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Bijlage 3 - Eigendomssituatie 
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Bijlage 4 - Toelichting op abiotiek 

In paragraaf 3.1 wordt op hoofdlijnen een beschrijving van de abiotiek gegeven. 

Een uitgebreidere toelichting op sommige onderdelen van die beschrijving, of 

aanvullende figuren worden in deze bijlage gegeven. 

Bij §3.1.2 Hydrogeologie en -chemie  

 
Figuur 1. Diepte waarop kalkrijke lagen beginnen in Stelkampsveld en omgeving o.b.v. 
boringen Dinoloket. (De zwarte stippen betreffen boringen waarin geen kalk is bepaald dan 
wel niet is aangetroffen). 
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Bij §3.1.4 Oppervlakte- en grondwatersysteem  

Grondwaterstanden actuele grond- en oppervlaktewater regiem (AGOR). 

De berekende grondwaterstanden zijn door het waterschap besproken met 

omwonenden. Verder zijn ze vergeleken met de metingen in peilbuizen, de 

resultaten van een vlakdekkende kartering van boorgaten en de indicaties die de 

vegetaties geven over het grondwaterregime (Alterra en Staatsbosbeheer, 2002). 

Deze vier uitkomsten lagen redelijk dicht bij elkaar. Voor zover Amigo van één van 

de andere methoden verschilt, is de teneur dat in de natte natuurgebieden GHG 

licht te droog (ordegrootte 10 cm) en de GLG wisselend te nat of te droog 

(afwijkingen tot rond 15 cm) wordt gesimuleerd. Geconcludeerd kan worden dat het 

grondwatermodel de actuele grondwatersituatie redelijk weergeeft en het model 

goed bruikbaar is om de effecten van maatregelen (GGOR-scenario’s) te 

beoordelen. De figuren van de GVG en GLG worden in de hoofdtekst weergegeven 

(figuur 3.6), die van de GHg hieronder (figuur 2). 

 

Kwel 

De figuur die de kwel in het Stelkampsveld aangeeft (figuur 3.7) is gemodelleerd in 

AMIGO voor de actuele (AGOR) gemiddelde jaarrond situatie. De kwel die het model 

berekent, is niet meer dan een opwaartse flux van de ene modellaag naar de 

volgende. Voor vegetatie is het wel van belang of deze kwel enkel in de waterlopen 

uitstroomt of ook de wortelzone bereikt en of ze basenrijk is. Figuur 3.7 geeft daar 

geen informatie over, maar gecombineerd met grondwaterstandkaarten is wel een 

redelijke inschatting mogelijk van kwel die de wortelzone bereikt. Ook is indirect 

diffuse kwel naar maaiveld af te leiden door vergelijking van scenario’s die 

resulteren in een meer of juist minder geconcentreerde toestroom van kwel naar 

watergangen en direct aanliggende gronden. 

 

Figuur 2. AGOR-GHG 
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Bij §3.1.5 Grondwaterkwaliteit en bodemkwaliteit 

 

Grondwaterkwaliteit op regionaal schaalniveau 

Op veel plekken in de Achterhoek is het grondwater opvallend hard en sulfaatrijk 

(Van Beek et al., 2006). Het hoge sulfaatgehalte in het grondwater is veroorzaakt 

door een combinatie van factoren. De aanvoer van sulfaat (SO4) uit dierlijke mest 

en uit atmosferische zwaveldepositie is decennialang hoog geweest. De belasting 

door bemesting was regionaal gezien het hoogste tussen ca 1985 en 1990 en is 

daarna afgenomen (Van Beek et al., 2006). De atmosferische zwaveldepositie 

bereikte tussen 1965 en 1970 een maximum en is sindsdien sterk afgenomen. 

Behalve deze twee bronnen is er in de Achterhoek nog een derde belangrijke bron 

van sulfaat in het grondwater. Door ontwatering en andere ingrepen in de 

hydrologie treedt in voormalige kwelgebieden luchtzuurstof in de bodem, waardoor 

het daar opgehoopte pyriet (FeS2) wordt geoxideerd (Van Beek et al., 2006). Het 

diep wegzakken van de grondwaterspiegel in droge jaren versterkt dit effect. De 

ontwatering van de Achterhoek kent een lange geschiedenis, maar is vooral in de 

jaren 1950-’60 flink geïntensiveerd. Tot slot kan ook pyriet oxideren als het 

grondwater nitraat (NO3) bevat, afkomstig uit bemesting of atmosferische depositie. 

 

Het hoge sulfaatgehalte gaat samen met de aanvoer van sterk zuur (H+) dat dus 

afkomstig is van depositie, bemesting en oxidatie door verdroging. Daardoor kan 

extra kalk in oplossing gaan en wordt de hardheid van het grondwater verhoogd, 

vaak wel tot zo’n 3 á 5 mmol/l. Onder natuurlijke omstandigheden is de hardheid 

lager doordat alleen het zwakke zuur CO2 of H2CO3 aanwezig is. Dit zuur is 

afkomstig van CO2 in het regenwater en CO2 uit de wortelzone. De hoeveelheid zuur 

in het inzijgende grondwater is dan beperkt en de hardheid loopt niet al te hoog op: 

tot zo’n 1 á 1,5 mmol/l (Van Beek, 1997; Schot et al., 2001). Bevindt de kalk zich 

al in de onverzadigde zone boven het grondwatervlak, dan kan CO2 uit de lucht de 

kalkhoudende bodem bereiken; de beschikbaarheid van het zwakke zuur H2CO3 is 

dan groter en de hardheid kan oplopen tot zo’n 2,5 mmol/l. Door voortschrijdende 

ontkalking zal deze zeer ondiepe kalkvoorkomens overigens niet blijvend zijn. 

Tevens kan deze situatie een gevolg zijn van een eerdere grondwaterstanddaling 

waarbij kalkrijke afzettingen boven het grondwatervlak zijn komen liggen. 

 

Hoewel het ondiepe grondwater in de Achterhoek vaak veel nitraat bevat, is het 

diepere grondwater overwegend nitraatarm (Van Beek et al., 2006). Er treedt 

namelijk denitrificatie op als het grondwater door lagen stroomt die rijk zijn aan 

organische stof en/of in contact komt met pyriet. Onder (oude) inzijggebieden zijn 

de niet waterverzadigde bodemlagen arm aan organische stof doordat het al is 

geoxideerd door zuurstof. Denitrificatie treedt dan pas op een aantal meters diepte 

op: variërend van enkele meters onder lage dekzandgronden tot tientallen meters 

onder stuwwallen. Onder (voormalig) natte gebieden met veel organische stof en/of 

pyriet kan al binnen de bovenste meters denitrificatie optreden. 

 

De gehalten aan chloride (Cl), natrium (Na) en kalium (K) zijn hier ook vaak hoger 

dan van nature te verwachten is. Chloridegehalten van meer dan 15 mg/l en 

kaliumgehalten van meer dan 2 mg/l hangen vaak samen met bemesting (Jalink en 

Van Beek, 2000; Van Beek et al., 2006). Door het open karakter van het 

watervoerend pakket en de lange bemestingsgeschiedenis hebben deze invloeden 

zich regionaal kunnen verspreiden. 

 

Grondwaterkwaliteit deelgebied Stelkampsveld 

Van het Stelkampsveld zijn zeer recente (juni 2009-september 2010) en oudere 

(1982, 1995) grondwaterkwaliteit gegevens beschikbaar. In 2009 en 2010 is een 

intensief bodem- en hydrochemisch onderzoek uitgevoerd naar de werking van het 

Stelkampsveld s.s. (B-ware, 2011). Ten behoeve van het beheerplan is een analyse 

uitgevoerd van de gegevens uit dit onderzoek. Aanvullend zijn tegelijk ook zoveel 
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mogelijk nog bestaande peilbuizen in de rest van landgoed Beekvliet bemonsterd. 

Daarnaast zijn o.a. de waterkwaliteitsgegevens uit eerdere onderzoeken gebruikt 

(Van Kootwijk, 1982; Rossenaar en Streefkerk, 1995) en zijn beschikbare gegevens 

opgevraagd uit de wijdere omgeving m.b.v. het Dinoloket. Deze gegevens zijn allen 

bewerkt met het hydrochemisch database- en analysepakket Hyca (Mendizabal et 

al., 2007). Met Hyca is o.a. het watertype volgens Stuyfzand (1993) bepaald naast 

diverse andere kwaliteitsindices.  

Voor Stelkampsveld s.s. zijn de kwaliteitsgegevens vervolgens geïnterpreteerd in 

relatie tot grondwaterstroming en geohydrochemische processen aan de hand van 

een tweetal raaien peilbuizen. De inzichten over de werking van het 

geohydrochemisch systeem zijn vervolgens gebruikt bij de interpretatie van de 

incidentele metingen in peilbuizen en oppervlaktewateren elders in het Natura 

2000/Topgebied.  

 

Naast de situatie in juni (figuur 3.9) is ook de situatie in november bepaald (figuur 

3 hieronder). 
 

Figuur 3. Samenvattende doorsneden waterkwaliteit van noord naar zuid door het 
Stelkampsveld in november 2009. 

 

Figuur 4 toont een samenvattende weergave van waterkwaliteitspatronen in een 

west-oost transect over het Charaven. Deze doorsnede ligt dus min of meer dwars 

op de regionale grondwaterstroming, maar door opbolling van freatisch water in de 

dekzandruggen kan een lokale stroming in deze richting ontstaan. Onder het 

Charaven en ook westelijker in het dal van de Oude Beek (B14) is het systeem van 

sterk gebufferd, ionenrijk, SO4-rijk water te zien (Ha). De dekzandruggen ter 

weerszijden (buizen B118, B109 en B15, zie figuur 3.14 voor locatie peilbuizen) 

blijken diep ontkalkt en deels (nog) beïnvloed door agrarische activiteit (Z-L). Door 

bekalking bevat het grondwater wel hardheid, maar met relatief veel Mg t.o.v. Ca. 

De oostelijke rug is ca. 15 jaar geleden aangekocht. In de laagte ten noordwesten 

van het Charaven was in juni 2009 een lokaal, schoon basenrijk grondwatersysteem 

aanwezig (Hs). Bij het natter worden in het najaar werd dit afgedekt door 

basenarmer grondwater uit een nog lokaler systeem. 
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Figuur 4. Samenvattende doorsneden waterkwaliteit van west naar oost door het 

Stelkampsveld in juni 2009. 

 

Grondwaterkwaliteit overige monsterpunten in Beekvliet 

Aan de hand van de verwachte natuurlijke waterkwaliteit is ingeschat welke 

potenties er ter plekke of in een eventueel nabijgelegen kwelgebied met betreffende 

waterkwaliteit kunnen optreden (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Samenvatting beoordeling waterkwaliteit overige peilbuizen Beekvliet. 
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Waargenomen veranderingen in grondwaterkwaliteit 
 

Figuur 5a. Locatie peilbuizen en andere bemonsteringspunten in het Natura 2000- en TOP-
gebied (Bx = peilbuizen, OWx = meetpunt open water, LYx = meetpunt lysimeter). 
 

Figuur 5.b. Locatie peilbuizen en andere bemonsteringspunten van het deelgebied 
Stelkampsveld 
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Bijlage 5 - Ontwateringsysteem 



 
Natura 2000 |Bijlagendocument bij beheerplan | Stelkampsveld  

 

 
Pagina 26 van 84 

 

Bijlage 6a - Habitattypenkaart totaal 
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Bijlage 6b - Habitattypenkaart per habitat 
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Bijlage 7 - Toelichting ecologische vereisten 

Ecologische vereisten van instandhoudingsdoelen  

 

Algemeen 

In hoofdstuk 3.2 van het Beheerplan zijn de abiotische randvoorwaarden of 

“ecologische vereisten” die noodzakelijk zijn voor een gunstige staat van 

instandhouding van habitattypen en -soorten van het Natura 2000-gebied 

Stelkampsveld in tabellen weergegeven. Daarbij gaat het om vereisten voor 

abiotische factoren als vocht, zuurgraad, voedselrijkdom en andere ecologische 

factoren als omvang, vegetatiestructuur en samenhang met de omgeving. 

Hieronder wordt het fenomeen ecologische vereisten nader toegelicht.  

Wat zijn ecologische vereisten? Waarvoor worden ze gebruikt? 

Tal van ecologische factoren bepalen in hoeverre soorten zich kunnen (her)vestigen 

én duurzaam in een gebied aanwezig kunnen blijven. In geval van Natura 2000 gaat 

het dan vooral om de “ecologische vereisten” die noodzakelijk zijn voor een 

“gunstige staat van instandhouding van habitattypen en -soorten”. Duidelijkheid 

hierover is nodig, bijvoorbeeld om scherp te krijgen in hoeverre het huidige 

voorkomen van de habitattypen en –soorten werkelijk duurzaam is (zijn essentiële 

randvoorwaarden voldoende op orde?) en wat nodig is om de duurzaamheid zo 

nodig te vergroten. Ook kan met kennis van de ecologische vereisten ingeschat 

worden of en waar elders in het Natura 2000-gebied habitattypen – en soorten 

ontwikkeld kunnen worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Verder kan 

aan de hand van de ecologische vereisten een bijdrage geleverd worden aan een 

goede toetsing van bestaand dan wel voorgenomen gebruik: is het gebruik mogelijk 

in conflict met dan wel ondersteunend aan de te realiseren ecologische vereisten?  

 

Onderscheid kan worden gemaakt in abiotische vereisten en overige ecologische 

vereisten. Bij abiotische vereisten gaat om noodzakelijke bodem-, water-, en 

luchtkarakteristieken. Bijvoorbeeld of een bepaald habitattype gebonden is aan zure 

of juist meer gebufferde basenrijke omstandigheden, voedselarme of meer 

voedselrijke en droge of juist meer vochtige omstandigheden en in hoeverre het 

habitat gevoelig is voor atmosferische depositie met stikstof. Naast deze abiotische 

vereisten zijn ook andere ecologische voorwaarden bepalend voor het voorkomen 

van (combinaties van) soorten. Voor een soortenrijk (flora én fauna) elzenbroek is 

bijvoorbeeld een gevarieerde bosstructuur met oude, levende en dode, dikke bomen 

(bijv. Zwarte specht) en een gevarieerde bosrand (b.v. Kleine IJsvogelvlinder) 

vereist en moet het broekbos voldoende groot zijn. Ook noodzakelijke vormen van 

beheer kunnen gezien worden als ecologische vereiste. Zo is voor het merendeel 

van de habitattypen in Stelkampsveld frequent beheer in de vorm van maaien of 

periodiek verwijderen van bosopslag noodzakelijk. Zonder ingrijpen ontwikkelen de 

terreinen zich tot bos.  

 

Een aantal belangrijke ecologische vereisten vloeien rechtstreeks voort uit de in 

hoofdstuk 2 beschreven algemene instandhoudingsdoelen. Hierin wordt het 

bereiken van een duurzame ecologische samenhang en functioneren benadrukt, 

zowel binnen het gebied zelf als met de omgeving. Voor de samenhang binnen het 

Natura 2000-gebied is het bijvoorbeeld van belang dat de habitattypen zich zo 

volledig mogelijk en over zo natuurlijk mogelijke gradiënten kunnen ontwikkelen. 

Voldoende schaal, samenhang en variatie is niet alleen voor de flora maar ook voor 

de fauna van belang. Veel planten komen in verschillende vegetatietypen voor, 

dieren benutten vaak de ene begroeiing voor voedsel, een andere voor de 

voortplanting en weer een andere om te overwinteren. Daarnaast geldt dat in een 

gevarieerd en robuust gebied populaties duurzamer zijn. Ten eerste omdat 

naarmate habitattypen in grote oppervlakten voorkomen de populatiegrootte van 
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soorten groter is en de kans op uitsterven door genetische verarming, door te 

weinig zaadproductie, of door extreme omstandigheden (droogte etc.) kleiner zijn. 

Ten tweede omdat in een gevarieerd gebied bij minder wordende omstandigheden 

de kans groter is dat een soort toch een plek weet te vinden waar de 

omstandigheden nog wel toereikend zijn. Verder staat het Natura 2000-gebied 

Stelkampsveld niet op zich zelf. Een belangrijke ecologische vereiste is bijvoorbeeld 

dat voor de habitattypen kenmerkende (en dan vooral kritische) faunasoorten zich 

goed kunnen verplaatsen via “stapstenen” en “verbindingszones” van het ene naar 

het andere gebied. 

  

Bij het beschrijven van de ecologische vereisten wordt ingegaan op de 

standplaatscondities, maar ook beknopt op de sturende processen en factoren die 

hiervoor bepalend zijn. Bijvoorbeeld dat de benodigde basenrijke omstandigheden 

op peil gehouden wordt door de toevoer van basenrijk grondwater of juist door de 

aanwezigheid van een leemrijk materiaal in de ondiepe ondergrond.  

