaarden, parallel 
lopen. Dit bevordert een continuïteit in 
gemaakte keuzes. 
 

 
Oude boskernen zoals deze op de kadastrale 

kaart van ca. 1830 staan aangegeven (groen = 

loofbos, lichtgroen = naaldbos) 
 
Het zoeken is naar een goede afstemming 
van beheervormen, waarden, bij het pu-
bliek aanwezige wensen en mogelijkheden 
tot behoud en het verder versterken van 
heterogeniteit en diversiteit op de verschil-

lende schaalniveaus, zoals binnen één 
vegetatietype, maar ook die tussen de 
verschillende vegetatietypen in een land-
schap.  
 
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Natura 2000 
De Vogel- en Habitatrichtlijnen vormen sa-
men het meest ambitieuze en grootschali-
ge initiatief dat ooit is genomen om het 
natuurlijk erfgoed in de Europese Unie in 
stand te houden. Het gaat hierbij om een 
lijst met te beschermen soorten en habitat-
typen. Het beoordelen van de staat van 
instandhouding van habitattypen op natio-
naal niveau vindt plaats aan de hand van 
vijf aspecten, waarvan het voorkomen van 
‘typische soorten’ er één is.  
 

 
Habitattypen op Veluwezoom op basis van 

vegetatiekartering ( geel = 'Zandverstuivingen, 

paars = '' Stuifzandheiden met struikhei' en 

'Droge heiden', groen = 'Oude eikenbossen', 

lichtgroen = 'Beuken-eikenbossen met hulst') 

 
Natuurmonumenten heeft in het Nationaal 
Park Veluwezoom, zeker voor wat betreft 
aanwezige oppervlakten, bijzondere ver-
antwoordelijkheid voor de habitattypen: 
Zandverstuivingen (H2330), Stuifzand-
heiden met struikhei (H2310), Droge 
heiden (H4030), Beuken-eikenbossen met 
hulst (H9120) en Oude eikenbossen 
(H9190). Veel geringer van omvang zijn 
de nattere habitattypen: Vochtige heiden 
(H4010A), Pioniervegetaties met 
snavelbiezen (H7150), Vochtige (beek-
begeleidende) alluviale bossen (H91E0C) 
en het net buiten het Natura 2000-gebied  
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gelegen habitattype Blauwgrasland 
(H6410). Verder is nog van belang het 
vooral langs paden en open plekken in de 
heide voorkomende habitattype Heischraal 
grasland (H6230).  
 
Zonering in beheerstrategieën en 
beheertypen 
Sinds het verschijnen van de Doelstellin-
gennota (1993) is in het Nationaal Park 
Veluwezoom gewerkt met een zonering in 
een drietal beheerstrategieën. De sinds 
2012 in het kader van het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschapsbeheer gehanteer-
de systematiek van beheertypen sluit 
grotendeels aan bij die van de beheer-
strategieën. De zone met de beheer-
strategie nagenoeg natuurlijk landschap, 
min of meer overeenkomend met het 
beheertype ‘Zand- en kalklandschap’, is in 
het Nationaal Park Veluwezoom het meest 
omvangrijk.  
 

 
Beheerstrategieën op basis van beheertypen-

kaart (dondergroen = nagenoeg natuurlijk 

landschap, groen = half-natuurlijk landschap, 

lichtgroen = cultuurlandschap) 
 
Prioritering beheertypen 
 
-Veluwezoom 
Wat natuurwaarden betreft ligt de prioriteit 
op een vijftal landelijk zeldzame beheer-
typen (zie tabel op volgende pagina): het 
in de beheereenheid in grote oppervlakte 
aanwezige ‘Zand- en kalklandschap’ 
(N01.04) en de in kleine oppervlakten 
aanwezige ‘Vochtige heide’ (N06.04), ‘Nat 
schraalland’ (N10.01), ‘Bloemdijk’ (N12.01) 
en ‘Kruiden- en faunarijke akker’ (N12.05).  

Een aparte categorie vormt de ‘Droge 
heide’ (N07.01), die op Veluwezoom naast 
de bekende ‘paarse heide’ in de zeldzame 
varianten ’groene heide’ (soortenrijke 
grasheide) en ‘stuifzandheide’ aanwezig 
is.  
 

 
'Groene' heide op de Beekhuizense hei 
   
Belangrijke elementen binnen een beheer-
type of beheertypenoverstijgend zijn: grote 
fauna, paden, wild- en veewissels en ber-
men, vochtige en natte biotopen (bronnen 
en bronbossen, vochtige aspecten van de 
droge heide) en oude boskernen.  
 

 
Stromend water over wildwissels op de Stompen 
 
Cultuurhistorisch van belang is het samen-
hangende complex van de beheertypen 
‘Park- en stinzenbos’ (N17.03), ‘Kruiden 
en faunarijke akker’ (N12.05) en ‘Droge 
heide’ (N07.01) en deels, vooral als te 
behouden open ruimten - refererend aan 
voormalige de voormalige landbouw-
enclaves - het ‘Kruiden- en faunarijk 
grasland’ (N12.02). Op Rhederoord en de 
Imbosch sluit daar nog het beheertype 
‘Dennen- eiken- en beukenbos’ (N17.03) 
bij aan, gerelateerd aan respectievelijk 
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Nationaal Park Veluwezoom 

3367,06 67,0 N01.04 Zand- en kalklandschap +  + 

27,13 0,5 N06.04 Vochtige heide +   

328,19 6,5 N07.01 Droge heide + + + 

6,46 0,1 N07.02 Zandverstuiving   + 

3,03 0,1 N10.01 Nat schraalland +   

68,09 1,4 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland  + + 

11,12 0,2 N12.05 Kruiden- en faunarijke akker + + + 

918,69 18,3 N15.02  Dennen- Eiken- en Beukenbos  +*  

  176,24 3,5 N17.03 Park- en stinzenbos  + + 

116.47 2,30 Overig    

5022.49 100,00 Totaal    

Vaalwaard 

48.83 99.3 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland +   

0.36 0.7 Overig +   

49.19 100.0 Totaal    

Velperwaarden 

0,66 0,6  N12.01 Bloemdijk +   

16,77 16,1 N12.03 Glanshaverhooiland    

86.01 83,3 Overig +  + 

104.14 100.0 Totaal    

* deels, namelijk op Rhederoord en de Imbosch 
 

Tabel beheertypen, bijbehorende oppervlakten en aanwezigheid (+)  van hoge natuur-, cultuurhistorische 

en/of recreatieve waarde 

 
 
het deels Rijksmonument zijnde histori-
sche landgoed Rhederoord en het 
beschermd dorpsgezicht Imbosch.  
 
De recreatief en qua belevingswaarden 
belangrijke beheertypen sluiten groten-
deels aan op die met hoge cultuurhisto-
rische waarde. Daaraan toe te voegen 
valt, vanwege zijn bijzondere karakter, het 
beheertype ‘Zand- en kalklandschap 
(N01.04).  
 

-IJsseluiterwaarden 
De uiterwaarden langs de IJssel kennen 
elk hun eigen karakter. 
Voor het grootste deel van de Vaalwaard 
vormen rivierkundige eisen geen belem- 
mering voor een beheerstrategie nage-
noeg natuurlijk landschap. Onder invloed 
van natuurlijke processen als rivierdyna-
miek en begrazing is de ontwikkeling te 
verwachten van een groot scala aan 
terreintypen.  
In de aan te leggen geulen (ca 15 ha) is 
een uitbreiding te verwachten van zowel 

 

 

 
Inrichtingsplan Vaalwaard 

 
natte graslanden en ruigtes en van zowel 
tijdelijke als permanente ondiepe wateren 
en poelen. Op de hogere delen, ruggen, 
kades en terpen (ca. 18 ha) is, onder in-
vloed van begrazing een verdere ontwik-
keling van een bosweidelandschap moge-
lijk, bestaande uit een mozaïek van deels 
stroomdalgraslanden, struwelen en boom-
groepen (hardhoutooibos). De overlaat en 
de buitenkaads gelegen oeverzones (ca. 
12 ha) moeten vrijgehouden worden van 
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struweel- en bosvorming. Een deel van de 
graslanden kan zich hier ontwikkelen tot 
glanshaver- en stroomdalgraslanden.  
 

 
Graafwerkzaamheden in de Vaalwaard 
 
In de Velperwaarden en Koppenwaard ligt 
een ontwikkeling met een beheerstrategie 
half-natuurlijk of cultuurlandschap voor de 
hand. De planvorming is op het moment 
van verschijnen van deze toekomstvisie 
voor deze gebieden nog gaande. Wat vast 
staat is een taakstelling tot realisering op 
termijn van vooral habitattypen: 
Stroomdalgrasland (H6120, Glanshaver- 
en vossenstaarthooiland (H6510), 
Vochtige alluviale bossen (H91E0*) en 
Droge hardhoutooibossen (H91F0). 

3.1 Natuur en landschap 

 
In het beleid omtrent het beheer van het 
Nationaal Park Veluwezoom is de afge-
lopen decennia sprake geweest van een 
duidelijke ontwikkeling in een drietal 
beheerstrategieën en bijbehorende zone-
ring (zie hoofdstuk 2). De beheerstrategie 
voor een (nagenoeg) natuurlijk landschap 
was daarbij het meest vernieuwend. Deze 
bestond uit met name het weer ruimer 
toestaan van natuurlijke processen, met 
daarbij vooral een ontwikkeling naar een 
natuurlijker bos.  

3.1.1 Natuur en landschap: eerdere 
belangrijke thema’s  

Omdat het toekomstige beheer vooral ook 
een voortzetting zal zijn van die uit de 
voorgaande periode, echter met wel een 
kwalitatieve verfijning, is het goed om 
eerst terug te blikken aan de hand van 
eerdere belangrijke thema’s. Daarbij te 

signaleren knelpunten bieden ook nieuwe 
kansen. 
 

