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1. Inleiding
In deze notitie geven wij inzicht in de stand van zaken van de ontwikkel–
opgave voor het Gelders Natuurnetwerk (GNN) die wij uiterlijk in 2025 
willen afronden. Om dit in de juiste context te plaatsen geven wij in 
hoofdstuk 2 eerst inzicht in het huidige Gelderse natuurbeleid en de 
Gelderse ambities voor biodiversiteit in relatie tot de Europese en 
nationale agenda voor biodiversiteit. Wij schetsen welke ontwikkelingen 
de komende periode de provinciale agenda voor biodiversiteit bepalen. 

Voor de afronding van het Gelders Natuurnetwerk moeten wij  
10.500 hectare nieuwe natuur realiseren. Sinds 2014 doen wij dit veelal 
in gebiedsgerichte projecten samen met onze natuurpartners. Op ons 
verzoek hebben onze natuurpartners destijds voor veel gebiedsprojecten 
het voortouw genomen en in andere gebieden namen wij zelf het 
initiatief. Hoewel de focus van deze gebiedsprojecten gericht is op 
natuurontwikkeling, werken wij zoveel mogelijk volgens de ‘integrale’ 
aanpak van Gelderse gebiedsontwikkeling. Waar mogelijk zoeken wij 
naar logische combinaties en meekoppelkansen met andere maat–
schappelijke doelen en wensen. Vaak gaat het hierbij om nauwverwante 
doelstellingen op het gebied van klimaat, kaderrichtlijn water, herstel 
natte landnatuur (anti-verdroging), landbouwstructuur, recreatie en 
burgerparticipatie.

In hoofdstuk 3 vindt u in één oogopslag de stand van zaken van de 
Gelderse ontwikkelopgave natuur op basis van de voortgangsrapportage 
natuur 2019 (VRN). In hoofdstuk 4 beschrijven wij daarna 37 Gelderse 
gebiedsprojecten en -processen waar gewerkt wordt aan de afronding 
van het Gelders Natuurnetwerk en aan de uitvoering van Natura 
2000-maatregelen. Hier staat per gebied aangegeven: de natuuropgave 
(Natura 2000 en/of GNN), de betrokken partijen, het proces, de stand  
van zaken, de planning en zo nodig enkele actuele aandachtpunten en 
risico’s. Voor de meeste gebieden is een kaart toegevoegd op basis van 
het provinciale Natuurbeheerplan 2020 en een tabel met de hectares  
die in het Natuurbeheerplan zijn begrensd als nieuwe natuur.  
De 37 gebiedsprojecten zijn in hoofdstuk 4 gerangschikt op basis van  
de voortgang: 12 gebieden zijn in uitvoering of zijn recent afgerond,  
17 gebiedsprojecten zijn in de planvormingsfase en 7 gebieden zijn  
in de verkenningsfase. Tenslotte staat in hoofdstuk 5 een overzicht  
van projecten waar wij werken aan de inrichting van eigen provinciale 
gronden. 

Meer en actuele informatie over de gebieden is te vinden op de 
provinciale website:  
https://www.gelderland.nl/Gelderse-natuurgebieden.  

https://www.gelderland.nl/Gelderse-natuurgebieden
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2. Gelderland natuurpositief 
2.1 Gelderse Natuurambities:  
   veelzijdige natuur voor iedereen

Gelderland is een provincie met veelzijdige natuur voor iedereen. 
Natuur is mooi en kwetsbaar, maar bovenal ook noodzakelijk.  
De natuur levert gezonde bodems, schoon water, schone lucht, 
bestuivers voor voedselgewassen, natuurlijke weerstand tegen ziekten 
en plagen en veerkracht bij het opvangen van klimaatverandering. 
Kortom, de natuur is de basis van ons bestaan én onze economie.  
Hoe willen we met deze natuurwaarden omgaan? Hoe zorgen we ervoor 
dat de biodiversiteit in onze provincie toeneemt? En hoe houden we de 
natuurwaarden en de biodiversiteit ook voor toekomstige generaties in 
stand? 