Toelichting bij de tabellen 

Voor een toelichting op de onderscheiden vochtklassen etc. wordt verwezen naar de 

Toelichting bij de Ecologische vereisten Natura 2000-gebieden (versie januari 

2009). 

 

In de tabel zijn, zowel per habitattype (totaal bereik) als voor de afzonderlijke 

vegetatietypen, de bandbreedtes aangegeven voor de factoren Vocht (GVG), 

Voedselrijkdom en Zuurgraad. Voor zover de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 

(GLG) relevant is wordt dit in de tekst in §3.2 aangegeven. Dit geldt eveneens voor 

de factor Overstromingstolerantie/-afhankelijkheid.  

 

In de tabel zijn alleen de vegetatietypen aangeven die kenmerkend zijn voor goed 

ontwikkelde vormen van het habitattype. Achter het vegetatietype staat aangeven 

in hoeverre het type relevant is of kan zijn voor het Natura 2000-gebied 

Stelkampsveld.  

 

Wanneer in de vakjes een a of een b staat betekent het dat de betreffende condities 

alleen gelden voor respectievelijk de bovengrond of de ondergrond. 

 

In de tabel staat het bereik van het habitattype aangegeven middels groene en gele 

arcering, zowel landelijk (bovenaan) als voor de specifieke situatie in het 

Stelkampsveld. 

Met groen wordt het kernbereik van het type aangegeven. Dat is het bereik waarbij 

de goed ontwikkelde vormen van het habitattype kunnen voorkomen. Van het 

kernbereik dient een zo groot mogelijk deel binnen het gebied te worden 

gerealiseerd om te voldoen aan de instandhoudingsdoelen. 

Met geel wordt het aanvullende bereik aangegeven. Het aanvullende bereik geeft 

condities weer waarbij het habitattype niet duurzaam in goed ontwikkelde vorm in 

stand kan worden gehouden, maar die wel een waardevolle aanvulling leveren, 

omdat hier voor het habitattype minder kenmerkende vegetaties voor kunnen 

komen.  

Wanneer een type in een gebied onwaarschijnlijk is, worden optimale en 

suboptimale bereiken aangegeven met respectievelijk donker- en lichtgrijs.  

Toelichting ecologische vereisten per habitattype 

In deze paragraaf worden de vereisten per habitattype verder toegelicht. Ook de 

sturende processen en factoren die de betreffende standplaatscondities op de 

locaties van habitattypen in Stelkampsveld nader bepalen, komen beknopt aan de 

orde, (met name relevant voor basenrijkdom en voedselrijkdom). Daarnaast wordt 

in de beschrijving ingegaan op andere ecologische vereisten als vegetatiestructuur, 

schaal en samenhang. 
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H3130  Zwakgebufferde vennen 

Afhankelijk van de positie in het hydrologisch systeem kunnen in Stelkampsveld 

ruwweg twee typen vennen onderscheiden worden, namelijk vennen die laag op de 

gradiënt liggen en een duidelijke grondwaterinvloed kennen en vennen die hogerop 

liggen en vooral gevoed worden door regenwater. Door deze diversiteit in 

omstandigheden komen in Stelkampsveld een flink aantal, en ook qua ecologische 

vereisten zeer uiteenlopende, relevante vegetatietypen voor (zie tabel). 

 

Het totale kernbereik voor de vochttoestand varieert van diep water tot ondiep 

droogvallend (GVG is -50 cm tot -20 cm -mv) in het optimaal bereik, doorlopend 

naar langdurig inunderend in het aanvullend bereik (GVG is -20 cm tot -5 cm –mv). 

De verschillende vegetatietypen nemen daarin hun eigen karakteristieke positie in. 

Het totale kernbereik in de zuurgraad omvat de klassen basisch (pH > 7,5) tot en 

met matig zuur (pH 4,5 - 5,5). Uit de tabel blijkt dat vooral als het gaat om de 

zuurgraad het bereik voor de afzonderlijke vegetatietypen zeer sterk uiteenloopt. 

Het optimale bereik van de meest basenminnende vegetatietypen, de associatie van 

Ongelijkbladig fonteinkruid en de Associatie van Waterpunge en Oeverkruid 

bedraagt > pH 6,5 respectievelijk > pH 6,0. Daar staat de Associatie van 

Veelstengelige waterbies en de Associatie van Vlottende bies tegenover, het 

optimale kernbereik van deze vegetatietypen omvat de trajecten pH 4,5 -6,0 

respectievelijk pH 4,5 - 6,5. Het totale kernbereik voor de voedselrijkdom is van 

zeer voedselarm tot matig voedselrijk. 

H4010 Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

Het habitattype Vochtige heiden omvat in het Stelkampsveld twee vegetatietypen: 

de typische subassociatie en de orchideeënrijke subassociatie, beide van de 

Dopheideassociatie. Het verschil in ecologische vereisten tussen de twee betreft de 

bodemchemie: de orchideeënrijke vorm vereist een hogere basenverzadiging en 

heeft daardoor ook een wat betere zuurbuffering. Die basenverzadiging kan voort-

komen uit directe verwering van leem in de bodem, maar kan ook komen uit min of 

meer kortstondige doordringing van basenrijk grondwater tot in de wortelzone.  

 

Beide typen hebben een optimale voorjaarsgrondwaterstand (GVG) van 10 tot 40 

cm onder maaiveld. De grondwaterstand mag ook in de zomer niet langdurig buiten 

bereik van de vegetatie komen. De GLG is afhankelijk van de mogelijkheden voor 

nalevering van vocht en capillaire opstijging. 

Vochtige heiden liggen op zure bodems: de typische subassociatie ligt op bodems 

met een pH van 5 tot minder dan 4,5. De orchideeënrijke vorm komt voor op 

bodems met een pH van 5,5 tot 4,5 met enige tolerantie naar beneden en naar 

boven bij niet optimale vormen. 

 

De voedingsstoffenvoorziening is “zeer voedselarm”, waarbij de orchideeënrijke 

vorm ook nog in iets voedselrijkere milieus kan voorkomen, maar dan minder 

optimaal. Daarmee is het habitattype zeer gevoelig voor verrijking met planten-

voedingsstoffen: de kritische depositiewaarde voor stikstof is 1300 mol/ha/jaar. 

Qua beheer vereist het habitattype (zo nu en dan) afvoer van de gewasproductie en 

het voorkomen van opslag van bomen en struiken. Verschillende beheersvormen 

zijn daarbij mogelijk: maaien, begrazen en plaggen zijn de meest voorkomende. 

Plaggen leidt vaak tot pioniervegetaties van habitattype H7150 Pioniervegetaties 

met snavelbiezen. 

H4030 Droge heiden 

Het habitattype Droge heiden omvat in het Stelkampsveld twee vegetatietypen: de 

typische subassociatie en de subassociatie met Tandjesgras, beide van de 

Struikheide-Stekelbremassociatie. Ook hier zit het verschil in ecologische vereisten 

in de bodemchemie: de vorm met Tandjesgras vereist een hogere basenverzadiging 

en heeft daardoor ook een wat betere zuurbuffering. Het vormt een overgangsvorm 

naar de heischrale graslanden, waarin Tandjesgras meestal ook aanwezig is. 
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De basenverzadiging komt hier praktisch altijd voort uit directe verwering van leem 

in de bodem, omdat de droge heiden doorgaans geen of weinig contact hebben met 

grondwater.  

Beide typen hebben een optimale voorjaarsgrondwaterstand (GVG) van meer dan 

40 cm onder maaiveld. De grondwaterstand kan in de zomer langdurig buiten bereik 

van de vegetatie komen.  

Droge heiden liggen op zure bodems: de typische subassociatie ligt op bodems met 

een pH van minder dan 4,5; is die hoger, dan ontstaan niet optimale vormen. De 

vorm met Tandjesgras komt voor op bodems met een pH van 5,0 of minder. 

 

De voedingsstoffenvoorziening is “zeer voedselarm”, waarbij de vorm met 

tandjesgras ook nog in iets voedselrijkere milieus kan voorkomen, maar dan minder 

optimaal. Daarmee is het habitattype zeer gevoelig voor verrijking met planten-

voedingsstoffen: de kritische depositiewaarde voor stikstof is 1100 mol/ha/jaar. 

Qua beheer vereist het habitattype (zo nu en dan) afvoer van de gewasproductie en 

het verwijderen van opslag van bomen en struiken. Verschillende beheersvormen 

zijn daarbij mogelijk: maaien, begrazen en plaggen zijn de meest voorkomende.  

H6230 *Heischrale graslanden 

Het habitattype Heischrale graslanden omvat in het Stelkampsveld twee vegetatie-

typen: een droge vorm: de Associatie van Liggend walstro en Schapengras en een 

nattere vorm: de Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras. Dit weerspiegelt de 

ecologische positie van dit habitattype: het komt voor in de gradiënt van vocht, 

maar ook in die van basenverzadiging. 

 

Qua vochtvoorziening stelt de Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras de 

hoogste eisen: een gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) van 10 tot meer 

dan 40 cm onder maaiveld, waarbij de basenlevering gegarandeerd moet zijn, 

capillair uit lemig zand of uit het grondwater dat zo nu en dan tot in de wortelzone 

moet kunnen doordringen. De laagste waterstand (GLG) in deze vochtige associatie 

mag afhankelijk van het bodemtype niet te diep wegzakken; er moet enige 

capillaire opstijging van water mogelijk blijven. De droge variant komt voor bij een 

GVG van dieper dan 40 cm en een GLG die diep kan wegzakken. 

 

De zuurgraad is ook weer wat kritischer bij de vochtige vorm: deze mag liggen 

tussen pH 5,5 en 4,5. De drogere variant kan ook nog voorkomen bij een pH tot 4. 

De zuurgraad is sterk bepalend voor het basenleverend vermogen: verzuring leidt 

tot het verdwijnen van het habitattype. 

De voedselvoorziening is matig tot zeer voedselarm (de vochtige variant) en zeer 

voedselarm (de droge variant). Daarmee is het habitattype zeer gevoelig voor 

verrijking met plantenvoedingsstoffen: de kritische depositiewaarde voor stikstof is 

830 mol/ha/jaar. 

H6410 Blauwgraslanden 

Het habitattype omvat in Stelkampsveld diverse vegetatietypen. Voor een goede 

kwaliteit van het habitattype zijn de vereisten van de typische subassociatie en 

subassociatie met parnassia van het Blauwgrasland van belang. De subassociatie 

met parnassia is een belangrijk bestanddeel van het habitattype Kalkmoerassen. 

Daar vormt zij het relatief droge deel van dit habitattype.  

 

In de winter en het voorjaar is een hoge grondwaterstand dicht aan maaiveld nodig, 

in de zomer zakt de grondwaterstand uit. Zolang sprake is van een goede 

waterkwaliteit, worden kortstondige inundaties verdragen. De GVG van de typische 

subassociatie en de subassociatie met parnassia bedraagt respectievelijk 10 tot 25 

cm onder maaiveld, en 5 cm boven maaiveld tot 25 cm onder maaiveld. 
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Mits in de winter tot ver in het voorjaar beïnvloeding plaatsvindt met grondwater 

met een hoge hardheid en alkaliteit zoals in het deelgebied Stelkampsveld, kan de 

GLG van de typische subassociatie en subassociatie met parnassia betrekkelijk diep 

uitzakken tot 70 en maximaal 100 cm onder maaiveld. De mate waarin de GLG kan 

wegzakken is ook afhankelijk van de eigenschappen van het lokaal substraat (m.n. 

leemgehalte), c.q. de mate waarin capillaire nalevering kan plaatsvinden. Wanneer 

het basenrijke grondwater onvoldoende (langdurig) in de wortelzone kan 

doordringen, gaan regenwaterinvloeden overheersen en maken de 

blauwgraslandvegetaties plaats voor heischrale graslanden of heiden.  

 

Het habitattypen bevat overwegend basenminnende vegetatietypen. De zuurgraad 

mag daarom niet te laag zijn en processen die de zuurgraad bufferen zijn daarom 

essentieel voor een duurzame instandhouding. In Stelkampsveld vindt deze 

buffering plaats door toestroming van basenrijk grondwater naar de wortelzone. 

Voor de subassociatie met parnassia is het nodig dat in de winter en voorjaar het 

basenrijke grondwater doordringt in de wortelzone en/of uittreedt aan maaiveld. De 

typische subassociatie vereist een korter durende toestroming van basenrijk 

grondwater naar de wortelzone en in de zomer capillaire opstijging van basenrijk 

grondwater. De subassociatie met Borstelgras komt voor op locaties met een nog 

beperktere buffering (vaak hoger op de gradiënt gelegen). Deze subassociatie 

maakt onderdeel uit van het aanvullend bereik van het habitattype.  

De eveneens tot het habitattype te rekenen schrale vorm van de Veldrusassociatie 

heeft laterale toestroming van (aëroob) lokaal grondwater nodig op overgang naar 

de kwelzone met anaëroob water (overgang dekzandrug-laagte). In dit vegetatie-

type kan de grondwaterstand in de zomer relatief ver weg zakken (ca 1,20 m onder 

maaiveld). 

 

Het habitattype is afhankelijk van matig voedselarme tot licht voedselrijke 

omstandigheden in de bewortelingszone. De toestroming van calcium- en ijzerrijk 

grondwater zorgt ook voor de noodzakelijke lage voedselrijkdom. Het toestromende 

grondwater dient ook een laag gehalte te hebben aan nitraat en sulfaat in verband 

met de eutrofiërende werking van deze stoffen. 

Door de vereiste lage voedselrijkdom is het habitattype zeer gevoelig voor 

atmosferische stikstofdepositie: de grenswaarde is 1100 mol/ha/jaar. 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 

Het habitattype Pioniervegetaties met snavelbiezen bevat in het Natura 2000-

gebied Stelkampsveld maar één vegetatietype: de Associatie van Moeraswolfsklauw 

en Snavelbies. Het komt van nature voor op droogvallende oevers van zure vennen, 

of in laagtes waar door een langdurige inundatie de vegetatie is afgestorven. In het 

Stelkampsveld komt het vooral voor op plaatsen waar heide geplagd is of bos is 

verwijderd én waar geen of weinig buffering plaats vindt door basenrijk grondwater. 

Ook op paadjes in de natte heide kan het voorkomen. In het algemeen ontwikkelt 

zich op dergelijke plaatsen een dopheidegemeenschap, die vooral bij een te hoge 

stikstofdepositie snel doorschiet naar een monotone vegetatie van pijpenstrootje. 

 

De natte standplaats komt tot uiting in de ecologische vereisten voor vocht: een 

gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) van ca. 5 cm boven tot 25 cm onder 

maaiveld en een zomerwaterstand die niet heel diep mag wegzakken; er mag geen 

langdurige uitdroging van de vegetatie plaatsvinden. Het gaat altijd om zure 

standplaatsen (pH beneden 5) die doorgaans zwak tot zeer zwak gebufferd zijn en 

zeer voedselarm voor wat betreft de voedselrijkdom. De kritische depositiewaarden 

bedroeg voorheen 1.600 mol/ha/jaar, maar is recent verlaagd naar 1.400 

mol/ha/jr. 
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H7230 Kalkmoerassen  

Kalkmoerassen zijn met name te herkennen aan het voorkomen van (vaak 

zeldzame) basenminnende (‘kalkminnende’) plantensoorten zoals 

Moeraswespenorchis en Tweehuizige zegge. 

De zeggenbegroeiingen van dit habitattype vertonen veel floristische 

overeenkomsten met die van het habitattype blauwgraslanden (H6410). 

Zeggenbegroeiingen van kalkmoerassen hebben echter een dominantie van kleine 

zeggen, een hogere bedekking van slaapmossen en een lager aandeel van typische 

graslandsoorten en vooral het voorkomen van soorten die kenmerkend zijn voor 

basenrijke omstandigheden.  

 

De subassociatie met Parnassia en de subassociatie met Melkeppe worden tot het 

kalkmoeras gerekend als ze aan bovengenoemde criteria voldoen. De essentiële 

component is echter in het Stelkampsveld de Associatie van Vetblad en Vlozegge, al 

komt deze niet echt vlakvormend, maar meer als mozaïek, en inmiddels in een wat 

verarmde vorm voor. 

 

Zoals de naam ook aangeeft moet er een voortdurende toestroom zijn van kalkrijk - 

dus basenrijk – grondwater. Voor veenvorming dient dit grondwater ook in de 

zomersituatie nooit diep weg te zakken. De GVG voor kalkmoerassen ligt van 5 cm 

boven maaiveld tot maximaal 25 cm onder maaiveld, waarbij de waterstand voor de 

Associatie van Vetblad en Vlozegge nog wat hoger kan zijn. De GLG ligt voor deze 

associatie op 20 tot 50 cm beneden maaiveld. Ook de parnassiarijke vorm van 

Blauwgrasland, gerekend tot kalkmoeras, heeft een GLG van 20 – 65 cm beneden 

maaiveld. 