 Staand en liggend dood hout 
 
In een groot gedeelte van de bossen blijft 
nu dood hout, staand en liggend, achter.  
Over het algemeen is het echter niet erg 
dik hout. Daarbij is de omloopsnelheid van 
de betreffende boomsoort bepalend voor 
de hoeveelheid dood hout. Bij eik is deze 
erg laag. Voor veel zich moeilijk versprei-
dende insecten is lange(re), permanente 
aanwezigheid van dikker dood hout be-
langrijk (doodhoutspot). Op sommige 
locaties op Veluwezoom is dit het geval. 
Dit levert bijzondere soorten op. Kansen 
voor het creëren van meer dood hout 
bestaan uit het in het gebied achterlaten 
van dikke bomen (afkomstig van) langs 
wegen en paden. Daarnaast uit het ach-
terlaten en het voor de toekomst creëren 
van dik hout in opener terrein, zoals heide. 
 

 
Staand en liggend dood hout 

 

 Ecosysteem versus soorten  
Beheer van ecosystemen en niet die van 
de afzonderlijke soorten vormde het uit-
gangspunt in het nieuwe natuurbeleid. 
Soortenbeheer vindt, behalve bij de ge-
houden grazers, nu nog slechts plaats bij 
de drie inheemse fauna-elementen: edel-
hert, damhert en wild zwijn.  
Mogelijkheden voor een beperking of af-
schaffing van aantalregulatie is van meer-
dere factoren afhankelijk. Ganzen vormen 
in de IJsseluiterwaarden mogelijk een 
toekomstig (maatschappelijk) knelpunt. 
Verder vindt nog bestrijding plaats van 
Amerikaanse vogelkers en op kleine 
schaal van invasieve soorten als reuzen-
berenklauw en reuzenbalsemien. Op 
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gedeelten van de landgoederen en binnen 
de nederzetting de Imbosch wordt beuk en 
beukenopslag kleinschalig teruggedron-
gen om variatie in met name de onder-
groei te bewerkstelligen.  
 

 Zelfregulatie 
In een groot gedeelte van de bossen op 
Veluwezoom zou (eventueel na omvor-
mingsbeheer) zelfregulatie gaan plaats-
vinden. Dat is ook gelukt. Op veel plaatsen 
zijn de bossen gevarieerder geworden in 
samenstelling en structuur. Door het niet 
meer hoeven houtoogsten en om de fauna 
meer rust te bieden zijn veel bospaden 
dicht geworpen of spontaan dichtgegroeid. 
Minpunt is dat het overgebleven paden-
stelsel met veel brede, lange, rechte 
paden qua beleving nu niet overeenstemt 
met een natuurlijker beheer en dat soorten 
als edelhert zich ongestoord en met vol-
doende voedsel permanent kunnen op-
houden buiten de directe omgeving van 
paden. Dit bevordert de zichtbaarheid van 
deze dieren niet. Aanwezigheid van preda-
toren zou hier in de toekomst verandering 
in kunnen aanbrengen. 
 

 Begrazing  
In het overgrote deel van Veluwezoom 
vindt nu begrazing plaats door runderen of 
paarden.  
Belangrijk bij  runderbegrazing is de aan-
wezigheid van zowel vrouwelijke als man-
nelijke dieren. Zij vertonen een duidelijk 
verschillend gedrag en bijbehorend ver-
spreidingspatroon. De effecten van de  
 

 
Verschil in terreingebruik tussen koeien (rood) 

en stieren (geel) bij Schotse hoog-landers op de 

Terletse heide 
begrazing laten zich op velerlei wijze 
herkennen. Er is duidelijk meer variatie in 

de vegetatiestructuur van bos, heide en 
voormalige bouwlanden: meer mozaïek-
patronen qua soortensamenstelling (hori-
zontale structuur) en gelaagdheid (verti-
cale structuur), andere groeivormen van 
bomen en struiken door vraat, schillen en 
schuren, open plekken (stierenkuilen) en 
looppaadjes.  
Naar het laat aanzien vormt de runder- en 
paardenbegrazing ook een goed alterna-
tief voor het vroeger veelvuldig toegepaste 
grootschalig maaien, branden en plaggen 
van de heide. Dichtgroei van heide met 
boomopslag - hoewel runderen de nodige 
boompjes doen sneuvelen - kan uiteinde-
lijk echter in de meeste gevallen slechts 
tegengegaan worden door het actief 
ingrijpen.  
 

 
Gevarieerde droge heide met veepaadjes, wroet-

plekken en grazige. open vegetatie 
 
Om begrazing effectief te kunnen laten 
zijn, zou het kunnen dat reeds voldoende 
variatie in het abiotische en biotische 
milieu aanwezig moet zijn. Mogelijk dat 
slechts dan de variatie verder zal toene-
men. Iets wat op Veluwezoom het geval 
lijkt te zijn. 
 

 Beheerstrategieën  
De in de jaren ’90 geïntroduceerde inde-
ling van Veluwezoom in drie beheerstra-
tegieën is nog grotendeels van toepas-
sing. Knelpunt kan echter zijn een te dog-
matische uitleg (‘niets doen’ als doel en 
niet als middel) en een te rigide toepas-
sing van getrokken lijnen op de kaart.  
Ontwikkelingen bij de beheerstrategie 
‘nagenoeg natuurlijk landschap’ zijn niet 
altijd uniek hiervoor; de natuur trekt zich 
ook niet altijd wat aan van deze grenzen. 
Dieren als herten en wilde zwijnen bege-
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ven zich bijvoorbeeld gemakkelijk van het 
ene gebied naar het andere! In de praktijk 
lopen in grotere gebieden als Veluwezoom 
de drie strategieën steeds meer door el-
kaar. Ondertussen hebben op Veluwe-
zoom ook enkele nuanceringen plaatsge-
vonden op deze indeling in drie beheer-
strategieën.  
Een ander knelpunt is dat mogelijkerwijs 
nog niet aan alle voorwaarden (omvang 
van het gebied, N-depositie, voldoende 
dynamiek, aanwezigheid megaherbivoren 
en predatoren) is voldaan om ook in de 
toekomst voldoende heterogeniteit en 
verscheidenheid te garanderen. Tegelij-
kertijd zien we in bijvoorbeeld in de heide 
unieke natuurlijke processen plaatsvinden 
als gevolg van (cyclische) successie, 
begrazing en humusprofielvorming, met  
 

 
Schematische voorstelling van natuurlijke pro-

cessen die zich in de heide kunnen voordoen 

(www.veldwerkplaatsen.nl) 

 

 
Verspreiding van veenbies als soort van de natte 

heide in de droge heide 

 
daarbij het verschijnen van soorten van de 
natte heide in de droge heide. Dit pleit er 
voor om deze heide vooralsnog actief 
open te houden. 

3.1.2 Natuur en landschap: verdere 
belangrijke thema’s 

 
Behalve voorgaande thema’s zijn er nog 
enkele andere die in het kader van kwali-
teitsverbetering specifieke aandacht 
behoeven. Voor wat betreft het thema 
grote fauna is sinds het vorige beheerplan 
vooral op populatieniveau veel nieuwe 
kennis en inzicht vergaard en praktijk-
ervaring opgedaan. Paden, wild- en vee-
wissels, bermen en het op veel plaatsen 
aanwezige weinige water zijn elementen 
die in potentie voor meer heterogeniteit en 
biodiversiteit kunnen zorgen. En de bete-
kenis van de oude boskernen op Veluwe-
zoom is tot nu toe nog te onderbelicht 
geweest. 
 

 Grote fauna 
 
In beginsel zouden natuurlijke selectie-
mechanismen in het Nationaal Park 
Veluwezoom de omvang en samenstelling 
van de populaties ‘niet-gehouden’ grote 
fauna moeten bepalen. We hebben het 
dan over edelherten, damherten, wilde 
zwijnen, reeën én Schotse hooglanders. 
Door allerlei wettelijke, maatschappelijke 
en praktische redenen kan dat (nog) niet 
bij met name edelherten, damherten en 
wilde zwijnen. 
 

 
Damherten in de sneeuw op het Herikhuizerveld 
 
Het ligt voor de hand om de natuurlijke 
selectiemechanismen eerst bij het wild 
zwijn hun werk te laten doen omdat hier 
de populatie veel meer pieken en dalen 
laat zien naar gelang de hoeveelheid mast 
en de lengte en intensiteit van de winter 
en een eventueel slecht voorjaar (biggen-
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sterfte). Conform de landelijke wildagenda 
streeft Natuurmonumenten verder naar 
vergroting van de leefgebieden voor grote 
fauna en een faunabeheer waarbij niet de 
aantallen richtinggevend zijn voor de mate 
van afschot, maar de overlast voor ver-
keer, land- en bosbouw. 
  
Vooralsnog wordt aan deze gedachte van 
natuurlijke populatieontwikkeling invulling 
gegeven door de instelling van een jacht-
vrije zone. Daarbij speelt goed nabuur-
schap een belangrijke rol. Wanneer regu-
latie van de omvang toch noodzakelijk is, 
dan dient het resultaat wat populatie-
samenstelling betreft zo veel mogelijk 
overeen te komen met een natuurlijke 
leeftijdsopbouw en geslachtsverhouding. 
Ideaal zou zijn om natuurlijke selectie-
mechanismen daarbij zoveel mogelijk 
kans te geven.  
 
De populatieomvang van ‘gehouden’ IJs-
landse paarden wordt afgestemd op met 
name de na te streven structuurdoelen. De 
schapen van de Stichting Rhedense 
Schaapskudde, met een vooral recrea-
tieve betekenis, zijn heel gericht aanvul-
lend in te zetten bij het beheer. Voor de 
Schotse hooglanders, de IJslandse paar-
den en de schapen van de Rhedense 
schaapskudde bestaan afzonderlijke 
begrazingsplannen. 
 