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de 
provincies in 2012 is onze inzet gericht op het realiseren van een  
Vitaal Gelders Natuurnetwerk, inclusief herstel en ontwikkeling van  
de biodiversiteit voor Natura 2000: zie kader “Gelders Natuurnetwerk en 
Natura 2000-gebieden”. Wij werken aan herstel en kwaliteitsverbetering 
van de Natura 2000-gebieden en aan de afronding van het Gelders 
Natuurnetwerk door Natura 2000 herstelmaatregelen en door aanleg van 
10.500 hectare nieuwe natuur in de periode 2011-2025. Dit gebeurt veelal 
in gebiedsgerichte projecten in nauwe samenwerking met betrokken 
partijen. In het volgende hoofdstuk kunt u lezen wat de stand van zaken 
is van deze Gelderse ontwikkelopgave voor natuur. Verderop in deze 
rapportage beschrijven wij de stand van zaken van 37 gebiedsprojecten 
waar wij werken aan natuurherstel en -ontwikkeling. 

Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000
Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van 
verbonden natuurgebieden van ruim 130.000 hectare groot.  
Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelzone (GO) 
zijn ruimtelijk vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie ‘Gaaf 
Gelderland’. De regels voor ruimtelijke bescherming en ontwikkelings–
mogelijkheden zijn vastgelegd in de bijbehorende Provinciale 
Omgevingsverordening. Voor 184 deelgebieden zijn de specifieke waarden, 
kwaliteiten en doelen uitgewerkt in de Kernkwaliteiten GNN en GO. 
In het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) hebben de provincies 
gezamenlijk de natuurdoeltypen, beheeradviezen, subsidiemogelijk–
heden en monitoringsvoorschriften vastgelegd. In het Gelders 
natuurbeheerplan heeft de provincie dit de SNL-doelen en subsidie–
mogelijkheden op hectareniveau uitgewerkt voor het Gelders 
Natuurnetwerk. Op basis van het Gelders natuurbeheerplan en de SNL 
maken wij beheerafspraken met natuurbeheerders en particuliere 
eigenaren. Voor agrarisch natuurbeheer maken wij afspraken via  
de drie Gelderse agrarische collectieven.

In het Gelders Natuurnetwerk liggen 15 Natura 2000-gebieden met 
natuurtypen (habitats) en leefgebieden voor soorten van internationale 
betekenis. Op en rond de Veluwe liggen de Natura 2000-gebieden  
De Veluwe, Veluwerandmeren, Binnenveld, Arkemheen en Land–
goederen Brummen. In de Achterhoek liggen de vijf kleinere Natura 
2000-gebieden Stelkampsveld, Korenburgerveen, Bekendelle, Willinks 
Weust en Wooldse veen. De uiterwaarden in het Rivierengebied liggen 
grotendeels in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Daarnaast liggen  
er het Rivierengebied nog vier kleinere Natura 2000-gebieden: 
Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem, De Bruuk en Sint Jansberg. 
Voor ieder Natura 2000-gebied heeft het rijk de doelstellingen 
vastgesteld in een aanwijzingsbesluit. De Natura-2000 doelen richten 
zich op herstel en ontwikkeling van habitats en leefgebieden van 
diersoorten (Habitatsrichtlijn) en leefgebieden voor vogelsoorten 
(Vogelrichtlijn). Voor de meeste Natura 2000-gebieden zijn door de 
provincie beheerplannen uitgewerkt in nauwe afstemming met 
betrokken partijen. In de Natura 2000-beheerplannen is per gebied  
voor 3 perioden van 6 jaar (totaal 18 jaar) uitgewerkt welke maatregelen 
nodig zijn om de Natura 2000-doelstellingen te bereiken.  
De maatregelen zijn ten eerste gericht op het voorkomen van verdere 
achteruitgang van de biodiversiteit. Vervolgmaatregelen zijn gericht  
op herstel en ontwikkeling van de natuurgebieden. 
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Nationaal Programma Versterken Biodiversiteit
Naar aanleiding van bovengenoemd IPBES-rapport heeft de minister  
van LNV op 7 oktober in een brief aan de Tweede Kamer de start van het 
programma Versterken Biodiversiteit aangekondigd. Als streefdoelen 
heeft het programma voor 2050 zowel een 100% doelbereik van de Vogel- 
en Habitatrichtlijn in Nederland, als een halvering van de ecologische 
voetafdruk. Voor de Vogel- en Habitatrichtlijn gaat het om het 
percentage soorten en habitats dat in goede staat verkeert. Met de 
ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt hoe groot de belasting van 
consumptie op milieu en natuur wereldwijd is. Daarbij worden alle 
schakels van de productieketen meegerekend, van grondstof tot 
consumptie. 