 

In alle gevallen is basenrijk grondwater tot in de wortelzone of uittredend aan 

maaiveld noodzakelijk in de winter en in de zomer moet het basenrijke water 

bereikbaar blijven voor de vegetatie. 

Door de noodzakelijke toestroom van basenrijk water is de voedselvoorziening 

tamelijk goed: matig voedselarm tot licht voedselrijk, waarbij de Associatie van 

Vetblad en Vlozegge onder relatief voedselarme omstandigheden voorkomt. De 

zuurgraad van de bodem kan vrij sterk variëren: van neutraal tot zwak zuur (pH 7 

tot 5,5) met de subassociatie van Melkeppe als meest zuurtolerante; hier kan de 

bodem nog een zuurgraad hebben tot 4,5. 

 

Het habitattype is potentieel ook zeer gevoelig voor de verzurende en vermestende 

werking van atmosferische stikstofdepositie. Mits de waterhuishouding op orde is, 

zullen de effecten hiervan echter naar verwachting meevallen. De aanvoer van 

basen- en ijzerrijk grondwater zorgt niet alleen voor een goede zuurbuffering, maar 

ook voor de vastlegging van fosfaat en daarmee fosfaatbeperking. De grenswaarde 

voor stikstofdepositie is 1100 mol/ha/jaar. 

H91E0C Beekbegeleidende bossen 

Het habitattype omvat verscheidene vegetatietypen met gezamenlijk een relatief 

groot bereik in het waterstandregime: langdurig inunderend tot zeer vochtig. 

 

Het meest kritisch voor waterstandsregime is de typische subassociatie van het 

Elzenzegge-Elzenbroek. In dit type heersen over een groot deel van het jaar 

waterverzadigde omstandigheden. In de winter tot ver in het voorjaar staat de 

waterstand rond of boven maaiveld. Richting de zomer dalen de grondwaterstanden 

geleidelijk, de optimale GLG zit tussen 0 en 30 cm onder maaiveld en zakt niet 

dieper weg dan 60 cm. Wanneer in de lagere delen ruimschoots aan deze 

omstandigheden voldaan wordt, zal hoger op de gradiënt ook voldaan worden aan 

de vereiste hydrologische condities van de overige typen Elzenbroekbos. 

 

Het habitattype vereist een relatief hoge basenrijkdom. Een lage pH komt alleen in 

de toplaag van de bodem voor. In Stelkampsveld is buffering van de hoge 
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zuurgraad sterk afhankelijk van toestroming van basenrijk grondwater. 

Zuurgraadbuffering vindt deels ook plaats door overstroming met oppervlaktewater 

door de Oude beek, maar leidt bij de huidige waterkwaliteit tot een te hoge 

voedselrijkdom. Voor de typische subassociatie van het Elzenzegge-Elzenbroek 

moet in de winter het basenrijke grondwater doordringen in de wortelzone en/of 

uittreden aan maaiveld. In de zomer vindt ook nog capillaire nalevering plaats van 

basenrijk grondwater door verdamping. 

 

De optimale voedselrijkdom is matig voedselrijk. Het toestromende grondwater 

moet ook een laaggehalte hebben aan nitraat en sulfaat in verband met 

eutrofiëring. Het habitattype is, weliswaar minder dan de overige habitattypen in 

Stelkampsveld door de hoge buffering en lichte tot matig voedselrijke omstandig-

heden, gevoelig voor atmosferische stikstofdepositie (KDW is 1860 mol N/ha/jr.).  

H9120 Beuken-eikenbossen met Hulst 

Dit habitattype komt over een kleine oppervlakte voor op een dekzandwelving even 

ten zuiden van boerderij Steelkamp. Dit habitattype is niet opgenomen in de 99%-

versie van het AWB. Het staat wel op de Habitattypenkaart en is in dit beheersplan 

meegenomen als “overige belangrijke natuurkwaliteit”. Voor dit habitattype gelden 

geen specifieke instandhoudingsopgaven zoals geformuleerd voor de andere 

habitattypen. Het is wel gewenst inzicht te krijgen in hoeverre maatregelen ten 

behoeve van de wel in de 99%-versie opgenomen habitattypen effect op deze 

natuurkwaliteit kunnen hebben. Daarom worden ook voor dit habitattype de 

ecologische vereisten hieronder kort beschreven. 

 

Bepalend voor de ecologische vereisten van het habitattype H9120 Beuken-

eikenbossen met Hulst in het Stelkampsveld zijn de actueel daarin voorkomende 

vegetatietypen: de subassociatie met Adelaarsvaren en de subassociatie met 

Lelietje van Dalen. De subassociatie met Adelaarsvaren vraagt matig tot droge 

omstandigheden, dit vertaalt zich in een optimaal bereik van de GVG van > 40 cm 

onder maaiveld in de klassen van 14-32 en meer dan 32 dagen droogte stress. Voor 

de subassociatie met Lelietje van Dalen behoort de klasse van meer dan 32 dagen 

droogtestress tot het aanvullend bereik. Deze associatie kan in het aanvullend 

bereik ook voorkomen onder vochtige omstandigheden: een GVG van > 40 cm en 

minder dan 14 dagen droogtestress.  

 

De optimale zuurgraad van de bodem omvat een pH lager of gelijk aan 5 (pH-H2O); 

waarbij een relatief hoge pH in het traject van 4,5 – 5 alleen geldt voor de 

subassociatie met Lelietje-van-dalen. De optimale voedselrijkdom omvat de klassen 

zeer voedselarm en matig voedselarm.  
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Bijlage 8 - Model vuurvlinder, kamsalamander en 

ijsvogelvlinder 

Model Vuurvlinder 

Dit model is afgeleid van de modellen heideblauwtje 

en zilveren maan en bestaat uit grote en kleine 

stapstenen van schraal grasland en heide, gelegen 

in een landschapszone.  

Het model is gebaseerd op de vele vlindersoorten 

van heide en schraal grasland, die sterk achteruit 

gegaan zijn. Het gaat om soorten als zilveren maan, 

heivlinder, heideblauwtje, bruine vuurvlinder, 

kommavlinder en aardbeivlinder. Vele andere 

soorten, met name ongewervelde dieren en vogels kunnen mee profiteren. Een 

kanttekening bij dit model is, dat veel soorten van heide zich moeilijk verspreiden 

en relatief grote leefgebieden (ca. 100 ha) nodig hebben. De consequentie daarvan 

is dat ecologische verbindingszones voor veel van deze soorten niet zullen 

functioneren.  

Combinatie met model hagedis ligt voor de hand, aangezien het in beide gevallen 

gaat om fauna van zonnige, schrale plekken (heide, zand, schraal grasland). De 

hagedis eist echter een corridor en is beter toepasbaar in kleinschalig landschap, 

terwijl de vuurvlinder een bredere landschapszone in open landschap vraagt. 

Landschapszone:  

De landschapszone bestaat uit een 500 meter brede zone van open landschap met 

bloemrijke bermen en slootkanten. Dicht bos belemmert de dispersie.  

Stapsteen: 

 Begroeiing stapsteen: schraal grasland of heide  

 Minimum oppervlakte stapsteen: groot 4 ha, klein 0.5 ha  

 Onderlinge afstand stapstenen: groot 2 km, klein 500 meter  

Nodig per kilometer:  

 grote stapsteen: 2 ha 

 kleine stapsteen: 1 ha 
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Model Kamsalamander 

Dit model bestaat uit een corridor met 

stapstenen, ingebed in een landschapszone 

'natte' elementen, met name poelen, zijn 

essentieel. Behalve de kamsalamander kunnen 

ook andere zeldzame amfibieën -heikikker, 

boomkikker, knoflookpad- en ringslang doelsoort 

zijn.  

Dit model mikt op een herstel van kleinschaligheid, inclusief natte elementen. 

Daarmee is het toepasbaar zowel in het rivierengebied als op de lage zandgronden. 

De kwaliteit van de natte elementen is van groot belang, terwijl de 'droge' 

elementen zeer verschillend kunnen zijn. Het model biedt plaats aan een zeer grote 

verscheidenheid aan organismen, van spitsmuis tot steenuil en van libel tot 

vleermuis. De poelen dienen echter vrij van vis te zijn en te blijven. 

Landschapszone:  

De landschapszone bestaat uit kleinschalig landschap met een samenhangend 

netwerk van elementen, zoals bij de corridor genoemd, in het cultuurlandschap. 

Daarnaast liggen in deze landschapszone kleine poelen: 500m2, opgenomen in het 

netwerk.  

De breedte van de landschapszone is 250 m. per strekkende km. Buiten de stap-

stenen zijn tenminste 5 poelen, deze liggen goed verspreid, als kleine stapstenen.  

Corridor: 

Begroeiing corridor: ruigte, struweel, (vochtig) schraalland, kleine loofbosjes, 

greppels, houtwal, oevers van sloten of beken, en dergelijke.  

 

Minimale breedte corridor: 10-15 meter  

 

Maximale lengte corridor: 500 meter  

 

Maximale onderbreking corridor: 50-100 meter  

 

Landschap in onderbreking: verkeerswegen, spoorwegen en bebouwing vormen een 

barrière voor dispersie. Dat geldt in mindere mate voor akkers.  

 

Barrières: mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk. Gebruik van tunnels is 

bekend. Grote tunnels (doorsnede > 1 meter) verhogen de effectiviteit. Ecoducten 

voldoen het best. 

Stapsteen:  

 Begroeiing stapstenen: poel met goed ontwikkelde water- en oevervegetatie 

waarin open ruimten aanwezig zijn; landhabitat bestaande uit struweel, heggen 

of houtwallen, met voldoende schuilmogelijkheden in de vorm van dood hout en 

dergelijke. Minimum oppervlakte stapsteen: 1-3 ha landhabitat met daarbinnen 

enkele forse poelen, bijvoorbeeld van 2000 m2 elk. Onderlinge afstand 

stapstenen: 1 km. 

Nodig per kilometer:  

 Stapstenen: 3 ha  

 Corridor: 1 ha  

 Landschapszone: 1.2 ha, namelijk: 250 m. breed, waarin 5% van de oppervlakte 

bestaat uit landschapselementen. Daarin liggen tenminste 5 poelen van 500 m2 

elk. 
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Model IJsvogelvlinder 

Dit model is gebaseerd op het model kleine ijsvogelvlinder en bestaat uit grote en 

kleine stapstenen open bos, in een 

landschapszone. Het is met name bedoeld 

voor organismen die niet zozeer uitgestrekte 

bossen nodig hebben, maar bos van hoge 

kwaliteit: vochtig, met gevarieerde 

samenstelling en structuurrijke randen en 

open plekken. De kleine ijsvogelvlinder en de 

grote weerschijnvlinder zijn daarvan goede 

voorbeelden. Tevens dient het model om 

kleine, geïsoleerde maar waardevolle bosjes 

uit hun isolement te halen.  

Landschapszone: 

De landschapszone is 250 meter breed en bestaat uit kleinschalig landschap of open 

bos. In een agrarisch landschap bevorderen houtwallen de dispersie.  

Stapsteen: 

 Begroeiing stapsteen: vochtig loofbos met open plekken en structuurrijke 

randen.  

 Minimum oppervlakte stapsteen: groot 10 ha, klein 1.5 ha  

 Onderlinge afstand stapstenen: groot 5 km, klein 1.5 km  

Nodig per kilometer:  

 grote stapsteen: 2 ha  

 kleine stapsteen: 0.4 ha
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Bijlage 9 - Kwaliteitsanalyse H9120 

NB: Het habitattype Beuken-Eikenbossen met Hulst (H9120) is niet opgenomen in 

het aanwijzingsbesluit, maar is wel (kwalificerend) aangetroffen in het gebied en 

wordt conform de Europese richtlijnen wel meegenomen op de habitattypekaart en 

wordt in het beheerplan beschreven als aanvullende waarde. Het habitattype heeft 

echter geen juridische 'Natura2000 beheerplan status', zolang het niet is 

opgenomen in een aanwijzingsbesluit. 

Algemene kenmerken (uit LNV profielendocument) 

Tot dit habitattype behoren loofbossen met eik en/of beuk in de boomlaag en hulst 

en/of taxus in de struiklaag, voorkomend op vochtige tot droge, voedselarme tot 

licht voedselrijke zand- en leemgronden buiten grondwaterinvloed. Op deze 

groeiplaatsen is de beuk zeer concurrentiekrachtig en zal in de loop van de 

successie gaan domineren t.o.v. van eik.  

Tot het habitattype worden alleen de bossen gerekend op bosgroeiplaatsen van 

vóór 1850 (het bos zelf kan dus veel jonger zijn) en bossen van minstens 100 jaar 

oud die hieraan grenzen. Een belangrijk deel van de biodiversiteit van dit 

habitattype komt voor in de bosranden in de vorm van mantel –en zoomvegetaties, 

daarom worden deze vegetaties - onder voorwaarden (mozaïek dan wel rand) - ook 

tot het habitattype gerekend. Hoewel beuk en hulst in de Europese definitie een 

duidelijke rol spelen, zijn deze soorten in de Nederlandse situatie in veel bossen, zo 

ook in Stelkampsveld, door langdurig en intensief beheer slechts spaarzaam 

aanwezig. Voor de toekenning zijn deze soorten dus niet onderscheidend, maar 

zullen bij extensivering van het beheer “vanzelf” zich vestigen dan wel in 

voorkomen toenemen. 

Oppervlakte en verspreiding:  

Het habitattype komt voor ten zuidwesten van De Groene Maat: het Achterbos en 

het Veurbos. De totale oppervlakte bedraagt ca. 2,4 ha. In een aantal andere 

loofbossen komen vergelijkbare vegetaties voor. Deze loofbossen zijn echter niet 

kwalificerend omdat de bosgroeiplaatsen nog van jonge datum (na 1850) zijn. Deze 

ver/bebossingen vonden in de 1e helft van de vorige eeuw plaats. Het betreft de 

beboste enk aan de zuidwest zijde van de Groene Maat, evenals de gedeeltelijk 

beboste enk die aansluit aan de noordzijde van het Veurbos. Ook in veel houtwallen 

en bossingels binnen en buiten het Natura 2000-gebied komen aanverwante 

vegetaties voor. Deze houtwallen en bossingels zijn vaak wél van oude datum 

(<1850), maar desalniettemin niet kwalificerend omdat lijnvormige elementen niet 

tot het habitattype gerekend worden (“meer rand dan bos”). 
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Kwaliteit en ontwikkeling: 

Tabel 1 Relevante vegetatietypen habitattype H9120 Beuken-Eikenbossen met Hulst in Natura 
2000-gebied Stelkampsveld. Zie bijlage 7 voor de ecologische vereisten van dit habitattype. 

 

Over de precieze historie is weinig bekend, maar zonder twijfel zullen deze bossen 

een divers en intensief gebruik gekend hebben. Lokaal is nog goed te zien dat delen 

als hakhout in gebruik waren. Ook zijn ontwateringsmaatregelen getroffen, vooral 

In het Veurbos komen rabatachtige structuren voor en enkele brede vrije diepe 

vergravingen die lang water kunnen houden. Dimensies suggereren wel dat deze 

delen in het verleden een stuk vochtiger waren. In het Achterbos liggen ook 

ondiepere (bezandings)greppels die vermoedelijk samenhangen met de lokale 

bebossingen met naaldhout in de vorige eeuw, die later weer zijn omgevormd naar 

loofbos.  

 

Het Achterbos bestaat uit een nog jonge, weinig gestructureerde beplanting 

daterend uit de eind 80-er jaren met eik en berk en veel adelaarsvaren. De 

vegetatie kan beschouwd worden als een nog matig ontwikkeld Beuken-Eikenbos, 

subassociatie met Adelaarsvaren. Richting het noorden ligt een open deel (ca. 0,2 

ha) met een dominante bedekking van adelaarsvaren.  

In het Veurbos zijn oudere en meer soorten- en structuurrijke bosvegetaties 

aanwezig met onder meer zomereik, lijsterbes en hazelaar en lokaal een goed 

ontwikkelde kruidlaag met onder meer dalkruid en veelbloemige salomonszegel. 

Deze vegetaties behoren tot Beuken-Eikenbos, subassociatie met Lelietje der Dalen. 

 

De bosrandvegetaties aan de westzijde zijn beperkt ontwikkeld. Lokaal komen 

zoomvegetaties voor die behoren tot de Associatie van Hengel en Bosbraam. Braam 

is (ook binnen het bos) t.o.v. voorgaande karteringen toegenomen, een 

ontwikkeling die we ook elders in het gebied (en Nederland) zien. Deels zal het 

zondermeer gaan om al om verbraming door atmosferische depositie, 

vermestingseffecten vanuit aangrenzende agrarische percelen en het niet altijd 

adequate bosrandbeheer (snoeihout blijft teveel achter in de rand). Deels kan het 

echter ook gaan om braamsoorten die van een meer natuurlijke aard en wel 

kwalificerend zijn voor het habitattype. Dit is echter onvoldoende duidelijk omdat de 

bramen onvoldoende op soortniveau zijn uitgekarteerd. 