Aspecten grote fauna 

 

 Populatieomvang kan worden bepaald aan 
de fertiliteitszijde en/of mortaliteitszijde. 

 

 Omvang van de populatie wordt van nature in 
principe vooral bepaald door voedselaanbod. 

 Bepalend daarbij is vooral het 
voedselaanbod in de (na)winter. 

 Voedselaanbod voor de grote grazers 
(paarden, runderen en herten) is relatief 
constant. 

 Hoewel er sprake is van facilitatie, zal er door 
de eenzijdigheid van het voedselaanbod (met 
name een beperkt aantal grassoorten) 
concurrentie tussen de verschillende grote 
grazers plaatsen om dezelfde voedselbron 
(gras). 

 Aantalregulatie van dieren door afschot wordt 
bij voldoende voedselaanbod 
gecompenseerd door een daaropvolgende 
aanwas (populatie wordt in groeifase van de 
groeicurve gehouden). Hoog afschot bij grote 
populatie-omvang geeft aanleiding tot nieuwe 

grote aanwas en daarmee weer een hoog 
afschot!  

 

 Aantalregulatie vindt meestal vanwege 
praktische omstandigheden niet plaats op 
momenten dat van nature sterfte zou 
optreden. 

 Een belangrijk deel van de natuurlijke 
selectiemechanismen worden hierdoor teniet 
gedaan. 

 

 Door activiteiten van mens en afwezigheid 
van grote predatoren – belang van deze 
dieren is niet zo zeer gelegen in 
aantalregulatie, maar veel meer in 
beïnvloeding gedrag - houden met name 
edelherten en wilde zwijnen zich overdag 
schuil; ze vertonen vooral vermijdingsgedrag 
ten opzichte van mens! 

 

 Voedselaanbod voor wild zwijn in de vorm 
van mast (eikels en beukennoten) is sterk 
variabel met doordoor ook van nature sterk 
variabele sterfte, aanwas en populatie-
omvang. 

 Bij wild zwijn treedt ook voorjaars- en 
zomersterfte op bij biggen door 
weersinvloeden. 

 Wild zwijn is een van de weinige diersoorten 
die een voor een in ruimte en tijd variabele 
dynamiek in het op Veluwezoom aanwezige 
ecosysteem kan zorgen. 

 

 De grote fauna trekt zich niets aan van niet 
fysiek aangebrachte begrenzingen in 
aanwezige beheerstrategieën! Het ligt dan 
ook niet voor de hand om per 
beheerstrategie een verschillend beleid te 
voeren. 

 

 Paden, wild- en veewissels en 
bermen 

Bijzondere aandacht verdient de door 
paden, wild- en veewissels en bermen  
 

 
Witte snavelbies groeiend op natte plekken en 

langs wildwissels op de Stompen 
mogelijk gemaakte specifieke flora en 
fauna. Door wild- en veewissels ontstaan 
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open en soms ook vochtige tot natte plek-
ken (de Stompen), waardoor specifieke 
plantensoorten zich kunnen vestigen en 
handhaven (grote en moeraswolfsklauw, 
witte en bruine snavelbies, kleine en ronde 
zonnedauw). 
Paden en bermen zijn voorbeelden waarbij 
menselijke activiteit, min of meer onbe-
wust, een positieve bijdrage kan leveren 
aan biodiversiteit. Uitdaging moet zijn om 
menselijke activiteiten mede in te zetten 
als ‘beheermaatregel’. Zo kan mogelijk het 
doelgericht plaatsen van picknickbanken 
bijdragen aan het open houden van de  
‘stuifzandheide’ en daarbij bijdragen aan 
de instandhouding van een zeldzame 
soort als zadelsprinkhaan. 
 

 
Verspreiding van zadelsprinkhaan, een soort 

van stuifzandheide 

 
Aan de zuidrand van het Nationaal Park 
Veluwezoom kan een juist maairegime 
bijdragen aan fraaiere en ecologisch 
waardevollere bermsituaties.  
 

 Water 
Water komt in het Nationaal Park Veluwe-
zoom weinig voor. Daar waar het voorkomt 
veroorzaakt het direct een verhoging van 
de biodiversiteit. Naast water-, ven-, bron- 
en bronbosvegetaties verdient ook een 
mogelijke begroeiing op allerlei andere 
vochtige locaties veel meer aandacht. Op 
veel plaatsen kunnen de omstandigheden 
geoptimaliseerd worden. Een bijzondere  
situatie treffen we aan op de heidevelden, 

 
Bron op de Zijpenberg met bijzondere soorten 

mede in stand gehouden door begrazing 

 
waar door decennialange ontwikkeling van 
een aan de oppervlakte liggende humus-
laag, soorten van de natte heide verschij-
nen in de droge heide. In de IJsseluiter-
waarden zijn de herinrichtingplannen 
mede bedoeld om zo optimaal mogelijk 
gebruik te maken van de aanwezige 
hydro-ecologische potenties, inclusief 
rivierdynamiek.  
 

 Oude boskernen 
Op Veluwezoom komen een aantal oude 
boskernen voor met een heel eigen flora- 
en faunasamenstelling, veroorzaakt door 
de zeer lange periode waarover zich lang-
zaam verspreidende soorten zich hebben 
kunnen vestigen. Ze komen voor in de 
beheertypen Park- en stinzenbos (N17.03) 
en Zand- en kalklandschap (N01.04). Met 
name bij het Park- en stinzenbos is zorg-
vuldig beheer van deze bossen wenselijk. 
Dit zal hier vooral moeten bestaan uit ge-
leidelijke terugdringing van beuk 
 

 Strooiselaccumulatie 
Door strooiselaccumulatie van slecht ver-
teerbaar blad wordt op veel plaatsen de 
ontwikkeling van de bodem en de bodem-
vegetatie negatief beïnvloed. Steilrandjes, 
wallen en omgevallen wortelkluiten vor-
men op veel plaatsen voor plantensoorten 
een refugium. Verwijdering van beuk, 
aanplant van bomen met een beter ver-
teerbaar blad en strooiselverwijdering 
(bladblazen) kan lokaal op de landgoe-
deren toegepast een bijdrage leveren aan 
meer biodiversiteit. 
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3.1.3 Natuur en landschap: beheer-
typen 

 
Voor het Nationaal Park Veluwezoom en 
de IJsseluiterwaarden zijn beheertypen-
kaarten (huidig en ambitie) aanwezig. 
Deze corresponderen grotendeels met die 
van het provinciale natuurbeheerplan. In 
de IJsseluiterwaarden is vanwege de 
herinrichtingsplannen nog niet aan alle 
percelen een beheertype toegekend of 
moeten nog worden omgezet. Sommige 
gebiedsdelen met een bijzondere natuur-
kwaliteit, bijvoorbeeld met bron- en bron-
bosvegetaties, zijn zo klein van omvang, 
dat er voor gekozen is om ze niet apart te 
onderscheiden. Ze verdienen echter wel 
specifieke aandacht.  
Van alle beheertypen staan hierna de 
belangrijkste aspecten en veranderingen 
in het beheer benoemd.  
 

 Zand- en kalklandschap (N01.04);  
habitattypen H2310, H4030, H6230, H9120, 
H9190; beheerstrategie: (nagenoeg) natuurlijk 
landschap 

 

 
Beheertype Zand- en kalklandschap 

 
Uitgangspunt bij het beheer van het Natio-
naal Park Veluwezoom en de IJsseluiter-
waarden was en is om daar waar mogelijk, 
zinvol en niet in strijd zijnde met overige 
waarden, natuurlijke ontwikkelingen en 
processen voorrang te geven en ruimte te 

bieden. De nadruk ligt daarbij op land-
schapsvormende soorten. Deze mogen 
zich op eigen kracht vestigen, verspreiden, 
sterven door ouderdom, ziekte, predatie 
e.d. en niet door oogst én als biomassa 
blijven liggen.  
 

 
Dynamisch, structuurrijk beukenbos in de 

Onzalige Bossen 
 
Het gaat hier overigens niet om een her-
stel of terugkeer naar een ‘oer’-situatie, 
dat is verleden tijd. In de inleiding is de 
veronderstelde meerwaarde van deze 
beheerkeuze aangegeven. Mede vanwege 
de omvang vormt het Nationaal Park 
Veluwezoom een uitgelezen locatie voor 
een dergelijk grootschalig, hier voorna-
melijk uit bos en heide bestaand, beheer-
type ‘Zand- en kalklandschap’.  
Het is belangrijk om het beheertype blij-
vend een plek te geven binnen de Natura 
2000-doelstellingen voor dit deel van de 
Veluwe. Het moet formeel goed verankerd 
zijn, omdat het conserverende karakter 
van Natura 2000 strijdig is met die van het 
meer dynamische van het nagenoeg na-
tuurlijke beheer in het beheertype ‘Zand- 
en kalklandschap’. 
Belangrijke gedeelten van het bosgebied 
bestaan uit vegetatietypen die represen-
tatief zijn voor de habitattypen Beuken-
Eikenbossen met Hulst (H9120) en Oude 
Eikenbossen (H9190). In de Onzalige 
Bossen, het Asselt en de Imbosch 
bevinden zich belangrijke oude boskernen.  
Terletse heide en de Rheder- en Worth-
rhederheide zijn belangrijke voorbeelden 
van zeer waardevolle grote aaneenge-
sloten heidevelden van het habitattype 
Droge heiden (H4030). Voor deze heide- 
gebieden, maar ook voor de wat kleinere 
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heideveldjes binnen het beheertype ‘Zand- 
en kalklandschap’ geldt dat we ook hier 
zoveel mogelijk voor de natuurlijke proces-
sen zullen gaan, maar ze niet zullen 
laten dichtgroeien met bos, en met 
name niet met grove den. Dit vanwege de  
belevingswaarde van deze open ruimten, 
de aanwezige natuurwaarden en in het 
bijzonder de in het vorig hoofdstuk be-
schreven resultaten van unieke natuurlijke 
processen: decennialange humusprofiel-
vorming en begrazing; onder invloed van 
begrazing gaat met bochtige smele of 
pijpenstrootje vergraste heide hier over in 
mozaïeken van andersoortige heidebe-
groeiing o.a. met bosbesheide. 
 