Noodklok biodiversiteit
In mei 2019 luidde het Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) de noodklok. De huidige 
mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende 
achteruitgang van biodiversiteit te stoppen: ingrijpende en 
fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig om het 
biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuur te herstellen. 
Als we zo doorgaan dreigt de komende decennia een miljoen planten- 
en diersoorten uit te sterven. 
Ook de kwaliteit van veel Gelderse natuurgebieden is de afgelopen 
decennia dramatisch achteruit gegaan. De natuurgebieden zijn 
aangetast door jarenlange verzuring, vermesting, verontreiniging, 
verdroging, versnippering en verstoring. Dit is het gevolg van de 
negatieve effecten van intensief landgebruik met ontginning, 
herverkaveling, ontwatering, bemesting en gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Ook verstedelijking, industrie en infrastructuur 
drukken hun stempel. Natuurgebieden worden kleiner en raken 
versnipperd. Daarnaast zorgen toenemende aantallen recreanten voor 
verstoring. Een grote bedreiging van de beschermde natuurgebieden 
vormt momenteel de grote overmaat aan depositie van meststoffen 
zoals stikstof in de vorm van ammoniak en NOx afkomstig van 
landbouw, verkeer en industrie. 
De gezondheid en soortenrijkdom (biodiversiteit) van natuurgebieden 
is sterk verminderd. Daarmee wordt het voortbestaan van veel 
diersoorten bedreigd en wordt ook het ‘ecosysteem’ van de mens ernstig 
bedreigd. Als het niet goed gaat met onze biodiversiteit, dan heeft dat 
gevolgen voor ons welzijn en onze welvaart. Kunnen we straks nog 
voldoende gezond voedsel produceren? Is er nog natuur om de gevolgen 
van klimaatverandering te verzachten?

Ambitiedocument Natuur
In 2017 zijn de Gelderse natuurambities nader uitgewerkt in het 
‘Ambitiedocument Natuur’. In het rapport ‘Hoe gaat het met de Gelderse 
natuur?’ beschrijven we hoe het gaat met de biodiversiteit in Gelderland. 
Uit deze rapportage en uit de evaluatie van het Natuurpact in 2017 blijkt 
dat we goed op weg zijn. De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit is 
inmiddels gestopt en in sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht 
toe. Desondanks blijft de kwaliteit van de natuur in onze provincie onder 
druk staan. Daarom is het van belang om niet alleen aan natuur in onze 
natuurgebieden te werken, maar ook aan de natuur daarbuiten.  
We gaan werken aan een veerkrachtig biodiversiteitsnetwerk dat tegen 
een stootje kan en in staat is de klimaatverandering op te vangen. 
Daarom stellen we bij alles wat we in onze provincie doen natuurinclusief 
denken en doen voorop. Wij werken op basis van vier ambities aan 
veelzijdige natuur in Gelderland:
Ambitie 1: Mensen dichter bij de natuur brengen
Ambitie 2: Natuurinclusief werken is de norm voor overheden, 
 landbouwsector en bedrijfsleven
Ambitie 3: Natuur en klimaat: logische partners
Ambitie 4: Meer variatie in planten en dieren: herstel en ontwikkeling 
 van natuur en biodiversiteit

2.2 Biodiversiteit nationaal en internationaal  
   op de kaart
Op nationaal en internationaal niveau wordt de urgentie voor 
biodiversiteit ook steeds meer onderkend. In 2019 luidde het 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES) de noodklok (zie kader). 