 

De bos(rand)vegetaties aan de oostzijde langs het Stelkampspad hebben lokaal een 

duidelijk rijker karakter en daarmee ook afwijkende soortensamenstelling. Delen 

van deze zijde staan - naast historische en mogelijk deels ook actuele afspoeling 

meststoffen - periodiek onder invloed van basenrijk grondwater, mede aangestuurd 

vanuit het lokale grondwatersysteem vanuit het hoger gelegen aangrenzende 

essencomplex aan de oostzijde. Hier heeft zich lokaal een afwijkende 

bosrandvegetatie ontwikkeld met onder meer ratelpopulier, zoete kers, zwarte els, 

wegedoorn, wilde appel, gelderse roos, grauwe wilg en hop. Deze mantel vegetaties 

indiceren hier een overgang naar rijkere bosgemeenschappen van de Klasse der 

Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke grond. 

Voor-

komen  
Vegetatietype  Goed/ 

Matig  

Nadere 

bepalingen  Code Naam 

A 42Aa2 beuken-eikenbos (subassociatie 

met Adelaarsvaren en subassociatie 

met lelietje van dalen) 

G  

A 18Aa1 Associatie van Hengel en Bosbraam 
G Alleen in mozaïek 

met of als rand 

langs zelfstandige 

vegetaties van 

H9120  

H/A 35Aax 

en  

37Aax 

Diverse struwelen behorend tot 

Brummelverbond of Verbond van 

Bramen en Sleedoorn  

M 
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Fauna (met name typische soorten) 

De hazelworm is een typische soort voor dit habitattype. Voorkomen is aannemelijk, 

maar binnen het Natura 2000-gebied zijn (nog) geen waarnemingen bekend. Buiten 

het Natura 2000-gebied is de soort wel waargenomen. Met het ouder worden zal 

het bos steeds geschikter worden voor soorten van oud, goed ontwikkeld bos en 

met name holenbroeders, waaronder de typische soort boomklever. Deze soort 

komt nu al wel voor.  

 

 

Conclusie voorkomen, kwaliteit en toekomst perspectief habitattype 

Het habitattype is over een kleine oppervlakte kwalificerend aanwezig aan de 

zuidoostzijde van de Groene Maat. Daarbij opgemerkt dat op andere plekken in het 

gebied vergelijkbare loofbosvegetaties voorkomen in de vorm van oude houtwallen en 

-singels en lokale vroeg 20e eeuwse be/verbossingen met eik op voormalige essen. 

Vanwege de vorm (lijnvormig) of te jonge bosgroeiplaats zijn deze vegetaties echter 

niet kwalificerend.  

 

Het ouder worden van het bos en daarmee toename van oude levende of dode dikke 

bomen zal bijdragen aan een verdere kwaliteitsverbetering. Verbetering van mantel –

en zoomvegetaties is mogelijk door het terugdringen van atmosferische depositie, zo 

nodig beëindiging van nog aanwezige directe vermestingeffecten vanuit aangrenzende 

landbouwgronden en door een adequaat bosrandbeheer. 
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Bijlage 10a - Rode lijst vaatplanten en broedvogels 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Beschermd 

valkruid  Arnica montana BE Ja 

stijve 

moerasweegbree 

Baldellia ranunculoides BE  

dubbelloof Blechnum spicant GE  

dotterbloem Caltha palustris - Ja 

paardenhaarzegge Carex appropinquata KW  

blonde zegge Carex hostiana BE  

vlozegge Carex pulicaris BE  

spaanse ruiter Cirsium dissectum KW Ja 

klein warkruid Cuscuta epithymum KW  

gevlekte orchis Dactylorhiza maculata subsp. 

fuchsii 

KW Ja 

brede orchis Dactylorhiza majalis subsp. 

majalis 

- Ja 

vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata KW Ja 

ronde zonnedauw Drosera rotundifolia GE Ja 

kleine zonnedauw Drosera intermedia GE Ja 

armbloemige 

waterbies 

Eleocharis quinqueflora BE  

vlottende bies Eleongiton fluitans KW  

brede wespenorchis Epipactis helleborine - Ja 

moeraswespenorchis Epipactis palustris KW Ja 

kokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe GE Ja 

moerashertshooi Hypericum elodes KW  

jeneverbes Juniperus communis GE Ja 

moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata KW  

grote wolfsklauw Lycopodium clavatum BE  

oeverkruid Littorella uniflora BE  

wilde gagel Myrica gale GE Ja 

borstelgras Nardus stricta GE  

akkerogentroost Odontites vernus subsp. vernus BE  

koningsvaren Osmunda regalis - Ja 

parnassia Parnassia palustris KW Ja 

heidekartelblad Pedicularis sylvatica BE  

welriekende 

nachtorchis 

Platanthera bifolia BE Ja 

liggende 

vleugeltjesbloem 

Polygala serpyllifolia KW  

ongelijkbladig Potamogeton gramineus BE  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Beschermd 

fonteinkruid 

bruine snavelbies Rhynchospora fusca GE  

blauwe knoop Succisa pratensis GE  

gewone veenbies Trichophorum cespitosum subsp. 

germanicum 

GE  

kleine valeriaan Valeriana dioica KW  

hondsviooltje Viola canina GE  

melkviooltje Viola persicifolia BE  

Tabel 1. Rode Lijstsoorten  (Rode lijst vaatplanten, 2004) in het Natura 2000-gebied 
Stelkampsveld (GE = gevoelig, KW = kwetsbaar, BE = bedreigd). In de tabel zijn ook de 
aanwezige soorten vermeld die wettelijk zijn beschermd (Flora- en Faunawet, 1 april 2002), 
het merendeel van deze soorten staat  ook op de Rode Lijst. bronnen: Buro Bakker, 2005; 
Wijngeeren, 2008.  

 

Tabel 2. Aantallen vogelbroedparen van de Rode Lijst in SBB-reservaat Beekvliet (Wijngeeren, 
2008, Arfman 2009). 

 

Nederlandse 

naam 

Wetenschappelijke 

naam 

Rode 

Lijst 
1983 1991 1999 2003 2008 

boomvalk Falco subbutea KW 1 1 1 - 1 

grauwe klauwier Lanius collurio BE - - 1 - - 

grauwe 

vliegenvanger 

Muscicapa striata GE 5 3 4 3 3 

groene specht Picus viridis KW 4 3 4 4 4 

kerkuil Tyto alba KW - - 1 1 2 

koekoek Ruculus canorus KW 2 - 2 - 3 

nachtegaal Luscinia megarhynchos KW 1 - - - 1 

ortolaan Emberiza hortulana EB - - 1 - - 

patrijs Perdix perdix KW 2 1 1 1 - 

ransuil Asio otus KW 2 2 3 2 3 

steenuil Athene noctua KW 1 1 1 - 2 

zomertortel Streptopelia turtur KW 5 - 6 5 - 
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Bijlage 10b - Nulmeting en lopende monitoring 

Habitattypen 

 

De onderstaande beschrijving van de uitgangssituatie staat van instandhouding is 

gebaseerd op gegevens van de Nationale Database Flora en Fauna (juni 2013). 

 

In 2013 is in opdracht van de Provincie Gelderland door DLG per habitattype 

uitgezocht welke waarnemingen van typische soorten aanwezig zijn in de Nationale 

Database Flora en Fauna (NDFF; peildatum juni 2013). Daarbij is gekeken naar 

waarnemingen vanaf 1 januari 2000. Dit geeft een indicatief (niet volledig) beeld 

van de mate van voorkomen van typische soorten in het Stelkampsveld. Daarbij is 

onderscheid gemaakt tussen nauwkeurige waarnemingen binnen het habitattype, en 

alle overige waarnemingen binnen het Natura 2000 gebied. De resultaten hiervan 

zijn per habitattype samengevat in onderstaande tabellen.  
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H3130 Zwakgebufferde vennen 

 

Voorkomen 

PM 

 

Kwaliteit 

PM 

 

NDFF waarnemingen Stelkampsveld van typische soorten van habitattype 

H3130 vanaf 1-1-2000 (peildatum 1 juni 2013) 

Typische soort Soortengroep 

Aantal maal waargenomen 

Binnen  

H3130 

Overig binnen  

Natura 2000 gebied 

Totaal 

Waargenomen soorten: 

poelkikker amfibieën 1 1 2 

bruine winterjuffer libellen 1 2 3 

duizendknoopfonteinkruid vaatplanten 2 3 5 

moerashertshooi vaatplanten 1 4 5 

oeverkruid vaatplanten 10 7 17 

ongelijkbladig fonteinkruid vaatplanten 0 5 5 

pilvaren vaatplanten 0 5 5 

veelstengelige waterbies vaatplanten 1 9 10 

vlottende bies vaatplanten 2 6 8 

dodaars vogels 3 0 3 

Totaal H3130  21 42 63 

 

Geen waarnemingen van: 

heikikker amfibieën  

leptophlebia vespertina haften  

agrypnia obsoleta kokerjuffers  

kempense heidelibel* libellen  

oostelijke witsnuitlibel** libellen  

sierlijke witsnuitlibel libellen  

speerwaterjuffer** libellen  

drijvende waterweegbree vaatplanten  

gesteeld glaskroos vaatplanten  

kleinste egelskop vaatplanten  

kruipende 

moerasweegbree 

vaatplanten  

moerassmele** vaatplanten  

Witte waterranonkel vaatplanten  

** urgent bedreigde typische soort; *potentieel urgent bedreigde typische soort (Alterra 2009, 
rapport nr 1909). 
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H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

 

Voorkomen 

PM 

 

Kwaliteit 

PM 

 

NDFF waarnemingen Stelkampsveld van typische soorten van habitattype H4010A 

vanaf 1-1-2000 (peildatum 1 juni 2013) 

Typische soort Soortengroep 

Aantal maal waargenomen 

Binnen  

H4010A 

Overig binnen  

Natura 2000 gebied 

Totaal 

Waargenomen soorten: 

groentje dagvlinders 2 0 2 

kussentjesveenmos mossen 0 1 1 

levendbarende hagedis reptielen 2 19 21 

moerassprinkhaan sprinkhanen & 

krekels 

0 1 1 

klokjesgentiaan vaatplanten 5 13 18 

veenbies vaatplanten 4 7 11 

Totaal H4010A  13 41 54 

 

geen waarnemingen van: 

gentiaanblauwtje dagvlinders  

broedkelkje mossen  

kortharig kronkelsteeltje mossen  

zacht veenmos mossen  

adder reptielen  

heidesabelsprinkhaan sprinkhanen & 

krekels 

 

beenbreek vaatplanten  

** urgent bedreigde typische soort; *potentieel urgent bedreigde typische soort (Alterra 2009, 
rapport nr 1909). 
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H4030 Droge heiden 

 

Voorkomen 

PM 

 

Kwaliteit 

PM 

 

NDFF waarnemingen Stelkampsveld van typische soorten van habitattype H4030 

vanaf 1-1-2000 (peildatum 1 juni 2013) 

Typische soort Soortengroep 

Aantal maal waargenomen 

Binnen  

H4030 

Overig binnen  

Natura 2000 gebied 

Totaal 

Waargenomen soorten: 

groentje dagvlinders 0 2 2 

heideblauwtje dagvlinders 0 1 1 

levendbarende hagedis reptielen 7 14 21 

klein warkruid vaatplanten 2 10 12 

stekelbrem vaatplanten 3 15 18 

boomleeuwerik vogels 0 2 2 

veldleeuwerik vogels 0 2 2 

Totaal H4030  12 46 58 

 

Geen waarnemingen van: 

heivlinder dagvlinders  

kommavlinder dagvlinders  

vals heideblauwtje dagvlinders  

kronkelheidestaartje korstmossen  

open rendiermos korstmossen  

rode heidelucifer korstmossen  

gekroesd gaffeltandmos mossen  

glanzend tandmos mossen  

kaal tandmos mossen  

zandhagedis reptielen  

blauwvleugelsprinkhaan sprinkhanen & 

krekels 

 

wrattenbijter** sprinkhanen & 

krekels 

 

zadelsprinkhaan sprinkhanen & 

krekels 

 

zoemertje sprinkhanen & 

krekels 

 

kleine schorseneer vaatplanten  

kruipbrem vaatplanten  

rode dophei vaatplanten  

klapekster** vogels  

roodborsttapuit vogels  

** urgent bedreigde typische soort; *potentieel urgent bedreigde typische soort (Alterra 2009, 
rapport nr 1909). 
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H6230 Heischrale graslanden 

 

Voorkomen 

PM 

 

Kwaliteit 

PM 

 

NDFF waarnemingen Stelkampsveld van typische soorten van habitattype H6230 

vanaf 1-1-2000 (peildatum 1 juni 2013) 

Typische soort Soortengroep 

Aantal maal waargenomen 

Binnen  

H6230 

Overig binnen  

Natura 2000 gebied 

Totaal 

Waargenomen soorten: 

borstelgras vaatplanten 0 3 3 

heidekartelblad vaatplanten 1 15 16 

liggende vleugeltjesbloem vaatplanten 0 1 1 

valkruid vaatplanten 0 3 3 

welriekende nachtorchis vaatplanten 1 6 7 

Totaal H6230  2 28 30 

 

Geen waarnemingen van: 

aardbeivlinder dagvlinders  

geelsprietdikkopje dagvlinders  

tweekleurig hooibeestje dagvlinders  

veldkrekel sprinkhanen & 

krekels 

 

betonie* vaatplanten  

groene nachtorchis* vaatplanten  

heidezegge vaatplanten  

herfstschroeforchis** vaatplanten  

liggend walstro vaatplanten  

** urgent bedreigde typische soort; *potentieel urgent bedreigde typische soort (Alterra 2009, 
rapport nr 1909). 
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H6410 Blauwgraslanden 

 

Voorkomen 

PM 

 

Kwaliteit 

PM 

 

NDFF waarnemingen Stelkampsveld van typische soorten van habitattype H6410 

vanaf 1-1-2000 (peildatum 1 juni 2013) 

Typische soort Soortengroep 

Aantal maal waargenomen 

Binnen  

H6410 

Overig binnen  

Natura 2000 gebied 

Totaal 

Waargenomen soorten: 

blauwe knoop vaatplanten 2 11 13 

blauwe zegge vaatplanten 0 9 9 

blonde zegge vaatplanten 0 28 28 

kleine valeriaan vaatplanten 0 1 1 

melkviooltje vaatplanten 0 7 7 

spaanse ruiter vaatplanten 0 21 21 

vlozegge vaatplanten 2 11 13 

watersnip vogels 0 3 3 

Totaal H6410  4 91 95 

 

Geen waarnemingen van: 

Moerasparelmoervlinder dagvlinders  

zilveren maan** dagvlinders  

klein glidkruid vaatplanten  

knotszegge vaatplanten  

kranskarwij** vaatplanten  

** urgent bedreigde typische soort; *potentieel urgent bedreigde typische soort (Alterra 2009, 
rapport nr 1909). 
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H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 

 

Voorkomen 

PM 

 

Kwaliteit 

PM 

 

NDFF waarnemingen Stelkampsveld van typische soorten van habitattype H7150 

vanaf 1-1-2000 (peildatum 1 juni 2013) 

Typische soort Soortengroep 

Aantal maal waargenomen 

Binnen  

H7150 

Overig binnen  

Natura 2000 gebied 

Totaal 

Waargenomen soorten: 

bruine snavelbies vaatplanten 2 19 21 

kleine zonnedauw vaatplanten 4 26 30 

moeraswolfsklauw vaatplanten 4 17 21 

Totaal H7150  10 62 72 

 

Geen waarnemingen van: 

- -  

** urgent bedreigde typische soort; *potentieel urgent bedreigde typische soort (Alterra 2009, 
rapport nr 1909). 

 

H7230 Kalkmoerassen 

 

Voorkomen 

PM 

 

Kwaliteit 

PM 

 

NDFF waarnemingen Stelkampsveld van typische soorten van habitattype H7230 

vanaf 1-1-2000 (peildatum 1 juni 2013) 

Typische soort Soortengroep 

Aantal maal waargenomen 

Binnen  

H7230 

Overig binnen  

Natura 2000 gebied 

Totaal 

Waargenomen soorten: 

-     

Totaal H7230  0 0 0 

 

Geen waarnemingen van: 

bonte paardenstaart vaatplanten  

breed wollegras** vaatplanten  

gele zegge vaatplanten  

schubzegge vaatplanten  

tweehuizige zegge** vaatplanten  

vetblad** vaatplanten  

** urgent bedreigde typische soort; *potentieel urgent bedreigde typische soort 

(Alterra 2009, rapport nr 1909). 
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H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

 

Voorkomen 

PM 

 

Kwaliteit 

PM 

 

NDFF waarnemingen Stelkampsveld van typische soorten van habitattype H91E0C 

vanaf 1-1-2000 (peildatum 1 juni 2013) 

Typische soort Soortengroep 

Aantal maal waargenomen 

Binnen  

H91E0C 

Overig binnen  

Natura 2000 gebied 

Totaal 

Waargenomen soorten: 

appelvink vogels 0 2 2 

boomklever vogels 0 10 10 

matkop vogels 0 6 6 

Totaal H91E0C  0 18 18 

 

Geen waarnemingen van: 

vuursalamander* amfibieën  

grote ijsvogelvlinder dagvlinders  

grote weerschijnvlinder dagvlinders  

kleine ijsvogelvlinder dagvlinders  

lepidostoma hirtum* kokerjuffers  

alpenheksenkruid* vaatplanten  

bittere veldkers vaatplanten  

bloedzuring vaatplanten  

bosereprijs vaatplanten  

bosmuur vaatplanten  

bospaardenstaart vaatplanten  

boswederik vaatplanten  

gele monnikskap vaatplanten  

gladde zegge vaatplanten  

groot springzaad vaatplanten  

hangende zegge vaatplanten  

klein heksenkruid vaatplanten  

knikkend nagelkruid** vaatplanten  

paarbladig goudveil vaatplanten  

reuzenpaardenstaart vaatplanten  

slanke zegge vaatplanten  

verspreidbladig goudveil vaatplanten  

witte rapunzel vaatplanten  

waterspitsmuis zoogdieren  

** urgent bedreigde typische soort; *potentieel urgent bedreigde typische soort (Alterra 2009, 
rapport nr 1909). 
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Bijlage 11 - Toelichting op de perspectiefkaarten 

De 1e ingang van de perspectievenkaarten is gebaseerd op voor de beoogde 

natuurkwaliteiten relevante combinaties van GVG’s en GLG’s. Bij het bepalen van de 

GVG/GLG-combinaties is - met enige vereenvoudiging om een overmaat aan 

klassen te voorkomen – gebruik gemaakt van de ecologische vereisten uit de KWR-

database, aangevuld door expert judgement (vooral GLG’s).  