 
Afwisselend open heidelandschap met bomen en 

bosjes op de Rheder- en Worthrhederheide 
 
Habitattype Heischrale graslanden 
(H6230) treffen we met beperkte opper-
vlakte aan langs paadjes in de heide, 
waarbij de meest karakteristieke soorten 
veelal ontbreken. Rondom diverse poelen 
op de Terletse heide handhaven zich en-
kele karakteristieke plantensoorten o.a 
dwergvlas.  
 

 
Stuifzandheide op de Rheder- en 

Worthrhederheide 

In de zuidoosthoek van de Rheder-en 
Worthrhederheide bevindt zich op de 
overgang naar het Rheder- en Worthrhe-
derzand nog een stuk heide met pionier-
vegetaties behorend tot het habitat-type 
Stuifzandheiden met Struikhei (H2310). 
Hier ligt ook het Wapenveen, met een te 
behouden begroeiing bestaande uit veen-
mossen, en meerdere kleine vennetjes.  
De belevingswaarde van het gebied val-
lend onder dit beheertype kan verhoogd 
worden door een betere afstemming van 
de vormgeving van wegen en paden (incl. 
 ‘calamiteitenroutes’) aan dit meer natuur-
lijke landschap. Dit draagt bij aan draag-
vlakvergroting voor deze beheerstrategie-
keuze.  
 

  
Brede, rechte paden 
 

 Vochtige heide (N06.04) 
habitattype H7150; beheerstrategie: half 
natuurlijk landschap 

 

 
Beheertype Vochtige heide 

 
Voor het beheertype ‘Vochtige heide’ is 
gekozen in het gebied De Stompen. Hier 
is in een weliswaar klein, geïsoleerd ge-
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bied met name langs wildpaadjes sprake 
van pioniervegetaties met snavelbiezen.  
 

 
Vochtige heide op de Stompen met veel 

structuurvariatie 
 
Duurzame handhaving in een dergelijke 
natuurlijke situatie heeft perspectief. Na-
tuurlijke voorkomens van dit habitattype 
zijn in Nederland schaars en klein gewor-
den. Daarnaast bestaat de Stompen uit 
relatief vochtige tot natte heidevegetaties. 
Doel is instandhouding en vergroting van 
de oppervlakte natte heide door periodiek 
terugdringen van boomopslag, met be-
houd van structuurvariatie, en een verder 
terug zetten van de bosrand. Om de bele-
vingswaarde te verhogen mag afvoerend 
water op een spontane wijze wandelpaden 
kruisen of aldaar stagneren. 
 

 
Stagnerend water op een pad 

 

 Droge heide (N07.01) 
habitattypen H2310, H4030 H6230; 
beheerstrategie: half-natuurlijk landschap 

 

 
Beheertype Droge heide 

 
Beleving speelt een belangrijke rol bij de 
keuze van het beheertype ‘Droge heide’ 
voor het reliëfrijke gebied van de Beek- 
huizense heide en het Herikhuizerveld’ 
(‘Posbank’). Vanuit eenzelfde perspectief 
is er voor gekozen om dit type ook iets ten 
noorden van de Beekhuizenseweg door te 
laten lopen. Namelijk tot de achterliggende 
oude bosrand om daarmee geen harde 
grens te creëren net daar waar een weg 
en fietspad is gelegen.  
 

 
De 'paarse heide' op het reliëfrijke Herikhuizer-

veld 

 
De Beekhuizense heide en het Herikhui-
zerveld zijn van groot belang vanwege de 
aanwezigheid op de wat rijkere, leemhou-
dende bodem van de zeer zeldzame 
‘groene heide’, ter onderscheiding van de 
‘paarse heide’ op de hier hoger gelegen  
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De ''groene heide' op de Beekhuizense heide met 

gaspeldoornstruweel en veel structuurvariatie 
 
armere zandgronden. Uniek zijn hier ook 
de gaspeldoorn- en bremstruwelen, tevens  
leefmilieu voor diverse soorten planten en 
dieren. Het aanwezige reliëf met bijbeho-
rende verschillen in expositie zorgt voor 
andere vegetaties en biedt levensmoge-
lijkheden voor soorten van name koelere, 
vochtigere milieu’s. Aan de noordzijde van 
het Herikhuizerveld hebben we te maken 
met de zeldzamere ‘stuifzandheide’ met 
korstmosvegetaties en bijzondere soorten 
als de zadelsprinkhaan.  
Kwaliteitsverbetering is mogelijk door het 
versterken van de heterogeniteit (open 
plekken, brem- en gaspeldoornstruweel, 
versterking overgangen naar enerzijds 
bos, anderzijds naar open stuifzand, 
bepaalde mate van verspreid voorkomen-
de boomopslag, bomen en boomgroepen 
en dood hout). Differentiëring is daarbij  
 

 
Op deze heide is nog meer variatie in vegetatie-

(structuur) mogelijk; ook verjonging van brem-

struweel is aandachtpunt, evenals het gebruik 

van veepaadjes door publiek 
 
wenselijk tussen ‘paarse heide’, ‘groene 
heide’ (soortenrijke grasheide) en ‘stuif-

zandheide’. Natuurmonumenten streeft 
naar vergroting van het oppervlak heide 
binnen het beheertype door verwijdering 
van bosopslag. Langs wegen en paden is 
het wenselijk om uit landschappelijke en 
praktische overwegingen boom- en bos-
opslag te verwijderen, maar niet alle van- 
wege o.a. ook verkeersveiligheid. Op een 
beperkt deel van de Beekhuizense heide 
is instandhouding van de berkenbezem- 
 

 
Opgesnoeide boom pal langs de weg 
 
cultuur wenselijk. Gebruik van veepaden 
door wandelaars gaat ten koste van met 
name fauna en doet afbreuk aan de bele-
vingswaarde. Dit knelpunt dient te worden 
opgelost. 
Op het Herikhuizerveld en de Beekhuizen-
se heide treffen we met name het habitat-
type Droge heide (H4030) aan. Nederland 
heeft een aanzienlijke verantwoordelijk-
heid voor het behoud van dit habitattype. 
Zeer waardevol zijn grote aaneengesloten 
heideterreinen en op Europese schaal zijn 
stuwwallen als ondergrond een zeer zeld-
zaam verschijnsel. Langs de noordzijde 
van het Herikhuizerveld komen vegetaties 
voor die deel uitmaken van het habitattype 
Stuifzanden met struikhei (H2310). De 
‘groene heide’ op Beekhuizen valt onder te 
brengen bij het habitattype Heischrale 
graslanden (H6230): heideachtige schrale 
begroeiingen waarin grassen van nature 
opvallend aanwezig zijn. De ‘paarse heide’ 
is historisch en ecologisch te zien als ver-
armde vorm van deze ‘groene heide’. 
Twee kleinere heideveldjes bij respectie-
velijk de sprengen van Laag Soeren en 
net ten noorden van de Imbosch (Bij van 
Ark) zijn vanuit belevingsoogpunt even-
eens ondergebracht bij het beheertype 
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‘Droge heide’. Actief beheer is hier nood-
zakelijk. 
 

 Zandverstuiving (N07.02) 
habitattype H2310, H2330, H4030: 
beheerstrategie: half natuurlijk landschap 
 

 
Beheertype Zandverstuiving 

 
Bij het Rozendaalse Zand is gekozen voor 
het beheertype ‘Zandverstuiving’ dat aan-
sluit bij de keuze van de gemeente Rhe-
den als beheerder voor het veel grotere 
aansluitende deel. Optimale omstandig- 
 

 
Rozendaalse Zand 
 
heden voor veel planten en dieren in het 
stuifzand liggen in de tot rust gekomen 
delen, die daarom niet te klein mogen zijn. 
Juist de licht vergraste delen van stuif-
zandcomplexen zijn het rijkst aan korst-
mossen. Het streven is dus naar deze 

gradiënten en mozaïeken in pioniervege-
taties en successiereeks. De aanwezig-
heid van dood hout, ook in het open 
stuifzand, als schuil- en nestgelegenheid 
is van groot belang. 
 

 
Zandoorworm, tevoorschijn komend vanonder 

een dik stuk dood hout 
 
De vegetatietypen behorend bij habitat-
typen Zandverstuiving (H2330), Stuif-
zandheiden met Struikheide (H2310) en 
Droge heide (H4030) vormen een gradiënt 
of mozaïek. Het Rozendaalse Zand is een 
van de kleine zandverstuivingen, buiten de 
bekende grotere zandverstuivingen, welke 
gelegen zijn op langgerekte laatglaciale 
dekzandruggen op de stuwwal van de 
Veluwe. 
 

 Nat schraalland (N10.01)  
beheerstrategie: half natuurlijk landschap 

 

 
Beheertype Nat schraalland 
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Op het perceel Elzendijk is een bijzondere 
kwelsituatie aanwezig met ’s winters een 
waterstand aan of boven het maaiveld.  
 

 
Op de Elzendijk staat het water 's winters boven 

maaiveld 

 
Daarom is hieraan het beheertype ‘Nat 
schraalland‘ toegekend. Voor de instand-
houding en versterking van de bijzondere 
vegetatie en flora is een strikt maairegime, 
met daarnaast ook structuurvariatie in de 
vorm van overjarig ‘gras’, en bewaking van 
de hydrologische situatie noodzakelijk.  
 