De Europese Green Deal
De Europese Commissie presenteerde in december 2019 de Europese 
Green Deal voor Biodiversiteit. De Commissie zal uiterlijk in maart 2020 
een biodiversiteitsstrategie presenteren. In oktober 2020 zal de EU op de 
VN-biodiversiteitsconferentie een mondiale doelstelling voor de 
bescherming van de biodiversiteit voorstellen. De Green Deal benoemt 
drie centrale thema’s.
• Biodiversiteit: streven naar mindering gebruik van pesticiden en 

meststoffen in de landbouw, Europese steden vergroenen en de 
biodiversiteit in de stad verhogen.

• Bossen: de Commissie zal een nieuwe EU-bosstrategie ontwikkelen. 
• Oceanen: mariene rijkdommen optimaal benutten in de strijd tegen 

klimaatverandering.

https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/03Natuur/180531_Ambitiedocument.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/03Natuur/180529_Visie_Biodiversiteit_180508.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/03Natuur/180529_Visie_Biodiversiteit_180508.pdf


Lepelaar - foto Piet Munsterman
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2.3  Biodiversiteit op de agenda 

Biodiversiteit staat nationaal en internationaal op de agenda. Dit sluit 
goed aan op de Gelderse ambities die de provincie Gelderland al heeft 
ingezet in het Gelders coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’,  
de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, het Ambitiedocument Natuur en  
de Gelderse Maatregelen Stikstof. Hieronder staan in het kort de 
belangrijkste ontwikkelingen die de komende periode de agenda  
voor biodiversiteit zullen bepalen. 

Uitwerking Europese Green Deal
De Europese Commissie presenteert uiterlijk in maart 2020 een 
biodiversiteitsstrategie. In oktober 2020 zal de EU op de 
VN-biodiversiteitsconferentie een mondiale doelstelling voor  
de bescherming van de biodiversiteit voorstellen. 

Nationale Uitvoeringsagenda voor versterken biodiversiteit
Om het Programma Versterking Biodiversiteit concreet te maken werken 
rijk en provincies in 2020 aan een nationale uitvoeringsagenda uit die 
aansluit bij de andere grote maatschappelijke ontwikkelingen voor de 
komende tien jaar. Hierin kunnen de eerste stappen worden uitgewerkt 
voor de ambitie van het kabinet om in 2050 te komen tot 100% doelbereik 
van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland en tot een halvering van 
de ecologische voetafdruk. Een belangrijk onderdeel hierbij is het 
versterken van natuurherstel in kader van de stikstofproblematiek.  
Dit kan in een latere fase uitmonden in een actualisatie van het huidige 
Natuurpact tussen Rijk en Provincies. 

Voortgangsrapportage Natuur 2018 (VRN)
Op 2 oktober 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) de Voortgangsrapportage Natuur 2018 (VRN) en 
de gezamenlijke natuurambitie van LNV en provincies aangeboden aan 
de Tweede Kamer. De Voortgangsrapportage beschrijft de voortgang over 
2018 met een doorkijk naar 2019 en een vooruitblik op de uitdagingen 
voor de komende jaren. De Voortgangsrapportage is ook te vinden op 
www.bij12.nl/vrn. Het ambitiedocument met de gezamenlijke 
natuurambitie van LNV en provincies sluit naadloos aan op de VRN  
en beschrijft de stappen die LNV en provincies willen gaan zetten om 
biodiversiteit te herstellen.

Het natuurbeleid dringt de afname van biodiversiteit weliswaar terug, 
maar is onvoldoende om de totale afname in biodiversiteit tegen te 
houden. De biodiversiteit is in veel natuurgebieden nog lang niet op het 
gewenste niveau. Daarom zijn extra inspanningen nodig. Zoals uit het 
ambitiedocument blijkt, zullen de inspanning van provincies en LNV, 
naast het verder versterken van het Natuurnetwerk Nederland, met 
name gericht zijn op het verbreden en verbinden van het natuurbeleid 
met andere sectoren die van invloed zijn op de biodiversiteit.