In totaal zijn oplopend van nat naar droog een vijftal perspectiefklassen 

onderscheidden (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Perspectiefklassen natuur. De met grijs aangegeven omstandigheden komen slechts 
zeer incidenteel voor. 

Toelichting klasse indeling perspectiefkaarten 

Klasse I (rood)  

Omvat zeer natte omstandigheden met een GVG tot aan maaiveld of hoger en een 

GLG die niet verder uitzakt dan maximaal 50 cm beneden maaiveld. De meeste 

toetsvlakken die in het GGOR-proces gehanteerd zijn voor het beoordelen van de 

scenario’s maken onderdeel uit van deze klasse. 

Deze klasse ligt in laagten. Het overgrote deel van deze laagten - zo niet alle - 

staan in elk geval potentieel onder invloed van basenrijk grondwater. Kwel is daarbij 

een belangrijk sturend hydrologisch proces. Mits deze basentoestand ook werkelijk 

op orde is – dit verschilt per scenario - zijn in deze klasse goede perspectieven 

aanwezig voor goed ontwikkelde vormen van Broekbossen, Kalkmoerassen, 

Blauwgrasland en basenrijke vennen.  

In het licht van de Natura 2000-/Top-opgaven is deze klasse het meest cruciaal en 

kritisch: de antiverdrogingsmaatregelen richten zich dan ook vooral op deze klasse. 

Naarmate de basenkarakteristieken van deze klasse meer op orde zijn en in een 

landschapsecologisch juiste ruimtelijke positie voorkomen, zullen de noodzakelijke 

condities voor andere natuurkwaliteiten hogerop de gradiënt “automatisch” 

meeliften. In deze situatie zijn de gradiënten het meest compleet en is de beoogde 

interne samenhang het meest functioneel. 

De oppervlakte van deze klasse loopt op van ruim 1 ha in de AGOR-situatie naar ca. 

8,5 ha in de OGOR-situatie (figuur3.16 ). 

Klasse II (donkergroen)  

Omvat zeer natte tot natte omstandigheden met een GVG tot aan maaiveld of wat 

lager (tot 25 cm-mv) en een GLG in het traject 50-70 cm beneden maaiveld. 

Toetsvlakken die wat hoger in de gradiënt liggen dan in klasse I maken onderdeel 

uit van deze klasse. 

In een hydrologisch herstelde situatie sluit deze klasse vaak aan op klasse I. 

Afhankelijk van het scenario kan de klasse echter ook in meer of mindere mate 
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opgevat worden als een verdrogingstoestand van een oorspronkelijke door klasse I 

gekenmerkt grondwaterregime.  

Deze klasse bevat het drogere bereik van Broekbossen, Kalkmoerassen, 

Blauwgrasland en - eerder droogvallende en relatief meer door regenwater 

beïnvloede - Vennen. Voor kwalitatief goed ontwikkelde typen is ook in deze klassen 

een duidelijke invloed van basenrijk grondwater noodzakelijk. 

De oppervlakte van deze klasse loopt op van ruim 9 ha in de AGOR-situatie naar 

ruim 21 ha in de OGOR-situatie (figuur 3.16 van het Beheerplan). 

Klasse III (lichtgroen)  

Omvat natte tot zeer vochtige omstandigheden met een GVG tot max. 40 cm 

beneden maaiveld en een GLG die dieper wegzakt dan 70 cm (tot ruwweg 1 meter). 

Ook hier kan het gaan om een natuurlijke gradiënt aansluitend op klasse II of een 

verdrogingssituatie van oorspronkelijk klasse II. 

In klasse III is de invloed van basenrijk grondwater nog steeds aanwezig, maar 

neerslaginvloed is duidelijk sterker dan in klasse II. In deze klasse zijn vooral 

perspectieven aanwezig voor Heischraalgrasland en de meest droge vormen van 

Blauwgrasland. Op locaties waar regenwaterinvloeden groot zijn, in klasse III nog 

beperkt t.o.v. navolgende klasse IV, kan het gaan om Vochtige heiden. 

De oppervlakte van deze klasse loopt op van ca. 7 ha in de AGOR-situatie naar ruim 

27 ha in de OGOR-situatie (figuur 3.16 van het Beheerplan). 

Klasse IV (oker)  

Omvat vochtig omstandigheden waar de GVG dieper dan 40 cm t.o.v. maaiveld 

staat en de GLG tot maximaal 120 cm wegzakt. In een deel van deze klasse wordt 

de wortelzone desalniettemin wel periodiek bereikt door basenrijk grondwater, 

hetzij direct door periodieke hoge grondwaterstanden (< 40 cm-mv) in de 

winterperiode dan wel door capillaire opstijging. Afhankelijk hiervan kunnen zich 

onder matig zure omstandigheden Heischrale graslanden ontwikkelen dan wel, 

onder meer zure omstandigheden, Vochtige heiden. Op locaties met een beperkte 

capillaire nalevering kunnen overgangen naar Droge heiden voorkomen.  

Deze klasse ligt al betrekkelijk hoog op de gradiënt en het voorkomen wordt 

duidelijk minder dan van voorgaande klassen bepaald door de verschillen in 

grondwaterregime in de verschillende scenario’s. Desondanks kan het afhankelijk 

van het scenario ook hier nog gaan om natuurlijke gradiënten dan wel verdroogde 

situaties (oorspronkelijk III). 

Klasse V (roze)  

Omvat matig droge tot droge omstandigheden waar geen of slecht zeer incidenteel 

beïnvloeding van basenrijk grondwater optreedt. Deze klasse omvat het bovenste 

deel van de gradiënt. De GVG staat dieper dan 40 cm t.o.v. maaiveld, de GLG zakt 

dieper uit dan 120 cm. In deze klasse liggen de perspectieven voor sterk 

overheersend zure natuurkwaliteiten: Vochtige heiden en vooral ook Droge heiden. 

Het voorkomen wordt ten opzichte van voorgaande klassen het minst beïnvloed 

door de diverse GGOR-scenario’s: (relatief) droog blijft droog. 

 

Per klasse worden de potenties voor natuur benoemd, toegespitst op het perspectief 

voor habitattypen. Andere natuurkwaliteiten, bijvoorbeeld dotterbloemhooilanden 

en grote zeggenmoerassen, zijn niet aangeven, maar kunnen in klasse 1 wel tot 

ontwikkeling komen. 

 

Welke kwaliteiten specifiek tot ontwikkeling kunnen komen, is natuurlijk afhankelijk 

van de basen en nutriëntentoestand, de lokale hydrologische situatie en het beheer. 

Op basis van de beschikbare systeeminformatie en ervaringen tot dusver in de 

uitgevoerde natuurherstelprojecten, zijn de aangegeven perspectieven realistisch op 

het schaalniveau van deelgebieden en gradiënten. 
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Op de kaarten (figuur 1 in deze bijlage en figuur 3.16 OGOR en SD 3 in het 

beheerplan) is geen rekening gehouden met de maaiveldverlaging t.b.v. 

reliëfherstel (herstel bezande laagten/slenken) en fosfaat. Momenteel loopt hier 

onderzoek naar.  

 

Figuur 1. Perspectiefkaarten natuur op basis van GGOR-scenario’s. 

  
Scenario SD0 “AGOR” Scenario SD5 
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Figuur 2 (a) Het areaal (ha) aan klasse I, II en III van de perspectiefkaarten Natuur, en (b) 
detailweergave voor het areaal (ha) van klasse I (die het meest sturend is t.a.v. Natura 2000- 
en Top-doelstellingenopgaven. 

 

b) 

a) 
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Bijlage 12a - Kaarten huidige activiteiten 

Huidige terreinsituatie 
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Bestaande Natuur en Agrarische percelen 
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Water 
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Recreatie 
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Infrastructuur, wonen en bedrijven 
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Energie 
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Bijlage 12b - Geïnventariseerde activiteiten Natura 2000 

Stelkampsveld 

De beschouwing van de activiteiten die ingevolge de in 2008/2009 uitgevoerde 

inventarisatie plaatsvinden in of nabij het gebied is van belang om te beoordelen of 

er maatregelen moeten worden genomen ten behoeve van het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen in relatie tot deze activiteiten. Daarnaast is 

beschouwing van deze activiteiten van belang om te kunnen beoordelen of deze 

activiteiten al dan niet onder de vergunningplicht vallen. In deze bijlage zijn de 

effecten van deze activiteiten in beeld gebracht in relatie tot beide aspecten. Na een 

korte toelichting op de term “geïnventariseerde activiteiten” (hoofdstuk 1 van deze 

bijlage) wordt in hoofdstuk 2, van deze bijlage, per sector beschreven welke 

activiteiten in en nabij het Natura 2000-gebied plaatsvinden. In hoofdstuk 3 volgt 

een toelichting op de verschillende categorieën van activiteiten. In hoofdstuk 4 

worden de beschreven activiteiten beoordeeld op de mogelijke effecten voor het 

Natura 2000-gebied en wordt uiteengezet onder welke categorieën deze activiteiten 

vallen.  

 

1. Wat zijn geïnventariseerde activiteiten? 

 
In 2008/2009 is geïnventariseerd welke activiteiten in en nabij het Natura 2000-
gebied worden verricht. Gelet hierop en aangezien de reikwijdte van de term 
‘bestaand gebruik’ voor discussie vatbaar is, hanteren wij hierna de term 
‘geïnventariseerde activiteiten’. Hieronder scharen wij alle activiteiten die volgens 
voornoemde inventarisatie in of nabij het gebied worden verricht en sindsdien niet 
zijn gewijzigd. Hierbij is van belang dat er sprake is van ‘bestendig gebruik’. Dat wil 

zeggen dat de activiteiten met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld 1 keer per 
kwartaal of 1 keer per jaar) worden verricht. Voor activiteiten die niet met een 

zekere regelmaat plaatsvinden (bijvoorbeeld diepploegen of grootschalig onderhoud 
van watergangen) dient de initiatiefnemer zelf aan te tonen dat er sprake is van 
‘bestendig gebruik’. 
 
Alle activiteiten die tussen 1 januari 2009 en 31 maart 2010 zijn gewijzigd of 

gestart, worden in deze bijlage buiten beschouwing gelaten. Deze dienen 
afzonderlijk te worden beoordeeld in het kader van de vergunningverlening, waarbij 
hoofdstuk 8, van het Beheerplan, een indicatie geeft voor een mogelijke 
vergunningplicht. 

2. Indeling van huidige activiteiten  
 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten in en rondom het Natura 2000-gebied 

beschreven en beoordeeld in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen. De 
activiteiten zijn eind 2008 / begin 2009 geïnventariseerd. Bij de beoordeling zijn alle 
activiteiten ingedeeld in de juridische categorieën, zoals in paragraaf 3.2 van deze 

bijlage genoemd. 
 
De inventarisatie van bestaande gebruiksvormen heeft zich zowel gericht op 
activiteiten binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied als op activiteiten in 

het gebied daaromheen. Dit laatste is van belang om de externe werking van 
gebruiksvormen buiten het gebied mee te kunnen nemen in de beoordeling van de 
effecten. Bij het bepalen van de omvang van het gebied waarbinnen de activiteiten 
geïnventariseerd zijn, is rekening gehouden met de mogelijke reikwijdte van 
eventuele negatieve effecten op de Natura 2000-doelen. 
De activiteiten zijn met leden van de begeleidingsgroep Stelkampsveld 
geïnventariseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een checklist die gebaseerd is op 

de 'sectornotitie bestaand gebruik' (Steunpunt Natura 2000 i.s.m. Arcadis, 2008) en 
van de toetsingssystematiek die door Arcadis is ontwikkeld in het kader van de 
streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke 
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versterking
1
. De checklist bevat een uitgebreide lijst van activiteiten die relevant 

kunnen zijn voor het beheerplan. Tijdens de bijeenkomst is vastgesteld of deze in 
het Natura 2000-gebied of de omgeving plaatsvinden. 
 

De inventarisatie van activiteiten is hieronder verdeeld in een paragraaf die de 

activiteiten binnen het Natura 2000-gebied beschrijft (paragraaf 1.1) en een 

paragraaf die de activiteiten buiten het Natura 2000-gebied beschrijft (paragraaf 

1.2). Bij de beoordeling van de activiteiten en de indeling in categorieën (hoofdstuk 

2 van deze bijlage) worden deze interne en externe activiteiten gezamenlijk 

behandeld. 
 
 

2.1     Geïnventariseerde activiteiten binnen Natura 2000-gebied Stelkampsveld 
 
Sector Natuur 
Stelkampsveld valt voor het overgrote deel onder het beheer van Staatsbosbeheer. 

Daarnaast is een deel binnen de grens van Natura 2000 in particulier bezit. Het 
merendeel hiervan is in eigendom van Beekvliet B.V. (met Natuurmonumenten als 

enige aandeelhouder). 
Het beheer door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere eigenaren 
gedurende het hele jaar bestaat uit reguliere bos- en natuurbeheer activiteiten, 
zoals maaien van grote zeggenvegetaties, dotterbloemhooilanden, omvormen 
naaldbos naar gemengd loofbos, beheer kruiden- en faunarijke akkers (prv 
beheertype 12.05). Dit vindt plaats binnen alle niet-landbouwpercelen en op enkele 
agrarische percelen (zie Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Bestaande natuur en 

Agrarische percelen). 
 
Deze activiteiten zijn voornamelijk gelijk aan activiteiten, benodigd voor het 
realiseren van Natura 2000-doelen, maar worden ook ingezet voor het beheer van 
overige bos- en natuurterreinen en extensieve akkers. 
 
Daarnaast vinden er nog enkele activiteiten plaats zoals beheer en onderhoud van 

cultuurhistorische elementen, instandhouding en herstel landschappelijke 
kenmerken zoals houtwallen en esranden, monitoring/kartering/onderzoek en 
kleinschalige houtexploitatie.  
 
Sector Landbouw 
Op de agrarische percelen (zie Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Bestaande 

natuur en Agrarische percelen) vindt gedurende het hele jaar standaard 
landbouwkundig gebruik plaats, zoals grondbewerkingen, bespuitingen en 
mollenbestrijding, bemesten en overige maatregelen ten behoeve van regulier 
landbouwkundig gebruik. Daarnaast vindt op enkele percelen extensief 
landbouwkundig gebruik plaats, zoals ook al bij de sector Natuur is genoemd. 
 