 
Een van de bijzonderheden van de Elzendijk: 

teer guichelheil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bloemdijk (N12.01) 
beheerstrategie: half natuurlijk landschap 

 

 
Beheertype Bloemdijk 
 
In de Velperwaarden bevindt zich een 
zomerkade met aangrenzend gebied 
richting rivier met floristisch zeer waarde- 
volle, zeldzame vegetatie behorend tot het 
beheertype ‘Bloemdijk’. Behoud en ver-
sterking kwaliteit dient vooralsnog plaats 
te vinden door een stringent maaibeheer, 
later eventueel te vervangen door exten-
sieve beweiding. In het provinciale 
natuurbeheerplan is de omvang van het 
beheertype ter plekke nog veel geringer 
van omvang doordat het is beperkt tot de 
zomerkade zelf. 
 

 
Bloemrijke zomerdijk 
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 Kruiden- en faunarijk grasland 
(N12.02)  

beheerstrategie: half natuurlijk landschap 

 

 
Beheertype Kruiden- en faunarijk grasland 
 
Met name op de Imbosch, bij de Carolina- 
hoeve, op de Lappendeken, Rouwenberg, 
Heuven, Herikhuizen, Zijpenberg en Beek- 
huizen is bij voormalige bouwlanden van-
uit cultuurhistorisch oogpunt gekozen voor 
het beheertype ‘Kruiden- en faunarijk gras-
land’. Hiermee blijft het, weliswaar in een 
andere vorm, als open ruimte herkenbaar. 
Van het accentueren van een nog aanwe-
zig kruisvormig lanenstelsel met tussen-
gelegen vakken die oorspronkelijk gevuld 
waren met eikenhakhout is sprake bij het 
‘sterrenbos’ op Heuven. De ‘Lange wei’ op 
Beekhuizen fungeert als natuurlijke speel- 
en picknickgelegenheid.  
 

 
Voormalig bouwland rondom het Klaphek 

 
Op Beekhuizen/Herikhuizen bevindt zich een 

heel complex van voormalige landbouwgronden 

 
Van een combinatie van cultuurhistorische 
en/of belevings- en natuurwaarde is hier 
dus overal sprake. Primaire opdracht is 
openhouding als verwijzing naar de cul-
tuurhistorische context en als versterking 
van het heterogeniteit in het landschap. In 
het geval van de locatie Lange Wei die 
van instandhouding als speel- en picknick-
gelegenheid. 
 

 Glanshaverhooiland (N12.03)  
beheerstrategie: half natuurlijk landschap 

 

 
Beheertype Glanshaverhooilland 
 
Een belangrijk deel van het eigendom in 
de Velperwaarden bestaat uit het beheer-
type ‘Glanshaverhooiland’. Al vele jaren 
vindt hier een verschralingsbeheer plaats 
middels een daarop afgestemd maai-
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regime met als doel een rijkere flora en 
fauna.  
 

 
Stringent maaibeheer in de Velperwaarden 
 

 Kruiden- en faunarijke akker 
(N12.05)  

beheerstrategie: cultuurlandschap 

 

 
Beheertype Kruiden- en faunarijke akker 

 
Enkele voormalige akkers (op Heuven, 
langs de Ossendaalse laan, op de Zijpen-  
berg en ten noorden van de Imbosch) met 
relatief een hogere floristische potentie-
waarde zijn, mede ook vanuit landschap-
pelijk oogpunt en cultuurhistorische  
waarde, bestemd als ‘Kruiden- en faunarijk 
akker’ met de nadruk op ‘kruidenrijk’. In 
dat kader vindt een gericht, te continueren 
beheer plaatst met differentiatie in zomer- 
en wintergraanakkeronkruiden. Wenselijk 
zijn nog akkers specifiek bestemd voor  
fauna, iets wat zich niet direct laat combi- 

neren met die voor flora. 
 

 
Akkers bij boerderijtje 'Bij van Ark' 

 

 
Akkerflora met o.a. voolop glad biggenkruid 

 

 Dennen-, eiken en beukenbos 
(N15.02)  

habitattype H9120, H9190; beheerstrategie: 
half natuurlijk landschap 
 

 
Beheertype Dennen-, eiken en beukenbos 
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Voor het noordelijke deel van het land-
goed Rhederoord is gekozen voor dit 
beheertype. Vanuit cultuurhistorisch oog-
punt is hier ingrijpen wenselijk en dit park-
gedeelte is van oudsher ook altijd mede 
ingericht vanuit een oogpunt van hout-
productie. Dit staat echter nu niet meer 
voorop, maar kan hier wel goed toegepast 
worden in samenhang met behoud van 
natuur-, cultuurhistorische en belevings-
waarden.  
Voor de bossen in het beschermde dorps-
gezicht ‘De Imbosch’ geldt dat hier ingrij-
pen nodig is om het bijzondere karakter 
van de nederzetting te behouden. Vooral 
tegengaan van opslag en doorgroei van 
beuk is noodzakelijk. Dus ook hier is van-
wege kwaliteitverhoging (natuur-, cultuur-
historische- en belevingswaarden) geko-
zen voor het beheertype ‘Dennen-, eiken- 
en beukenbos’.  
 

 
Binnen de wallen en singels van de nederzetting 

de Imbosch wordt verbeuking tegen gegaan 
 
Op Heuven en omgeving bevinden zich 
nog enkele bossen en bosjes die vallen 
onder dit beheertype. Deels zal omvor-
ming naar het beheertype ‘Park- en stin-
zenbos’ plaatsvinden, een groter deel 
(Stikke Trui en omgeving) blijft vanwege 
zijn geïsoleerde ligging onder dit beheer-
type - alternatief zou zijn beheertype 
‘Zand- en kalklandschap’ -, maar beheer 
zal zeer terughoudend plaatsvinden. 
Aan de oost- en zuidoostzijde staan nu 
nog grote delen aangemerkt als beheer-
type ’Dennen-, eiken- en beukenbos’ 
maar deze zullen grotendeels omgezet 
worden naar het beheertype ‘Zand- en 
kalklandschap’, uitgezonderd specifieke  
delen als landgoederen en delen met een 
eigen hoge natuur- en belevingswaarde, 
zoals stukken met omvangrijke Douglas-

bomen op rijke lössbodem. Dit zal nog 
nader worden uitgewerkt.  
 

 
Als uitzondering blijvend te beheren bos met 

uitheemse boomsoorten  
 

 Park- en stinzenbos (N17.03)  
habitattypen H9120, H9190, H91E0c; 

beheerstrategie: cultuurlandschap  

 

 
Beheertype Park- en stinzenbos 
 
Op de landgoederen Beekhuizen, Heuven 
en Rhederoord (uitgezonderd het noorde-
lijke deel) is vooral vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt en het belevingsaspect gekozen 
voor het beheertype ‘Park- en stinzenbos’. 
Versterking van natuur-, cultuurhistori-
sche- en belevingswaarden dient plaats te 
vinden door verdere uitvoering en conti-  
nuering van de beheermaatregelen con-
form de herstelplannen voor de landgoe-
deren. Belangrijk is het uitbreiden en 
versterken van overgangen en afwisseling: 
van open naar gesloten vegetatie, van het 
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reliëf en van de gradiënten van arme naar 
rijke en van droge naar vochtige bodem, 
Dit kan gebeuren door onder andere de 
bewuste terugdringing van beuk, met 
name op de armere bodems op de heuvel-
toppen.  
 

 
Philomon en Baucis, twee oude eiken op 

landgoed Beekhuizen opgegroeid in een open 

ruimte 
 
Bijzondere aandacht verdienen de zeld-
zame, maar fragmentair aanwezige bron- 
en bronbosvegetaties op Beekhuizen. Het 
betreft hier vegetatietypen die genoemd 
worden bij het habitattype Vochtige allu-
viale bossen (beekbegeleidende bossen) 
(H91E0c). Hydrologisch onderzoek moet  
uitwijzen welke mogelijkheden bestaan 
voor versterking van deze vegetaties. 
Aanwezig op grote schaal zijn vegetatie-
typen die gerekend mogen worden tot het 
habitattype Beuken-Eikenbossen met hulst 
(H9120). Op de Veluwe is dit habitattype 
bijna altijd gerelateerd aan oude marken-
bossen die door wallen zijn gescheiden 
van enerzijds de enkgronden en ander-
zijds de voormalige woeste gronden. 
Minder algemeen zijn op de landgoederen 
de vegetatietypen die representatief zijn 
voor het habitattype Oude eikenbossen 
(H9190). 