Sector Waterbeheer 

Het waterschap Rijn en IJssel heeft een hoofdwatergang in bezit en beheer binnen 
de begrenzing van Natura 2000-gebied Stelkampsveld. Dit is de Oude beek, die 
ontspringt binnen het Natura 2000-gebied en afwatert in noordelijke richting. Het 
Waterschap volgt de gedragscode Flora- en faunawet bij het onderhoud en beheer 

van de watergangen. 
Andere, kleinere watergangen binnen Stelkampsveld zijn in bezit van 
Staatsbosbeheer. Enkele watergangen binnen het gebied worden niet meer 

onderhouden en groeien langzaam dicht (zie Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: 
Water). 
 
Sector Recreatie 
Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Recreatie geeft een uitgebreid overzicht van de 
recreatie in Stelkampsveld. Dit bestaat voornamelijk uit wandelen, fietsen, 

paardrijden, motorcrossen, jachthondentraining, slipjacht, parachutespringen, 
ballonvaart, paragliden, helikoptervluchten, picknicken, barbecueën, spelactiviteiten 
(speelweiden, boerengolf etc.), wedstrijden en evenementen (o.a. tractor-pull, 

 
1 STREEKPLANUITWERKING STEDELIJKE FUNCTIES, VOORTOETS NATURA 2000 GELDERLAND, Arcadis 20 oktober 

2006. 
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paardenconcours, carbidschieten en vuurwerk), toeristisch-recreatieve 

voorzieningen en parkeerplaatsen. 
 
Sector Defensieactiviteiten 

Sporadisch is het binnen het gebied mogelijk dat er gelopen en gereden wordt door 
defensie, op wegen en paden. 
 
Sector Energie 
Door het gebied loopt een persleiding van het Waterschap waarbij regulier 
onderhoud plaatsvindt in de vorm van controle van ontluchtingspunten. 
 

Sector Jacht-, beheer- en schadeactiviteiten 
In het Natura 2000-gebied Stelkampsveld vindt in kleine delen van het gebied 
jacht, beheer en schadebestrijding plaats. SBB-eigendom is niet verpacht. De 
wettelijke mogelijkheden om schade te bestrijden op grond van ontheffingen en 
vrijstellingen zijn ruimer dan het geïnventariseerde gebruik. Er vindt geen gebruik 
van kunstlicht plaats.  

 
 

2.2     Huidige activiteiten buiten Natura 2000-gebied Stelkampsveld 
 
Sector Natuur 
Rondom het Natura 2000-gebied Stelkampsveld vindt regulier bos- en natuurbeheer 
plaats, waarbij direct aangrenzend aan het gebied de ‘commerciële houtexploitatie’ 

als enige meegenomen wordt in de beoordeling van huidige activiteiten. 
 
Sector Landbouw 
Op alle agrarische percelen rondom het gebied (zie Bijlage 12a kaarten huidig 
gebruik: Bestaande natuur en Agrarische percelen) vindt gedurende het hele jaar 
standaard landbouwkundig gebruik plaats. Daarnaast vinden op alle erven rondom, 
en op het erf in het midden van het gebied, standaard activiteiten plaats, zoals 

opslag mest/grondstoffen, aan- en afvoer van producten, be- en 
verwerkingsactiviteiten, bespuitingen en ongediertebestrijding, machines 

onderhouden, mixen van mest en aanleg, onderhoud en gebruik 
(kuil)opslagplaatsen. 
 
Voorts vindt rondom het gebied sporadisch het ophogen van percelen plaats, vooral 

in het kader van verkavelingswerkzaamheden. 
 
Het grootste deel van de agrarische bedrijven rondom Stelkampsveld bestaat uit 
veehouderij. 
Elke veehouderij stoot stikstof (ammoniak) uit.  
 
Sector Water 

Rond het gebied vindt zowel grondwateronttrekking voor landbouw als voor 
industrie plaats (zie Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Water). De onttrekkingen 
vanuit de landbouw zijn gering. De meeste vergunningen worden niet gebruikt. De 
onttrekkingsvergunningen vanuit de industrie worden tussen 50% tot 90% gebruikt. 
Binnen 700 m van het gebied zitten 2 onttrekkingen, gebruik tussen 500 en 5000 

m³. 
Grote onttrekkingen binnen 10.000 m van het gebied zijn: 

- Industrie, 3 km oost, 1.100.000 m³ vergund en gebruikt. 
- Drinkwater, 7 km zuid-zuidoost, 1.700.000 m³ vergund en 1.500.000 m³ 

gebruikt. 
- Drinkwater, 8 km zuid-zuidoost, 2.300.000 m³ vergund en 1.500.000 m³ 

gebruikt. 
- Drinkwater, 10 km zuidwest, 5.500.000 m³ vergund en gebruikt. 

- Drinkwater, 8 km west, 3.500.000 m³ vergund en 3.000.000 m³ gebruikt. 
- Drinkwater, 7 km noordwest, 1.100.000 m³ vergund en 900.000 m³ gebruikt. 
 
Rondom het gebied, en op het erf in het midden van het gebied, vindt lozing van 
proceswater en afspoeling van verhard oppervlak plaats. Geloosd wordt op 
bestaande riolen. 
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Het waterschap Rijn en IJssel heeft drie watergangen in bezit en beheer die van 

invloed kunnen zijn op Stelkampsveld. Dit zijn de Oude beek, de Visserij en de 
Afwatering van Schuurman. 
De Oude Beek ontspringt binnen het Natura 2000-gebied en watert af in noordelijke 

richting. Ten zuiden van het Natura 2000-gebied ontspringt de Visserij, die langs de 
zuidkant en vervolgens in noordwestelijke richting afwatert. Ten oosten van het 
Natura 2000-gebied ontspringt de Afwatering van Schuurman, die in noordelijke 
richting afwatert. 
Binnen de drie watergangen die door het Waterschap beheerd worden is een aantal 
duikers geplaatst. Verder staat er nog een stuw in de Visserij die ten zuiden van het 
gebied stroomt (zie Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Water). Het Waterschap 

volgt de gedragscode Flora- en faunawet bij het onderhoud en beheer van de 
watergangen en kunstwerken. 
 
Ook zijn enkele percelen rondom het gebied gedraineerd, zie Bijlage 12a kaarten 
huidig gebruik: Water. 
 

Sector Recreatie 
Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Recreatie en paragraaf 4.2 van het Beheerplan 
geven een uitgebreid overzicht van de recreatie rondom Stelkampsveld. Dit bestaat 
voornamelijk uit standaard activiteiten zoals wandelen, fietsen, paardrijden en de 
aanwezigheid van diverse recreatieve voorzieningen. Maar er vindt ook minder 
gebruikelijke recreatie plaats, zoals crossen, jachthondentraining, tractorpull, 
landgoedkamp, drankkeet aan huis, carbidschieten, snorvliegen en paragliding en 

zelfs een week per jaar een helikoptervlucht vlak ten noorden van het gebied. 
 
Sector Wonen en Verblijven 
Direct rondom het gebied bevinden zich geen woonwijken, maar slechts enkele 
woningen (zie Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Infrastructuur, wonen en 
bedrijven). 
 

Sector Defensieactiviteiten 
Sporadisch is het rondom het gebied mogelijk dat er gelopen en gereden wordt door 

defensie, binnen wegen, paden en opengestelde terreinen. 
 
Sector Energie 
Rondom het gebied lopen enkele grote kabels en leidingen waarbij regulier 

onderhoud plaatsvindt. Ongeveer 500 m ten zuiden lopen drie gastransportleidingen 
en 1 km ten oosten loopt een brandstofleiding. 
 
Sector Verkeer en Waterstaat 
Direct rondom het gebied bevindt zich geen grote wegactiviteit. De N821 
(Borculoseweg/Barchemseweg) direct ten noorden grenzend aan het gebied is de 
belangrijkste doorgaande weg voor het gemotoriseerd verkeer (zie bijlage 12a 

kaarten huidig gebruik: Infrastructuur, wonen en bedrijven). Onderhoud en beheer 
van de infrastructuur en berm- en bermslotenbeheer vindt langs de openbare 
wegen plaats. 
Door het verkeer wordt stikstof uitgestoten. 
Boven het gebied bevindt zich verder nog een drukke luchtverkeersroute. 

 
Sector Industrie 

Er bevindt zich geen zware industrie (cat. 3.2 en hoger) binnen een straal van 1600 
m (zoekgebied zware industrie). Lichte industrie wordt tot 500 m geïnventariseerd. 
Hierbinnen vallen 8 bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven (zie 
Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Infrastructuur, wonen en bedrijven). Door de 
industrie wordt stikstof uitgestoten.  
 

 
3      Categorieën van geïnventariseerde activiteiten 

 
In de volgende paragraaf wordt voor de verschillende activiteiten beoordeeld onder 
welke van de hierna te onderscheiden categorieën ze kunnen worden geschaard. Er 
worden zes categorieën onderscheiden. Bij het bepalen van de toepasselijke 
categorie is primair beoordeeld of de betreffende activiteit negatieve effecten heeft 
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voor het behalen van de Natura 2000 doelen. Van bepaalde activiteiten zijn geen 

negatieve of juist positieve effecten te verwachten voor het Natura 2000-gebied. 
Indien een activiteit negatieve effecten kan hebben voor het gebied, rijst de vraag 
of de activiteit mogelijk gevolgen heeft voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen. Luidt het antwoord ontkennend, dan is er sprake van 
negatieve effecten. Luidt het antwoord bevestigend, dan is er sprake van mogelijk 
significante effecten. Vervolgens is beoordeeld of de verwachte significante effecten 
kunnen worden ondervangen middels het treffen van maatregelen. Indien dit niet 
mogelijk is, zullen voorwaarden gesteld moeten worden aan de uitoefening van de 
betreffende activiteit, teneinde de gestelde doelen te kunnen behalen. Indien het 
projecten betreft is in dat geval sprake van vergunningplicht en zal in een 

vergunningprocedure moeten worden bepaald of en zo ja welke voorwaarden nodig 
zijn. Indien het een handeling betreft is er geen vergunningplicht en wordt in dit 
beheerplan aangegeven aan welke voorwaarden de handeling moet voldoen. Gezien 
het verschil in vergunningplicht wordt onderscheiden tussen ‘projecten’ en ‘andere 
handelingen’. Tot slot is van activiteiten met een (beperkt) negatief effect 
beoordeeld of deze in cumulatie met andere projecten/handelingen tot significante 

effecten leiden. 
 
 

3.1     Terminologie 
 
Alvorens de verschillende categorieën worden beschreven zal eerst een aantal 
termen, die in het kader van de categorie-indeling van belang zijn, kort worden 

toegelicht. 
 
Wat is vergunningplichtig? 
In de Natuurbeschermingswet 1998 staat dat voor projecten of andere handelingen 
een vergunningplicht geldt als deze een negatief effect kunnen hebben op de 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied (Nbw 1998; art. 19d, lid 1). 
 

Wat is een project? 
Het is van belang om vast te stellen wat moet worden verstaan onder ‘project’. 

Daarbij wordt uitgegaan van de definitie in de MER-richtlijn (art. 1 lid 2). Onder een 
project wordt verstaan: 
- Uitvoering van bouwwerken of de totstandkoming van installaties of werken; 
- Andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief ontginning. 

 
Zodra er sprake is van een fysieke ingreep, is er sprake van een project. Het gaat 
daarbij om iets nieuws of een intensivering van een bestaande activiteit waarbij een 
fysieke ingreep plaatsvindt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de bouw 
van een stal bij een bestaande veehouderij of een wijziging van het 
huisvestingssysteem2.  
 

Wat is een andere handeling? 
Anders dan bij een project, vindt er in het geval van een andere handeling géén 
fysieke ingreep plaats. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de openstelling 
van een bestaande, verharde weg3 en het wijzigen van het veebestand in bestaande 
stallen4.  

 
3.2      Categorie-indeling 

 
De volgende categorieën van geïnventariseerde activiteiten kunnen worden 
onderscheiden: 

 
0 Activiteiten met geen of positieve effecten 
Hieronder vallen alle activiteiten waarvan negatieve effecten voor het Natura 2000-
gebied bij voorbaat kunnen worden uitgesloten of waarvan louter positieve effecten 
te verwachten zijn voor het gebied. Deze activiteiten zijn niet-vergunningplichtig.  
 

 
2 ABRvS 31 maart 2010, nr. 200903784/1/R2, r.o. 2.5.3 
3 ABRvS 6 maart 2013, nr. 201113007/1/A4, r.o. 4. 
4 ABRvS 1 mei 2013, nr. 201011080/1/A4, r.o. 8.3. 
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1 Handelingen met mogelijk negatieve effecten  

Onder deze categorie vallen alle handelingen waarvan negatieve effecten voor het 
Natura 2000-gebied te verwachten zijn. Hierbij gaat het om negatieve effecten die 
geen gevaar vormen voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen van het 

gebied en waarvoor in dit beheerplan niet in het treffen van maatregelen is 
voorzien. Deze activiteiten zijn niet-vergunningplichtig. 
 
2 Handelingen met mogelijk significant negatieve effecten 
Hierbij gaat het om handelingen met dusdanig negatieve effecten, dat niet kan 
worden uitgesloten dat hierdoor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen van 
het gebied in het gedrang komt. Tegenover de significant negatieve effecten van 

deze handelingen staan echter de positieve effecten van de maatregelen die zullen 
worden getroffen dan wel de positieve effecten die het gevolg zijn van de 
voorwaarden waaronder de activiteit moet worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn 
niet-vergunningplichtig.         
 
3  Projecten zonder significant negatieve effecten 

Onder deze categorie vallen projecten met negatieve effecten, die het halen van de 
instandhoudingsdoelstellingen echter niet bedreigen en waarvoor in dit beheerplan 
niet in het treffen van maatregelen is voorzien. Deze projecten zijn niet-
vergunningplichtig. 
   
4  Projecten zonder significant negatieve effecten mits maatregelen worden 
uitgevoerd 

Hierbij gaat het om projecten waarvan significant negatieve effecten niet bij 
voorbaat kunnen worden uitgesloten. Indien echter de in dit beheerplan voorziene 
maatregelen worden uitgevoerd, waardoor de staat van instandhouding verbetert, 
kunnen significant negatieve effecten wél worden uitgesloten. Dit betreft situaties 
waarbij de voorziene maatregelen de effecten van de betreffende projecten volledig 
opheffen. Deze projecten zijn dan vrijgesteld van de vergunningplicht.   
 

5 Projecten met mogelijk significant negatieve effecten  
Onder deze categorie vallen projecten waarvan significant negatieve effecten niet 

kunnen worden uitgesloten. Niet bij voorbaat noch na het treffen van de in dit 
beheerplan voorziene maatregelen. De specifieke gevolgen van deze projecten voor 
de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied en de eventuele mogelijkheid 
om significant negatieve effecten te mitigeren dan wel compenseren, zullen in het 

kader van de vergunningverlening moeten worden onderzocht. Deze projecten zijn 
vergunningplichtig. 
 

4      Beoordeling en indeling van geïnventariseerde activiteiten 

 
Werkwijze effectbeoordeling 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2 van 
deze bijlage, getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen en de 
verstoringsgevoeligheid ervan. Aan de hand van deze toets kan worden beoordeeld 

welke activiteiten strijdig zijn met de instandhoudingsdoelstellingen voor 
Stelkampsveld. Afgezien van actuele habitattypen dient eveneens beoordeeld te 
worden of activiteiten mogelijk strijdig zijn met ontwikkellocaties voor habitattypen 

of soorten ten behoeve van uitbreidings- en/of verbeterdoelen. 
Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de EZ-effectenindicator (zie tabel 1 
hieronder) en de landschapsecologische systeemanalyse en knelpuntenanalyse in 

het Beheerplan (hoofdstuk 3). 
De beoordeling is uitgevoerd door ecologische en hydrologische experts van DLG, 
Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel en Provincie en is teruggekoppeld met 
de begeleidingsgroep Stelkampsveld. 
 
Cumulatietoets 
Gevoelige activiteiten die op zichzelf niet leiden tot negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen, zijn ook gezamenlijk beoordeeld op mogelijke 
cumulatieve negatieve effecten.  
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Storingsgevoeligheden 

In onderstaande tabel is per habitattype en soort aangegeven welke 
storingsgevoeligheden kunnen optreden. Daarbij is onderscheid gemaakt in 
gevolgen door: 

- Kwantitatieve effecten: oppervlakteverlies of –toename. 
- Kwalitatieve effecten: chemische stoffen, fysieke effecten, verstorende effecten. 
- Ruimtelijke samenhang: versnippering van leefgebied. 

 
Tabel 1. Storingsfactoren per habitattype en soort (Bron: Ministerie van EZ, Landelijke 
effectenindicator met de storingsfactoren en hun invloed op de natuurwaarden waarvoor 
Stelkampsveld is aangewezen). 

 
 

 
 

4.1     Effecten Sector Natuur 
 

De huidige activiteiten van het uitvoeren van bos- en natuurbeheer ten behoeve 

van de Natura 2000 doelen zijn gericht op de Natura 2000-doelen. Er worden 
daarom geen negatieve effecten verwacht. 
 