3.1.4 Natuur en landschap: gewenste 
kwaliteit  

 
In het kader van SNL vindt een kwaliteits-
bepaling – met een indeling in categorieën 
goed, matig, slecht - van de beheertypen 
plaats op grond van een 6(12)-jaarlijkse 
monitoring van een aantal, soms te com-
bineren parameters (zie tabel op volgende 
pagina). De toegepaste criteria kunnen als 

basis fungeren voor de vanuit Natuur-
monumenten na te streven toetsbare 
doelen. Alleen voor het beheertype ‘Zand- 
en kalklandschap’ zijn ze te weinig speci-
fiek.  
Het streven is naar een natuurkwaliteit die 
in de SNL-systematiek uitkomt in de cate- 
 

 
Complex systeem van watertjes op landgoed 

Beekhuizen 
 
gorieën ‘matig’ en ‘goed’. In het geval van 
Veluwezoom is het als beheerder moeilijk 
om in een aantal gevallen op parameters 
als structuurelementen, abiotiek, stikstof-
depositie en ruimtelijke condities invloed 
uit te oefenen. Voor de parameter flora en 
fauna moet, met inachtneming van de 
hiervoor aangegeven prioritering in be-
heertypen, voor het maximaal haalbare - 
kwalificatie goed - worden gegaan, door 
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toepassing van een op de kenmerkende 
soortenrijkdom afgestemd beheer.  
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Nationaal Park Veluwezoom 

N01.04 Zand- en kalklandschap 6  12 6 6 6    6 6 

N06.04 Vochtige heide 6 12  6 6 6 6 6 6 6 

N07.01 Droge heide 6 12  6 6 6 6  6 6 

N07.02 Zandverstuiving 6 12  6 6 6 6 6 6 6 

N10.01 Nat schraalland  12  6 6 6  6 6 6 

N12.02 Kruiden- en faunarijk 
grasland 

6   6  6    6 

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 6   6 6      

N15.02 Eiken-, Dennen- en 
Beukenbos 

12   12 6    6 6 

N17.03 Park- en stinzenbos     6    6  

Vaalwaard 

N12.02 Kruiden- en faunarijk 
grasland 

6   6  6    6 

Velperwaarden 

N12.01 Bloemdijk 6 12  6  6    6 

N12.03 Glanshaverhooiland  12  6  6    6 
1 geen parameter; wel bruikbaar voor parameter ‘structuurelementen’  

 

6 (12)-jaarlijkse monitoring kwaliteitsparameters beheertypen 

3.1.5 Natuur en landschap: toetsbare 
doelen Zand- en kalklandschap 

 

Van essentieel belang is om in de komen-
de periode voor van het beheertype ‘Zand- 
en kalklandschap’ c.q. van de beheer-
strategie ‘nagenoeg natuurlijk landschap’ 
te komen tot het formuleren en vaststellen 
van een aantoonbare meerwaarde ten 
opzichte van de andere beheertypen en 
beheerstrategieën. Een meerwaarde die 
voortkomt uit het ruimte geven aan natuur-
lijke ontwikkelingen en processen, zonder 
vooraf al precies aan te geven waarin 
deze zou moeten zijn gelegen of waaruit 
deze zou moeten bestaan. Deze meer-
waarde kan daarbij niet gelegen zijn in het 
louter voorkomen van vooraf bepaalde 
soorten - SNL geeft een lijst van karakte-
ristiek geachte en kwalificerende flora- en 
faunasoorten uit de kleinschalige beheer-
typen - , maar eventueel wel in de bijzon-
dere plaats en rol van deze soorten in het 
beheertype en de beheerstrategie. Maar 
dat moet nu juist nog naar voren komen 
en kan ook wel eens betrekking hebben 
op soorten uit geheel andere dan de 
gebruikelijke soortgroepen.  

3.1.6 Natuur en landschap: onderzoek 
natuurlijke processen 

 
Vanwege het unieke karakter van de 
beheerstrategie nagenoeg natuurlijk land-
schap is het belangrijk om nieuwe kennis 
en inzichten te verkrijgen. Dit vereist ech-
ter veel meer een projectmatig onder-
zoeks- dan het gebruikelijk inventarisatie- 
en monitoringsprogramma. De rol van 
Natuurmonumenten is vanuit haar positie 
als beheerder er daarbij veel meer een die 
initieert, stimuleert, faciliteert en partici-
peert dan die van een zelfstandig onde-
rzoeker. Dit is dus door onderzoekers als 
uitnodiging op te vatten. 

3.2 Cultuurhistorie  

 
Streven is naar een kwaliteitsimpuls op 
basis van in het vorige hoofdstuk genoem-
de waarderingscriteria, in samenhang met 
de toegepaste beheertypen en afgestemd 
met de overige aanwezige waarden. Aan-
dacht moet vooral ook uitgaan naar een 
parallel laten lopen van natuur-, cultuur-
historische en belevingswaarden.  
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3.3 Bouwwerken 

 
Bouwwerken waarvoor Natuurmonumen-
ten een onderhoudsplicht heeft dienen in 
een goede staat van onderhoud te verke-
ren. Gebouwen met een cultuurhistorische 
waarde moeten als zodanig behandeld 
worden. Schuurtjes, garages en andere 
aangrenzende bouwsels behoren passend 
te zijn bij het karakter van het primaire 
bouwwerk en de omgeving en dienen 
anders op termijn daaraan aangepast te 
worden. Voorts zal voor alle gebouwen 
gekeken moeten worden naar een gepas-
te bestemming en optimale financiële 
opbrengst conform het landelijke beleid 
van Natuurmonumenten. 

3.4 Recreatie 

 
Door toename aan vrije tijd, grotere mobi-
liteit, de ontwikkeling van andere recreatie-
vormen (o.a. ATB-fietsen), de grotere 
spreiding van de recreatiedruk over de 
gehele week met behoud en toename van 
drukke piekmomenten en een toename in 
omvang van de groep ouderen hebben 
zich de afgelopen twee decennia belang-
rijke verschuivingen in de recreatie voor-
gedaan.  
 

 
De Posbank 

 
In het beheerplan Veluwezoom uit 1996 
kwamen enkele thema’s naar voren waar-
bij het goed is eerst resultaten, knelpunten 
en vooral ook kansen te benoemen. 
 

 Zonering  
De recreatieve zonering loopt grotendeels 
parallel aan de toegepaste zonering in 
beheerstrategieën en functioneert op zich 

prima. Deze zonering blijft dan ook in 
stand. Op detailniveau is misschien nog 
aanpassing mogelijk. Meer rust door een 
andere zonering is niet aan de orde. 
Drukte op een aantal specifieke plekken in 
de intensieve zone en de tussenzone 
vormt eerder een probleem. 
De infrastructuur van wandelpaden is bij 
de beheerstrategie nagenoeg natuurlijk 
landschap, vooral wat vormgeving betreft 
en daarmee beleving, nog volstrekt niet op 
elkaar afgestemd. Hier liggen grote kan-
sen. Een ‘struingevoel’ moet mogelijk zijn, 
ook als een werkelijk struinen niet tot de 
mogelijkheden behoort.  
 

 Gezichtbepalendheid voor 
Natuurmonumenten 

Op dè plek waar jaarlijks 2 miljoen bezoe-
kers van de natuur komen genieten, de 
Posbank, is Natuurmonumenten als vere-
niging en beheerorganisatie vrijwel on-
zichtbaar en de plek wordt vooral gedomi-
neerd door niet-natuur. Hier valt iets land-
schappelijks veel fraaiers van te maken, 
waarbij Natuurmonumenten zich ook veel 
nadrukkelijker manifesteert.  
 

 
2 miljoen bezoekers en veel asfalt 
 

 Begeleiding publiek  
Op en rondom het Herikhuizerveld kan de 
begeleiding van het publiek nog beter 
worden. Vanuit met name het bezoekers-
centrum is de routing naar locaties waar 
de interesse van het publiek naar uitgaat 
nog onduidelijk en slecht vormgegeven. 
We tonen nog te weinig waar wij trots op 
kunnen zijn. 
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Onduidelijke routing naar voor het publiek 

interessante locaties 
 

 Onderlinge hinder 
Door toename in aantallen bezoekers en 
andere recreatievormen doen zich nieuwe 
knelpunten voor, waarbij verschillende 
groepen recreanten hinder van elkaar 
ondervinden. Dit wordt mede veroorzaakt 
door een concentratie van infrastructuur 
op bepaalde plekken, waarbij het aanwe-
zige reliëf mede een bepalende rol speelt. 
Ontvlechting en deconcentratie van start-
punten (ruiter- en ATB-routes) gaan we 
onderzoeken en uitvoeren. 
 

 
Veelheid aan bebording 
 

 Verwijdering rasters  
Door de verwijdering van rasters langs 
wandelpaden en onduidelijkheid over wat 
een wandel- of veepad is, vindt op het 
drukke Herikhuizerveld een uitwaaiering 
plaats van menselijke activiteit met als 
gevolg daarvan een zekere sleetsheid, 
erosie, verstoring van wild en vogels en 
daarmee een afnemende landschappelijke 
en recreatieve aantrekkelijkheid. Voor een 
aanpak hiervan en een deel van de voor-
gaande punten en daarnaast de toepas-
sing van een adequate bebording en be-
wegwijzering en het gebruik van nieuwe 
multimedia is een integraal plan wenselijk. 

Daar waar zich nu nog rasters bevinden 
zijn ze deels geplaatst direct langs paden 
en wegen. Ze doen dan afbreuk aan de 
beleving. In de toekomst zal meer met dit 
aspect rekening moeten worden 
gehouden.  
 

 Bezoekerscentrum 
Voor het bezoekerscentrum is een belang-
rijke taak weggelegd op het gebied van 
communicatie van en naar en begeleiding 
van publiek op Veluwezoom. Mogelijk 
knelpunt is de locatie van het bezoekers-
centrum waardoor een onevenredige druk 
kan komen te liggen op de omgeving. Het 
zoeken is naar een balans tussen de 
transferiumgedachte en voldoende sprei-
ding van de bezoekers aan het gebied. 
Belangrijk is ook een duidelijke visie op de 
rol en inhoud van het bezoekerscentrum. 
 
IJsseluiterwaarden 
Hier doen zich grote nieuwe kansen voor 
op het gebied van recreatie. Uitdaging is 
om deze goed te integreren en aan te 
laten sluiten op de ruimere omgeving 
(bewoningsconcentraties en routes met 
bijbehorende richtpunten voor het publiek, 
waaronder horeca). Ook de recreatieve 
verbinding, naast een ecologische, met 
Nationaal Park Veluwezoom is belangrijk. 
Met deze verbinding van het Nationaal 
Park Veluwezoom met de IJsseluiterwaar-
den nemen ook de verschillende dorpen 
waaruit de gemeente Rheden bestaat een 
meer centrale positie in. Versterking van 
de relatie met deze dorpen, hun inwoners 
en ondernemers, is een belangrijke 
opdracht.  
Desondanks zal het recreatieve gebruik en 
de recreatieve infrastructuur een beschei-
den karakter houden. Het is niet de bedoe-
ling dat de IJsseluiterwaarden zo’n mas-
saal bezocht gebied worden als het Natio-
naal Park Veluwezoom. 
 
Kwaliteitsslag 
In het Nationaal Park Veluwezoom is het 
aanwezige reliëf in belangrijke mate bepa-
lend voor knelpunten in het recreatieve 
gebruik; het biedt echter ook fraaie uit- 
zichten en uitzichtspunten! De stuwwal-
flanken zijn erg gevoelig voor erosie, 
terwijl tevens de mogelijkheden en ruimte 
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Het aanwezige reliëf zorgt voor knelpunten: 

beperkte ruimte voor recreatieve infrastructuur 

en erosie 
 
voor de aanleg van wegen en paden sterkt 
wordt ingeperkt. De ligging en aard van de 
toegangen tot het gebied wordt bepaald 
door de situering en de vorm van de mon-
dingen van erosiedalen. Dit brengt met 
zich mee dat gauw conflictsituaties kunnen 
ontstaan tussen diverse bezoekersstro-
men (o.a. tussen wandelaars, fietsers, 
mountain-bikers, ruiters en automobilis-
ten). Vooral heel pregnant is dit op het 
landgoed Heuven, met name in de omge-
ving van het transferium. Door een goede 
inrichting en een juiste verdeling van de 
infrastructuur (inclusief ‘calamiteitenrou-
tes’) moet het mogelijk zijn om hier, voor 
de verschillende motief- en mobiliteits-
groepen, verbetering in aan te brengen.  
Kansen liggen verder in een kwaliteits-
verbetering, niet alleen in de voorzienin-
gen maar ook in mogelijkheden tot bele-
ving (incl. speelnatuur). Natuurkwaliteit is 
 

 
Door kinderen spontaan gebouwde takkenhut op 

de Beekhuizense heide 
 
daar ook een onderdeel van. Recreatief 
gebruik hoeft, mits goed vormgegeven, 
niet de realisatie van natuurdoelen te 

belemmeren. Eerder is recreatief gebruik 
door anderen een aantasting van de kwa-
liteit van de eigen recreatieve beleving. 
Vooral indien de recreatieve inrichting van 
het gebied niet goed is vormgeven. 
Verwijdering van overmatige toegangs-, 
verkeers- en overige bebording moet bij-
dragen aan een verbetering van de bele-
vingskwaliteit.  
Een bewuster vormgegeven begeleiding is 
mogelijk, waarbij ook fysieke en psycho-
logische bereikbaarheid een belangrijk 
instrument kan zijn. Zoeken is naar meer 
helderheid voor de recreant, zodat hij (ook 
onbewust) daar heen kan gaan en gaat 
waar hij heen zou willen en waar we hem 
ook zouden willen hebben. Bebording zou 
daarbij ondersteunend moeten zijn en niet 
als eerste richtinggevend. Een aantal 
belangrijke puntlocaties als de Posbank - 
met de hoogste prioriteit - , Zypenberg, 
Koepel de Kaap, de schaapskooi, het 
transferium zijn nog te amorf. Met een 
heldere inrichting en vormgeving kunnen 
deze locaties een veel grotere waarde en 
betekenis krijgen. Het benutten van de 
kansen om namens en vanuit Natuurmo-
numenten een wederzijdse binding aan te 
gaan met de recreant gebeurt hier te wei-
nig. Versterking van het draagvlak zou 
mede moeten kunnen met een kwalitatief 
goede recreatieve inrichting, kwalitatief 
goede en goed gesitueerde voorzieningen, 
eenduidigheid in vormgeving en oplossing 
van knelpunten. Extra recreatieve voorzie-
ningen zijn daarvoor per saldo niet nood-
zakelijk.  
Aan de vraag naar meer struinnatuur zou 
voldaan kunnen worden door een betere 
vormgeving van paden (smal, kronkelig), 
waardoor men een struingevoel krijgt zon-
der daadwerkelijk te hoeven struinen en 
dus zonder dat dit nadelige effecten hoeft 
op leveren (verstoring, erosie). 
 
Conclusie: 
Op Veluwezoom is een flinke kwaliteits-
slag noodzakelijk om het recreatief gebruik 
toekomstbestendig te maken en Natuur-
monumenten als organisatie en beheerder 
beter te profileren. Daarbij moet ook een 
verbinding met de IJsseluiterwaarden 
worden gerealiseerd. 
Omdat veel zaken op het gebied van 
recreatief gebruik direct aan elkaar gerela-
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teerd zijn en niet los van elkaar te zien 
zijn, ook niet qua praktische uitvoering, is 

een integrale uitwerking en aanpak nood-
zakelijk. 
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4 Het beheer in de toekomst 

 
Continuïteit in beheer is het belangrijkste 
uitgangspunt van deze toekomstvisie. Er 
vinden geen grote veranderingen plaats in 
het beheer zoals dat de afgelopen periode 
is uitgevoerd.  
 
Natuurmonumenten gaat de verschillende 
waarden van het gebied zoveel mogelijk 
integreren en in samenhang aanpakken. 
De ene keer omdat deze waarden prima 
samengaan, de andere keer door ze van 
elkaar te scheiden en een andere plek te 
geven.  
 
De hieronder aangegeven belangrijkste 
beheervoornemens worden opgenomen 
en verder uitgewerkt in de tot de beheer-
cyclus behorende 6-jaarlijkse maatrege-
len- en jaarlijkse activiteitenplannen. 
Enkele thema’s zullen ruimere aandacht 
en meer bijzondere uitwerking behoeven, 
zoals recreatie. 
 
Communicatie en samenwerking met de 
omgeving 
Om goed beheerder te zijn is communi-
catie en samenwerking met de omgeving 
van groot belang (zie inleiding). Telkens is 
het een zoeken naar de meest effectieve 
wijze om met de bewoners in en rondom 
de gebieden, vrijwilligers, gebruikers-
groepen en -organisaties/instellingen, de 
landbouw, maatschappelijke en belangen-
organisaties, natuur-, milieu-, en (fauna)-
beheerorganisaties, politiek en bestuur-
lijke organisaties te communiceren en 
samenwerken. Enerzijds om te luisteren 
naar hun wensen, anderzijds om samen 
zaken te realiseren en daarnaast draag-
vlak te creëren voor wat we doen. 
 
Herstelplannen landgoederen 
Voor de landgoederen Beekhuizen, Heu-
ven, Rhederoord en de nederzetting ‘De 
Imbosch’ zijn herstelplannen tot stand 
gekomen. Deels zijn deze uitgevoerd, 
deels moet dit nog gebeuren. Beheer zal 
plaats vinden conform deze (eventueel op 
onderdelen bij te stellen) plannen. 
Belangrijk is het permanente onderhoud 
dat uit deze plannen voortvloeit. 

 

Herinrichtingsplannen IJsseluiterwaarden 
Voor de IJsseluiterwaarden zijn herinrich-
tingsplannen in ontwikkeling en uitvoering 
passend binnen de ontwikkelingsvisie 
Rivierklimaatpark IJsselpoort. Hieruit zal 
een toekomstig, daarop afgestemd beheer 
voortvloeien. 
 
Integrale uitwerking en aanpak recreatie 
Noodzaak is een integrale uitwerking en 
aanpak van de recreatie op Veluwezoom 
en de aangrenzende IJsseluiterwaarden. 
Dit om te komen tot een oplossing van 
knelpunten in de recreatieve infrastructuur 
(inclusief ‘calamiteitenroutes’). Daarnaast 
vanwege een te maken kwaliteitsslag om 
het recreatief gebruik van het gebied 
toekomstbestendig te maken. En tenslotte 
ook om Natuurmonumenten zich als 
organisatie én beheerder van het gebied 
beter te laten profileren. Positionering van 
de rol van het bezoekerscentrum vormt 
daarbij belangrijk onderdeel. Een concrete 
uitwerking zal plaatsvinden in 2015-2016. 
We gaan werken aan verbetering van 
paden, routes en gastheerschap. Er komt 
een integraal plan dat streeft naar betere 
bewegwijzering, ook via nieuwe media. 
Rasters direct langs paden en wegen 
worden verplaatst. De parkeerplaats van 
de Posbank krijgt een opknapbeurt zodat 
het publiek deze efficiënter gebruikt.  
 
Gebouwenbeheer 
Het beheer van gebouwen zal zodanig 
moeten zijn dat deze in een goede staat 
van onderhoud verkeren. Wanneer zich de 
mogelijkheid voordoet zullen, indien nodig, 
aanpassingen plaatsvinden in bestem-
ming, optimalisering financiële opbrengst 
en het passend maken van entourage van 
en rondom de gebouwen aan de omge-
ving. De beheereenheid kent een meer-
jarenplanning voor gebouwenonderhoud 
die jaarlijks geactualiseerd wordt. 
Voor het paviljoen de Posbank is het 
streven het gebouw op eenzelfde onder-
houdsniveau te krijgen als de andere 
gebouwen. Dat wil zeggen dat alle toe-
gepaste technieken en installaties zonder 
bovenmatige beheerlasten moeten 
functioneren. Zo niet, dan moeten ze 
vervangen worden. 
Alle bouwwerken hebben een bestaande 
en beoogde functie. Vaak zijn die dezelf-
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de, maar niet altijd. Per gebouw is dit 
weergeven in een digitaal beschikbaar 
document dat bij deze toekomstvisie hoort. 
 