Van het uitvoeren van bos- en natuurbeheer activiteiten voor het realiseren van 
andere natuurwaarden en -doelen worden evenmin negatieve effecten verwacht, 
mits de beheermaatregelen zoals opgenomen in dit beheerplan worden uitgevoerd 

(M2-M9). Dit geldt ook voor het beheer en onderhoud van cultuurhistorische 
elementen, de instandhouding en herstel van landschappelijke kenmerken zoals 

houtwallen en esranden en het betreden van de terreinen voor terreinbezoek, 
monitoring en onderzoek. 

Dit blijkt uit de knelpuntenanalyse uit hoofdstuk 3 van het beheerplan. Activiteiten 
die worden uitgevoerd in het kader van het huidige natuurbeheer voor andere 
doelen dan de Natura 2000-doelen hebben geen negatieve invloed op de 
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instandhoudingsdoelstellingen omdat deze niet plaatsvinden binnen de habitattypen 

en het kleinschalige maatregelen betreft met een beperkte invloed. Aanpassing van 
dit beheer kan wel leiden tot positieve effecten (denk bijvoorbeeld aan wijzigen van 
het suboptimale vegetatiebeheer naar de voorgestelde Natura 2000 

beheermaatregelen). Om deze positieve effecten te bereiken is aanpassing van het 
beheer ten gunste van de Natura 2000-doelen in het maatregelenpakket 
opgenomen 
 
Er vindt ook extensief landbouwkundig gebruik plaats ten behoeve van het 
realiseren en in stand houden van extensieve (graan)akkers. Hiervan gaan geen 
negatieve effecten uit als dit uitgevoerd wordt zoals beschreven in het beheerplan, 

inclusief het daarvoor nog noodzakelijke onderzoek (kennisleemte invloedszone 
bemesting, paragraaf 3.5 van het Beheerplan). 
 
Direct naast het gebied vindt commerciële houtexploitatie plaats. Dit heeft ook geen 
negatief effect voor het Natura 2000-gebied, door de kleinschaligheid hiervan en 
het feit dat dit buiten het gebied en de habitattypen gelegen is. 

 
 
Conclusie: Bos- en natuurbeheer binnen en rondom Stelkampsveld heeft geen 
negatief effect voor het Natura 2000-gebied. 

 
 

4.2     Effecten sector landbouw  
 

 
Bij diepe grondbewerkingen (vanaf 30 cm) binnen de hydrologische invloedszone 
(zie figuur 1) zijn significante effecten niet uit te sluiten.  Op basis van de 
bodemkaart zijn hier twee categorieën te onderscheiden: kwalitatief en kwantitatief. 

- Kwalitatief: Hierbij gaat het om venige/moerige lagen in de ondergrond. Als  
deze door grondbewerking oxideren vanwege de gehalten aan pyriet ontstaat  
sulfaat en daarmee interne eutrofiëring. 

- Kwantitatief: In de ondergrond is een aantal lagen te lokaliseren dat weerstand 

biedt tegen grondwaterstroming. Het gaat hier om klei en sterk ijzerrijke 
gronden (hierin kunnen oerbanken voor komen). Het breken van deze lagen 
beïnvloedt de grondwaterstroming en is daarmee mogelijk negatief voor de 

Natura 2000 doelen. 
  
De bemesting binnen deze invloedszone kan door de lokale uit- en afspoeling ook 
voor significante effecten zorgen (vermesting/eutrofiëring).  
 
Van ondiepe grondbewerkingen (tot 30 cm) worden geen negatieve effecten 

verwacht, aangezien de oxidatie van de mogelijk historisch aanwezige pyriet in de 
bovenste 30 cm al heeft plaatsgevonden in de afgelopen eeuwen. Waarschijnlijk 
bevond zich in die bovenste 30 cm al van nature vrijwel geen pyriet en anders is die 
als onderdeel van natuurlijke processen geoxideerd. Dit heeft verder niet voor 
negatieve effecten voor de instandhoudingsdoelstellingen gezorgd. 
 
Van diepe grondbewerkingen buiten de invloedszone zijn significant negatieve 

effecten uit te sluiten, aangezien mogelijke oxidatie van pyriet niet leidt tot 
significant negatieve beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit binnen Natura 2000. 
 
Stroomafwaarts gelegen percelen hebben geen bemestende invloed op het Natura 
2000-gebied. 
 
Van overige maatregelen waaronder bespuitingen en mollenbestrijding t.b.v. 

regulier landbouwkundig gebruik worden geen negatieve effecten verwacht, 
aangezien uit de LESA in het beheerplan blijkt dat dit geen knelpunten oplevert 
(geen relatie met vermesting, verzuring, verlaging grondwaterstand of 
stikstofdepositie). 
 
In het kader van het beheerplan zijn maatregelen m.b.t. de omvorming van 

agrarische percelen naar natuur of naar natuurlijk beheer opgenomen (zie 
hoofdstuk 7 van het Beheerplan). Bij realisatie van deze maatregelen worden de 
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knelpunten ‘diepe grondbewerkingen’ en ‘bemesting’ opgeheven. Ook zijn 

hydrologische maatregelen opgenomen. Bij realisatie hiervan is een toename van 
kwel te verwachten is. Met deze kwel worden stoffen aangevoerd die de mogelijke 
invloed van pyrietoxidatie ondervangen (zie ook GGOR analyse). De mate waarin 

zal worden gecontroleerd door monitoring. Voor diepe grondbewerking van 
weerstandbiedende lagen geldt dit echter niet. Het doorbreken van de 
weerstandbiedende lagen beïnvloedt het stromingspatroon van het grondwater, 
waardoor een deel van de kwel niet op de gewenste plek uittreedt. Aangezien de 
locatie waar deze lagen zitten, onderdeel is van beheerplanmaatregel ‘omvorming 
landbouw naar natuur’, geldt deze beperking slechts totdat de betreffende locatie 
omgevormd en beheerd wordt als schraalland en heide. 

 

 
Figuur 1: Kaart Hydrologische invloedszone  
  
Toelichting kaart: De grens GGOR scenario 3 vormt de grens van de invloedszone. Binnen 
deze grens worden maatregelen genomen om de verdroging binnen het Natura 2000-gebied te 
bestrijden. De zone heeft betrekking op de activiteitensector waterbeheer en 
bemesten/afspoelen. Binnen de hydrologische invloedszone liggen bodemkundige lagen die 
betrekking hebben op de activiteit “diepe grondbewerking (>30 cm-mv). 
 

Veehouderijen (stal en opslag van mest), uitrijden van mest en beweiding zorgen 
voor de uitstoot van stikstof (ammoniak). Deze stikstof komt voor een deel op de 

habitats in het Natura 2000-gebied terecht. De uitstoot van stikstof is meegenomen 
in de PAS. In de ten behoeve van de PAS opgestelde gebiedsanalyse zijn 
maatregelen beschreven die worden gerealiseerd en waarmee de 

instandhoudingsdoelen kunnen worden behaald. Hierbij is uitgegaan van een 
ontwikkeling van de achtergronddepositie, waarbij rekening is gehouden met 
verwachte economische ontwikkelingen. Zie hoofdstuk 6 PAS Gebiedsanalyse van 
het beheerplan voor conclusies over stikstofuitstoot, te nemen maatregelen en 

verdeling van ontwikkelruimte. 
 
Het uitvoeren van standaard activiteiten op erven heeft geen negatief effect voor 
het Natura 2000-gebied, aangezien uit de LESA in het beheerplan blijkt dat dit geen 
knelpunten vanuit de landbouw oplevert (geen relatie met vermesting, verlaging 
grondwaterstand of stikstofdepositie). 
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4.3     Effecten Sector Waterbeheer 

 
In het kader van GGOR en voorliggend beheerplan heeft Waterschap Rijn en IJssel 
een uitvoerige inventarisatie en modelmatige analyse van het watersysteem en van 

waterhuishoudkundige maatregelen in en om het Natura 2000-gebied uitgevoerd. 
Daarbij zijn ook alle vormen van waterbeheer, met name ontwatering, getoetst op 
effecten op het gebied en de daar aanwezige waterafhankelijke 
instandhoudingsdoelstellingen. Uit deze analyse volgen onderstaande conclusies ten 
aanzien van het waterbeheer. 
 
Van regulier beheer en onderhoud van watergangen, kavelsloten en drainage buiten 

de invloedszone worden geen negatieve effecten voor het Natura 2000-gebied 
verwacht. Uitgangspunt daarbij is dat het watersysteem door de te nemen GGOR-
maatregelen binnen het Natura 2000-gebied voldoende hersteld kan worden. Deze 
maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 7. Door onderzoek en monitoring tijdens 
de eerste planperiode zal dit gevolgd worden 
 

Regulier beheer en onderhoud van watergangen, kavelsloten en drainage gelegen 
binnen de invloedszone hebben een mogelijk significant effect voor het Natura 
2000-gebied (zie invloedszone in figuur 1). De negatieve effecten hiervan worden 
door het nemen van maatregelen in het kader van de GGOR dusdanig verminderd, 
dat de instandhoudingsdoelstellingen in zicht komen. 
 
Grondwateronttrekkingen ten behoeve van de landbouw hebben volgens 

modelberekeningen van het Waterschap geen negatief effect voor het Natura 2000-
gebied. Hierbij is de beregening uit de bekende punten opgeteld. Tevens blijkt in de 
praktijk dat de meerderheid van de bekende punten niet of nauwelijks meer 
gebruikt wordt. 
De huidige industriële onttrekking Borculo, alsmede de drinkwaterwinning Lochem, 
hebben volgens modelberekeningen van het Waterschap ook geen negatief effect 
voor het Natura 2000-gebied. 

 
Lozingen aan de rand van het Natura 2000-gebied op de riolen hebben geen 

negatief effect. Rioollozingen op oppervlaktewateren zijn niet toegestaan. De 
gemeenten Lochem en Berkelland zijn gericht op afkoppeling van 
hemelwaterlozingen. Verhardingen dienen conform het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer vrij te zijn van meststoffen. 

 

Conclusie: mogelijk significante effecten van regulier beheer en onderhoud van 

watergangen, kavelsloten en drainage binnen de invloedszone, worden opgeheven 
door het nemen van maatregelen (zie Beheerplan hoofdstuk 7). Ook zal tijdens de 
eerste beheerplanperiode de ontwikkeling van waterafhankelijke 
instandhoudingsdoelstellingen worden onderzocht en beoordeeld om na te gaan of 
de maatregelen voldoende effect opleveren. 
Indien het waterbeheer doorgang vindt conform de in het Beheerplan opgenomen 
maatregelen en voor het overige conform de situatie tijdens de inventarisatie van 

de activiteiten, zijn er geen significante effecten te verwachten voor het Natura 
2000-gebied.  

 
 

4.4     Effecten Sector Recreatie 
 
Van wandelen, fietsen en paardrijden binnen de regels die gelden in het gebied, 
worden geen negatieve effecten voor het Natura 2000-gebied verwacht door de 

kleinschaligheid hiervan en doordat de habitattypen niet worden betreden. 
Betreding en verstoring treedt hierdoor niet op. 
 
Slipjacht (op wegen en paden en landbouwgrond) wordt twee keer per jaar in de 
winter gehouden, waaraan ongeveer 50 ruiters en 50 honden meedoen. Dit wordt 
uitgevoerd onder toestemming van eigenaars en met een evenementenvergunning. 
Bij verlening van toestemming dient rekening te worden gehouden met het 

voorkomen van (mogelijk) significante effecten. Anders is er dus sprake van een 
significant effect. 
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Georganiseerde speurtochten, droppings en scoutingactiviteiten in het gebied 

mogen plaatsvinden op bestaande opengestelde wegen en paden. Als deze 
activiteiten echter buiten de paden plaatsvinden, worden deze als (mogelijk) 
significant negatief beoordeeld, in verband met betreding en verstoring. 

 
Gemotoriseerd crossen op opengestelde wegen en paden is verstorend voor de 
typische soorten (fauna) binnen de habitattypen, indien dit intensief en frequent 
plaatsvindt en wordt daarom ook als mogelijk significant negatief beoordeeld. 
 
Van de gangbare vormen van recreatie buiten het gebied worden geen negatieve 
effecten voor het Natura 2000-gebied verwacht. Dit bestaat met name uit 

wandelen, fietsen, paardrijden, motorcrossen, jachthondentraining, slipjacht, 
parachutespringen, ballonvaart, paragliden, helikoptervluchten, picknicken, 
barbecueën, spelactiviteiten (speelweiden, boerengolf etc.), wedstrijden en 
evenementen (o.a. tractor-pull, paardenconcours, carbidschieten en vuurwerk), 
toeristisch-recreatieve voorzieningen en parkeerplaatsen. Mogelijk optredende 
effecten van deze vormen van recreatie zijn geluidsverstoring, optische verstoring 

en mechanische verstoring (betreding). Door de kleinschaligheid en de vaak grote 
afstand tot het gebied worden hiervan geen negatieve effecten verwacht. 

 
 

4.5     Effecten Sector Defensieactiviteiten 
 
Er is geen negatief effect vanwege het sporadisch lopen en rijden op onverharde 
wegen en paden door Defensie, ervan uitgaande dat Defensie zich aan de 
openstellingregels houdt. Defensieactiviteiten buiten de wegen en paden moet 
voorkomen worden wegens verstoring en beschadiging. 

 
 

4.6     Effecten Sector Energie 
 
Door het gebied loopt een persleiding van het waterschap waarbij regulier 
onderhoud plaatsvindt in de vorm van controle van ontluchtingspunten. De reguliere 

inspectie van ontluchters heeft geen negatief effect, door het lokale, kleinschalige 

karakter ervan. 
 

 
4.7     Effecten Sector Jacht, Beheer en Schadebestrijding 

 
Jacht, beheer en schadebestrijding is wettelijk mogelijk op de agrarische gronden 
binnen het Natura 2000-gebied. Gebruik van kunstlicht vindt niet plaats. Op 
percelen van SBB vindt geen jacht, beheer en schadebestrijding plaats. 

 
Jachtactiviteiten vinden ook buiten wegen en paden plaats, deze zijn als (mogelijk) 
significant negatief beoordeeld, in verband met betreding. Indien kwetsbare 
habitattypen worden ontzien zijn significante effecten uit te sluiten. 
  
Buiten het Natura 2000-gebied zijn er geen negatieve effecten te verwachten. 

 
 

4.8     Effecten Sector Wonen en verblijven 
 

Direct rond het gebied bevinden zich geen woonwijken, slechts enkele woningen. Er 
worden in principe geen nieuwe woningen meer in het buitengebied gebouwd. 
Alleen functieverandering van agrarische bedrijven naar woningen is mogelijk (zie 
Bijlage 12a kaarten huidig gebruik: Infrastructuur, Wonen en Bedrijven). 
Kleinschalige activiteiten bij de woningen rondom Stelkampsveld zullen geen 
schadelijke effecten veroorzaken. Daarbij valt te denken aan zaken die in en rond 
de woning spelen, zoals klein onderhoud aan een woning, tuinieren, auto wassen en 

het houden van huisdieren. Al deze gebruiksvormen hebben zeer lokale effecten, 
zodat negatieve effecten voor het Natura 2000-gebied niet te verwachten zijn. Van 
(groot) onderhoud aan woningen wordt geen negatieve effecten verwacht. 
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4.9     Effecten Sector Verkeer en waterstaat 
 
Direct rondom het gebied vindt geen grote verkeersactiviteit plaats. Aangezien de 

totale verkeersintensiteit beperkt is, verstoring geen knelpunt in het gebied is en 
door het ontbreken van drukkere wegen voor de typische soorten geen 
versnippering valt te verwachten, heeft het verkeer op deze wegen geen negatieve 
effecten voor het Natura 2000-gebied. 
 
Het reguliere onderhoud aan wegen heeft door het lokale, kleinschalige karakter 
hiervan evenmin een negatief effect voor het Natura 2000-gebied. 

 
Gemotoriseerd verkeer stoot stikstof (NOx) uit. De uitstoot van stikstof is 
meegenomen in de PAS (zie: Effecten sector landbouw). 
 
 

4.10      Effecten Sector Industrie 

 
Er bevindt zich geen zware industrie (categorie 3.2 en hoger) binnen een straal van 
1600 m vanaf de grens van het gebied (zoekgebied zware industrie m.b.t. licht en 
geluid effecten). Er bevinden zich wel 8 lichte industriële bedrijven (tot categorie 
3.1) binnen een straal van 150 m vanaf de grens van het gebied (zoekgebied lichte 
industrie m.b.t. licht en geluid effecten). Van al deze bedrijven worden geen 
negatieve effecten verwacht m.b.t. licht en geluid voor het Natura 2000-gebied, 
door het lokale karakter en de verspreiding van de bedrijven ten opzichte van 
elkaar: versterking van effecten is hierdoor niet of nauwelijks aan de orde.  
(Zware) industrie stoot stikstof uit. Dit kan in het Natura 2000-gebied neerslaan en 
verzuring en eutrofiëring veroorzaken bij hiervoor gevoelige habitattypen. Zware 
industrie bevindt zich echter op grote afstand van het gebied; er is alleen sprake 
van lichte industrie in de buurt van het gebied. De uitstoot van stikstof is 
meegenomen in de PAS (zie: Effecten sector landbouw).  