Cultuurhistorische elementen 
Naar het actief, maar ook passief behoud 
van cultuurhistorische elementen zal nu, in 
de nieuwe visieperiode, in de praktijk vol-
op aandacht moeten uitgaan. Het parallel 
laten lopen van natuur-, cultuurhistorische 
en belevingswaarden vormt daarbij het 
vertrekpunt. Een belangrijk deel kan 
plaatsvinden in het kader van de herstel-
plannen voor de landgoederen en de 
herinrichtingsplannen voor de IJsseluiter-
waarden. In een aantal gevallen zal 
langzaam verval worden geaccepteerd. 
Maar actieve verstoring, bewust of onbe-
wust, is uit den boze. Er is digitaal be-
schikbaar een lijst van gekozen beheer-
vorm per cultuurhistorisch element. Dit 
document is onlosmakelijk met deze 
toekomstvisie verbonden. Qua plan-
vorming krijgt deze lijst, voor zover niet in 
andere planvorming meegenomen, een 
concrete uitwerking in 2016.  
 
Natuur en landschap 
Dusdanige beheermaatregelen zijn te 
nemen dat deze bijdragen aan de ver-
scheidenheid, heterogeniteit en biodiver-
siteit. Natuurlijke processen moeten, daar 
waar mogelijk, zoveel mogelijk ruimte krij-
gen.  
Het Nationaal Park Veluwezoom is uniek 
vanwege zijn uitgestrektheid en vorm van 
beheer. De hiermee verkregen ‘wildernis- 
natuur’ is zeer waardevol en verdient het 
om over grotere oppervlakten van de 
Veluwe uitgebreid te worden. 
Randvoorwaarde is dat we de beheer-
doelstellingen van onze buren daarbij 
respecteren, maar daar waar van beide 
kanten mogelijkheden zijn om deze ont-
wikkeling over een grotere oppervlakte in 
gang te zetten, gaan we dat doen. Beste 
kansen daarvoor liggen richting de 
Midden-Veluwe, waar Staatsbosbeheer 
grote oppervlakten natuur beheert op 
vergelijkbare wijze. Het aan elkaar 
verbinden van deze twee gebieden/ sys-
temen gaan we verkennen en indien mo-
gelijk ook concreet handen en voeten 
geven. Iedereen die dat wil kan aanhaken, 
waarbij we van geval tot geval willen bekij-

ken of uiteenlopende beheerdoelstellingen 
binnen bepaalde kaders wellicht toch 
verenigbaar zijn. 
 
Hoewel de natuurlijke processen zoveel 
mogelijk ruimte moeten krijgen laat dit  
onverlet dat er zich situaties kunnen 
voordoen dat menselijk invloed juist wel, 
eventueel vooralsnog, een wezenlijke 
bijdrage levert aan duurzame verscheiden-
heid, heterogeniteit en biodiversiteit.  
Om deze reden zullen de heidevelden en -
veldjes binnen het zand- en kalklandschap 
vooralsnog extensief beheerd blijven, in 
die zin dat dichtgroei met bos zal worden 
tegengegaan. Daarmee wordt ruimte ge-
boden aan enkele andere unieke natuur-
lijke processen en andere waarden. Het 
beheer dient, evenals op de overige heide-
velden, terughoudend en in tijd en ruimte 
gespreid plaats te vinden, waarbij afvoer 
van biomassa niet gewenst is. Streven is 
naar een duurzame structuurvariatie met 
solitaire bomen, boomgroepen, bosjes, 
staand en liggend dik hout. Langs de ran-
den van de heidevelden en langs wegen 
en paden is het gewenst uit zowel ecolo-
gische als praktische, zoals de kosten van 
systematische boomcontrole, als wel 
visueel-esthetische overwegingen bomen 
en boomopslag te verwijderen.  
 
Begrazing door niet-gehouden, en even-
tueel gehouden, grote grazers in een zo 
natuurlijk mogelijke populatie-omvang, 
samenstelling en dynamiek is de beoogde 
beheermaatregel waarmee ook in de 
toekomst structuurvariatie maximaal te 
garanderen valt. Zowel op de heide, in het 
bos als op de voormalige bouwlanden. In 
het overgrote deel van Veluwezoom vindt 
nu begrazing plaats door runderen dan 
wel paarden. Dat blijft zo. Er is voorlopig 
geen streven om hier grazers aan toe te 
voegen. 
 
Wild zwijn is de diersoort bij uitstek die kan 
zorgen voor de noodzakelijke dynamiek en 
daarmee variatie in tijd en ruimte in de 
natuur. Daartoe dient dan de stand zich 
wel op natuurlijke wijze te kunnen ontwik-
kelen. Toepassing van een terughoudend 
beheer is, daar waar mogelijk, een eerste 
vereiste en gaan we daarom verkennen.  
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Meer in het algemeen: daar waar mogelijk 
moeten stappen worden gezet naar een 
natuurlijkere populatiesamenstelling en -
ontwikkeling van ‘niet-gehouden’ grote 
fauna. 
 
De instelling van een jachtvrije zone kan 
leiden tot enkele beheer- of inrichtings-
ingrepen in het gebied. Ook zal er meer 
aandacht komen voor de zichtbaarheid 
van het wild. Dit wordt vastgelegd in een 
aparte uitwerking van de toekomstvisie. 
 
Natuurmonumenten kiest niet voor actieve 
herintroductie van verdere diersoorten op 
Veluwezoom. 
 
Met de Stichting Rhedense Schaapskudde 
moeten afspraken gemaakt worden over 
gerichte inzet van de kudde ten behoeve 
van specifieke natuurdoelen.  
 
Op de landgoederen zal het lokaal verwij-
deren van beuk, met name op de armere 
gronden, zorgen voor meer variatie in 
vegetatiestructuur. Op de rijkere löss-
gronden van Veluwezoom zijn anderzijds 
beukenbossen typerend en deze kunnen 
zich ook nog op een verdere, meer natuur-
lijke manier ontwikkelen (zie ook hun 
belang als habitattype). 
 
Daar waar mogelijk wordt de kwaliteits-
factor water in al zijn verschijningsvormen 
- rivier-, beek-, kwel-, bron- regen- en 
stagnerend water met bijbehorende flora, 
fauna en vegetatie - in de toekomst zo 
optimaal mogelijk benut. Dit vergt een zeer 
gevarieerd aantal specifieke maatregelen. 
Dit krijgt een uitwerking in een concreet 
plan 
 
Het beheer bij het beheertype ‘Vochtige 
heide’ op de Stompen is gericht op maxi-
malisering van de invloed van het weinige 
aanwezige water. Daartoe zal boomopslag 
verwijderd moeten blijven worden, maar 
met behoud van structuurvariatie, en 
eventueel de oppervlakte heide uitgebreid 
ten koste van bos.  
 
De waardevolle flora en vegetatie van het 
beheertype ‘Nat schraalland’ kan alleen 
behouden blijven en verder ontwikkeld 
worden bij een stringent jaarlijks maai-

regime. Dat geldt ook voor de beheertypen 
‘Bloemdijk’ en ’Glanshaverhooiland’, als-
mede een aantal bermen langs wegen en 
paden.  
 
Voor het beheertype ‘Kruiden- en 
faunarijke akker’ dienen de bouwlanden 
stringent jaarlijks beheerd te worden, 
gedifferentieerd naar zomer- dan wel 
wintergraanakker. Zoeken is naar locaties 
voor faunarijke akkers en randen waar 
graan blijft staan. Verbouw van een gewas 
als maïs zal stoppen. Het biologische 
akkerbeheer besteden we op pacht-basis 
uit aan de boeren uit de directe omgeving. 
 
Het beheer van het stuifzand dient ener-
zijds gericht te zijn op het open houden 
van het stuifzand, anderzijds vooral ook op 
de soortenrijke overgangen langs de ran-
den. Dood hout als schuil- en nestgele-
genheid voor bijzondere organismen is 
hier zeer gewenst.  
 
Het bosbeheer in het beheertypen ‘Park- 
en stinzenbos’ en ‘Dennen-, eiken- en 
beukenbos’ zal terughoudend zijn en voor-
al gericht op kwaliteitsverbetering, zowel 
voor wat betreft ecologische, cultuurhisto-
rische als belevingswaarden. Op de 
landgoederen ruimen we dood hout in de 
nabijheid van paden, daar waar het 
misstaat, op. Oude boskernen verdienen 
bijzondere aandacht. Aan de oost- en 
zuidoostzijde van het Nationaal Park 
Veluwezoom zal, na nadere uitwerking, 
het beheertype ‘Dennen-, eiken- en 
beukenbos’ grotendeels omgezet worden 
in beheertype ‘Zand- en kalklandschap’. 
 
De permanente aanwezigheid van dik 
dood hout, zowel staand als liggend, moet 
worden versterkt. Niet alleen in het bos, 
maar ook in de heide en ook elders.  
 
Vanwege het unieke karakter van de 
beheerstrategie ‘nagenoeg natuurlijk land-
schap’ is het belangrijk om hieromtrent 
nieuwe kennis en inzichten te verkrijgen. 
Natuurmonumenten gaat hier zelf meer op 
sturen en plannen. 
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4.1 Prioritering 

 
Bij het beheer van natuur-, cultuurhis-
torische- en recreatieve waarden is conti-
nue sprake van het maken van keuzes 
tussen te ondernemen activiteiten. Niet 
alleen de hierboven genoemde waarden 
zijn daarbij van belang, maar ook urgentie, 
veiligheid en welzijn van mens en dier, 
effectiviteit en kosten/opbrengsten.  
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Natuurbescherming. Sinds 1905.
Natuurmonumenten beschermt 355 natuurgebieden en waardevolle landschappen.
Overal in Nederland. Voor iedereen. Dat doen we sinds 1905 met steun van vrienden, 
vrijwilligers, leden en bedrijven. Kijk op onze website wat jij voor de natuur kunt doen.
www.natuurmonumenten.nl
Natuurmonumenten | Postbus 9955 | 1243 ZS ‘s-Graveland | T (035) 655 99 11
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