 

 
4.11    Beoordeling cumulatieve effecten 

 
Bij de cumulatietoets wordt beoordeeld of de optelling van negatieve effecten van 
verschillende activiteiten, welke op zichzelf geen significante effecten hebben, 
gezamenlijk toch tot een significant effect leiden. Het gaat bij het Natura 2000-
gebied Stelkampsveld om drie typen van effecten, namelijk: 

 verstoring van typische soorten (alleen fauna) door verschillende geluid- en 
bewegingsbronnen in en aan de rand van het Natura 2000-gebied. 

 hydrologische effecten als gevolg van watergangen, onttrekkingen, drainage en 
kavelsloten in en rond het Natura 2000-gebied. 

 eutrofiëring van de aangewezen Natura 2000-habitattypen door verschillende 
externe bronnen. 

 

Geluid- en bewegingsbronnen 
Naast het hierboven genoemde gemotoriseerd crossen, is van activiteiten bekeken 
of ze cumulatief een negatief effect hebben op de instandhoudingdoelstellingen. De 

activiteiten die potentieel geluid- of bewegingsverstoring veroorzaken zijn in dit 
gebied individueel gering of kleinschalig. Het gaat vooral om: 
 

Binnen gebied: 
 Verplaatsen mensen en voertuigen, surveilleren in het kader van terreinbeheer. 
 Monitoren/karteren/onderzoek. 
 Aan- en afvoer van onder andere mest, melk, voeders en dieren op 

landbouwpercelen. 
 Be- en verwerkingsactiviteiten op landbouwpercelen. 
 Extensief landbouwkundig gebruik op landbouwpercelen. 

 Onderhoud en vervanging van kavelsloten. 
 Recreatieve activiteiten. 
 Lopen en rijden op onverharde wegen en paden door defensie. 
 Inspectie van persleiding van waterschap. 
 Jacht-, beheer- en schadebestrijding. 
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Extern, direct rondom het gebied: 
 Houtexploitatie. 
 Agrarische activiteiten. 

 Waterbeheer activiteiten. 
 Recreatieve activiteiten. 
 Jachthondentraining. 
 Carbidschieten en (evenementen)vuurwerk. 
 Wegverkeer. 
 
De kans dat de verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden is ook zeer 

gering. Hierdoor wordt geconcludeerd dat de geluid- en bewegingsbronnen ook 
cumulatief gezien geen significant effect voor het Natura 2000-gebied hebben. 
 
Hydrologische effecten 
In de vorige paragrafen is aangegeven welke activiteiten een (mogelijk) significant 
effect hebben op de hydrologie van het gebied (diepe grondbewerkingen, regulier 

beheer en onderhoud van watergangen, drainage en kavelsloten). Daarnaast 
moeten voor de bepaling van cumulatie ook activiteiten worden meegenomen die op 
zichzelf geen significant negatieve effecten hebben. Dit zijn de 
grondwateronttrekkingen.  
 
De grondwateronttrekkingen hebben volgens modelberekeningen van het 
Waterschap geen negatief effect voor het Natura 2000-gebied. Hierdoor wordt 

verwacht dat deze samen niet voor een groter negatief effect zorgen dan het 
negatieve effect dat al aan diepe grondbewerkingen, watergangen, drainage en 
kavelsloten wordt toegeschreven. 
 
In het kader van de GGOR zijn alle activiteiten met mogelijke effecten op de 
waterhuishouding integraal beoordeeld. Hiermee is feitelijk al een cumulatietoets 
uitgevoerd. Rekening houdend met de geïnventariseerde activiteiten zijn er 

(hydrologische) maatregelen opgesteld om de waterhuishouding af te stemmen op 
het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen, waardoor de negatieve effecten 

van deze activiteiten dermate worden verminderd, dat de 
instandhoudingsdoelstellingen in zicht komen. Door onderzoek en monitoring tijdens 
de eerste planperiode zal dit gevolgd worden. De betreffende activiteiten binnen de 
hydrologische invloedszone zijn daarom ingedeeld in categorie 2 en 4 (zie hoofdstuk 

4 van het Beheerplan). 
 
Eutrofiëring  
Naast verdroging is er in het Natura 2000-gebied een knelpunt met betrekking tot 
eutrofiëring. Hierdoor kan in de toekomst de kwaliteit van de aangewezen Natura 
2000-habitattypen verder worden aangetast. Er zijn verschillende oorzaken die 
cumulatief negatief werken. 

 
Eutrofiëring door verdroging 
Door verdroging kan mineralisatie van organisch stof plaatsvinden met eutrofiëring 
als gevolg. Deze effecten doen zich vooral voor op veen- en moerige bodems.  
 

De aanwezigheid van eutroof ondiep grondwater 
Het ondiepe grondwater in het Stelkampsveld kan verontreinigd zijn met nitraat en 

sulfaat afkomstig uit mest en/of bestrijdingsmiddelen die worden toegepast op 
landbouwpercelen binnen en rondom het Natura 2000-gebied en uit lozingen of 
afspoeling van proceswater. 
 
De hoge stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied 
De uitstoot van stikstof is meegenomen in de PAS. Zie verder hoofdstuk 6 van het 

beheerplan voor conclusies over stikstofuitstoot, te nemen maatregelen en 
verdeling van ontwikkelruimte. 
 
Om de cumulatieve eutrofe effecten tegen te gaan, moeten de geplande 
maatregelen uit het beheerplan worden uitgevoerd (inclusief onderzoek naar 
kennisleemte beïnvloedingszone) en de conclusies/voorwaarden m.b.t. huidige 
activiteiten worden aangehouden zoals die in deze bijlage beschreven staan. 
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Bijlage 13 - Ambitiekaart 
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Bijlage 14 - Birdviewkaarten
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Bijlage 15 - GGOR scenario SD3 maatregelenkaart 
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Bijlage 16 - Inrichting- en beheermaatregelen 
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PAS Maatregelen 
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Bijlage 17 - Ecologische verbindingszones
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Bijlage 18 - Maatregelentabel 

 

 

 

Maatregelentabel Natura 2000 beheerplan Stelkampsveld

Losse toelichtingen hierbij zijn:

*GGOR scenario 3 - hydrologische maatregelenkaart

*GGOR scenario 3 - compenserende maatregelenkaart

*N2000 inrichting- en beheermaatregelenkaart

*PAS gebiedsanalyse

*N2000 Stelkampsveld- ecologische verbindingszones

Nummer Herstelmaatregel specificatie van maatregel

Directe relatie met andere 

uitvoerings-projecten & -

plannen?

Betreffende 

areaal voor 

uitvoering van 

de maatregel 

Locatie van de 

maatregel

Ecologische doelstelling van 

maatregel

M1A

Hydrologisch herstel door 

aanpassing ontwateringssysteem cf 

GGOR-scenario 3

-9.455 meter A-watergangen naar 50 

cm-mv (296.684 euro)

-29.051meter Detailwatergangen naar 

15 cm-mv (1.206.575 euro)

-15 Peilen A-watergangen regelen 

(150.000 euro)

-onklaar maken buisdrainage: 

verwaarloosbaar tov andere kosten

GGOR WRIJ
zie toelichting en 

kaarten

zie GGOR scenario 3 - 

hydrologische 

maatregelenkaart

Basis voor behalen van alle doelen 

(zowel behoud als uitbreiding) (m.u.v. 

Droge heide)

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

verplaatsen/-uitkopen 4 agr. bedrijven 

(alleen bedrijfsgebouwen)

GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)

Zie GGOR scenario 3 - 

hydrologische 

maatregelenkaart & overleg 

met provincie 

(gebiedsproces Beekvliet 

Stelkampsveld)

ruimte creeren voor locaties mbt 

ecologisch herstel 

(behoudsdoelstelling) en locaties t.b.v. 

verbetering/uitbreiding

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

Aankoop nieuwe natuur (PAS) (ha)
GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)
28,7

Zie GGOR scenario 3 - 

compenserende 

maatregelenkaart

ruimte creeren voor locaties mbt 

ecologisch herstel 

(behoudsdoelstelling) en locaties t.b.v. 

verbetering/uitbreiding

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

Aankoop nieuwe natuur (N2000) (ha)
GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)
4,1

Zie GGOR scenario 3 - 

compenserende 

maatregelenkaart

ruimte creeren voor locaties mbt 

ecologisch herstel 

(behoudsdoelstelling) en locaties t.b.v. 

verbetering/uitbreiding

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

Pachtvrij maken gronden van 

terreinbeherende instanties (N2000) 

(ha)

GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)
21,6

Zie GGOR scenario 3 - 

compenserende 

maatregelenkaart

ruimte creeren voor locaties mbt 

ecologisch herstel 

(behoudsdoelstelling) en locaties t.b.v. 

verbetering/uitbreiding

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

aankoop ivm extra begrenzen als NN of 

ivm te nat voor landbouw (PAS) (ha)

GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)
0,8

Zie GGOR scenario 3 - 

compenserende 

maatregelenkaart

ruimte creeren voor locaties mbt 

ecologisch herstel 

(behoudsdoelstelling) en locaties t.b.v. 

verbetering/uitbreiding

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

aankoop ivm extra begrenzen als NN of 

ivm te nat voor landbouw (N2000) (ha)

GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)
22,4

Zie GGOR scenario 3 - 

compenserende 

maatregelenkaart

ruimte creeren voor locaties mbt 

ecologisch herstel 

(behoudsdoelstelling) en locaties t.b.v. 

verbetering/uitbreiding

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

Reeds begrensde „nieuwe natuur„ blijft 

bestemd als landbouw (ha)

GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)
12

Zie GGOR scenario 3 - 

compenserende 

maatregelenkaart

neutraal t.b.v. doelen (compensatie 

voor natschade)

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

ophogen/bol leggen agrarische 

percelen (ha)

GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)
47

Zie GGOR scenario 3 - 

compenserende 

maatregelenkaart

neutraal t.b.v. doelen (compensatie 

voor natschade)

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

specifieke maatregelen bouwkavels en 

mestkelders en wegen

GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)

Zie GGOR scenario 3 - 

hydrologische 

maatregelenkaart & overleg 

met WRIJ

neutraal t.b.v. doelen (compensatie 

voor natschade)

M1B

Maatregelen agv hydrologisch 

herstel: voorkomen, beperken, 

compenseren van natschade 

(landbouwfuncties, bebouwing)

financieel compenseren natschade (ha)
GGOR WRIJ, Landbouwagenda 

Beekvliet-Stelkampsveld (prov)
24

Zie GGOR scenario 3 - 

compenserende 

maatregelenkaart

neutraal t.b.v. doelen (compensatie 

voor natschade)

M2 Bekalken inzijggebied ILG SBB project 3 tot 5 hectares

Zie

-PAS gebiedsanalyse H6

- & overleg met eigenaar 

SBB.

Behoud van H4030 (deels), H4010A en 

H7150
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M3

Omvormen agrarische gronden en 

nog niet kwalificerende 

natuurgraslanden naar schraalland, 

heiden en daarnaast lokaal 

broekbos en venvegetaties

Deze maatregel bestaat uit:

- Voor zover nog relevant beëindigen 

intensief agrarisch gebruik 

(bemesting);

- Voor zover relevant herstel reliëf 

door ontgraven dichtgeschoven 

laagten/slenken;

- Herstel oorspronkelijk reliëf door 

ontgraven dichtgeschoven laagten;

 - Afvoeren verrijkte (P,N) bouwvoor of 

- naar verwachting meer incidenteel – 

uitmijnen of intensief 2x per jaar 

maaien;

- Zo nodig aanvullend bekalken

ILG SBB project 62,50

Zie

- N2000 inrichting- en 

beheermaatregelenkaart

-PAS gebiedsanalyse H6

- & overleg met opstellers 

beheerplan.

- Realiseren toereikende condities 

t.a.v. voedselrijkdom en zuurgraad 

om areaalvergroting van diverse 

habitattypen in een zo natuurlijk 

mogelijk gradiënt mogelijk te maken;

'- Terugdringen van mogelijk directe 

vermesting en vooral (risico’s op) 

vermesting via grondwater (nitraat, 

kalium, ammonium) op bestaande 

voorkomens en toekomstige arealen 

habitattypen (K4);

- Beperken risico op kwaliteitsverlies 

(w.o. typische soorten) huidig areaal 

habitattypen door areaaltoename en 

verminderen interne isolatie (K7, 8).

M4

Omvormen bos (geheel of 

gedeeltelijk) naar schraalland en 

heide

Deze maatregel bestaat uit:

- Verwijderen bos en afvoeren 

strooisellaag;

- Voor zover relevant herstel reliëf 

door ontgraven dichtgeschoven 

laagten/slenken;

- Zo nodig aanvullend bekalken.

ILG SBB project 26,80

Zie

- N2000 inrichting- en 

beheermaatregelenkaart

-PAS gebiedsanalyse H6

- & overleg met opstellers 

beheerplan.

- Realiseren toereikende condities  

t.a.v. vegetatiestructuur, trofie en 

zuurgraad om areaalvergroting van 

diverse habitattypen in een zo 

natuurlijk mogelijk gradiënt;

- Verminderen invang atmosferische 

depositie;

- Vergroten aanvulling lokaal 

grondwatersystemen en daarmee 

verhogen lokale grondwaterstanden 

en kwel en laterale grondwater 

toestroming (K1, 2, 3; zie verder ook 

1e punt) 

- Beperken risico op kwaliteitsverlies 

(w.o. typische soorten) huidig areaal 

habitattypen door areaaltoename en 

verminderen interne isolatie (K7, 8).

M5

Stopzetten/sterk verminderen 

bemesting (Omvormen intensief 

agrarisch gebruik naar extensieve 

graanakkerteelt)

Deze maatregel bestaat uit:

- Stopzetten/verminderen bemesting;

- Overschakelen naar extensief 

graanakkerbeheer

ILG SBB project 10,30

Zie

- N2000 inrichting- en 

beheermaatregelenkaart

-PAS gebiedsanalyse H6

- & overleg met opstellers 

beheerplan.

Terugdringen van mogelijk directe 

vermesting en vooral (risico’s op) 

vermesting via grondwater (nitraat, 

kalium, ammonium) op bestaande 

voorkomens en toekomstige arealen 

habitattypen (K4).

M6 Verwijderen bosopslag verwijderen bosopslag binnen heide ILG SBB project PM

Zie

- N2000 inrichting- en 

beheermaatregelenkaart

-PAS gebiedsanalyse H6

- & overleg met opstellers 

beheerplan.

verbeteren kwaliteit habitattypen 

Droge heide en Vochtige heide

M7 Opschonen vennen zie PAS gebiedsanalyse H6 ILG SBB project PM

Zie

- N2000 inrichting- en 

beheermaatregelenkaart

-PAS gebiedsanalyse H6

- & overleg met opstellers 

beheerplan.

behoud van Zwakgebufferde vennen 

(lange termijn maatregel)

M8 Monitoring ivm kennislacunes zie PAS gebiedsanalyse H6

M9

Creëren en/of versterken van 

ecologische verbindingszones met 

omgeving

zie beheerplan hoofdstuk 7: 

aanvullende, niet PAS-maatregelen
PM

Zie

-zie beheerplan hoofdstuk 

7: aanvullende, niet PAS-

maatregelen

-N2000 Stelkampsveld- 

ecologische 

verbindingszones

- & overleg met opstellers 

beheerplan.

noodzakelijk om op lange termijn alle 

doelen te halen: uitwisseling nodig 

met andere natuurgebieden

M10 Monitoring aanvullend aan SNL zie beheerplan, hoofdstuk 10

Toelichting mbt PAS i.r.t. TOP lijst gebieden:

Een aantal gebieden (Hietland, Stikkergoor en Lage veld) zijn niet verder uitgewerkt in de PAS maatregelen,

maar deze worden wel genoemd in het Herstelstrategiedocument als belangrijke stapstenen voor bestaande danwel te realiseren verbindingszones.

Toelichting mbt inrichtingsmaatregelen tbv BEHOUD:

Areaaltoename (binnen begrenzing) is nodig voor het behoud v/d kwaliteit v/d huidige habitats.

Argument: verhoogd risico (naast N-depo en verdroging) op verlies aan soorten in de huidige habitats door de zeer beperkte oppervlakte binnen het object en het ontbreken van verbindingen met de omgeving.
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