Nederland Natuurpositief: Nationale Uitvoeringsagenda voor 
versterken biodiversiteit
Het verlies aan biodiversiteit kunnen we keren door aan te sluiten op  
de grote veranderingen die plaats (gaan) vinden: bij het omschakelen  
op duurzame energie, het sluiten van kringlopen in de landbouw,  
het verbeteren van de infrastructuur en het (ver)bouwen van woningen. 
Dit is hét moment om het natuurbeleid sterk te verbinden met de grote 
ontwikkelingen in onze fysieke leefomgeving. Natuurlijke oplossingen 
kunnen bovendien van grote waarde zijn voor die transities: een 
biodiverse landbouw kan tegen een stootje en bij het opwarmen van  
de aarde houdt natuur onze steden koel en onze voeten droog.

Om het Programma Versterking Biodiversiteit concreet te maken werken 
rijk en provincies in 2020 aan een nationale uitvoeringsagenda die 
aansluit bij de andere grote maatschappelijke ontwikkelingen voor de 
komende tien jaar. Het rijk wil hiervoor het nieuw Natuurpact met de 
provincies actualiseren. 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/


Roodborsttapuit,foto Jan van der StraatenRoerdomp - foto Arie de Knijff Wespendief, foto Martin Mollet
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Gelderse Maatregelen Stikstof en Natura 2000
De contouren van de Gelderse Maatregelen Stikstof voor 2019-2023 
worden in 2020 verder uitgewerkt. De inzet is om met een gebieds–
gerichte aanpak te komen tot reductie van stikstof-emissie en daarmee 
daling op de meest kwetsbare Natura 2000-gebieden.  
Provincie Gelderland werkt met prioriteit verder aan het Natura 2000-
programma voor natuurherstel. We onderzoeken optimalisaties in 
natuurbeheer. We kijken waar maatregelen versneld kunnen worden  
en we hebben aandacht voor de systematiek rondom Natura 2000.  
Voor Natura 2000- gebied de Veluwe werken wij in 2020 versneld aparte 
herstelprogamma’s uit voor bos, heide en stuifzand, vennen en venen, 
beken en voor recreatiezonering. Voor Natura 2000-gebied Rijntakken 
werken wij in 2020 een realisatie–strategie uit.

Voor 10 Gelderse Natura 2000 gebieden moet in 2022 een nieuw  
Natura 2000-beheerplan worden opgesteld. In 2020 start (zo mogelijk)  
de evaluatie van genomen maatregelen en in nauwe afstemming met 
betrokken partijen worden in 2021 nieuwe beheerplannen opgesteld. 
Hierbij zal ook de landelijke aanpassing van de Natura 2000 
doelensystematiek worden betrokken.

Bosbeleid
De Europese Unie ontwikkelt een bosstrategie, het Rijk werkt aan een 
bossenstrategie en provincie Gelderland werkt in 2020 ambities uit voor 
bomen en bos in relatie tot klimaat (CO2) en biodiversiteit. 

Implementatie Omgevingswet in de Provinciale Omgevingsverordening
Ter voorbereiding van het in werking treden van de Omgevingswet per  
1 januari 2021 zal de provincie in 2020 regels voor GNN en GO in de 
nieuwe Omgevingsverordening vastleggen. In de Omgevingswet en 
bijbehorend Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) is bepaald dat de 
provincie in de Omgevingsverordening regels moet stellen in het belang 
van de bescherming, instandhouding, verbetering en ontwikkeling van 
de wezenlijke kenmerken en waarden van het Nederlands Natuur–
netwerk. De regels moeten verzekeren dat de kwaliteit, oppervlakte en 
samenhang van het Nederlands Natuurnetwerk niet achteruit gaan en 
dat de nadelige gevolgen tijdig gecompenseerd worden.  
De Omgevingswet verplicht de provincies ook om onderdelen in 
Programma’s uit te werken waaronder de Beheerplannen voor  
Natura 2000. Dit biedt de mogelijkheid om voor Gelderland het Gelders 
Ambitiedocument Natuur en de Beheerplannen voor Natura 2000 samen 
te brengen in een Gelders Programma voor Biodiversiteit. 
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worden ingericht. Veel van deze gronden zijn betrokken in de 
gebiedsprojecten die in deze rapportage worden beschreven. De 
resterende 20% van de in te richten gronden (1.687 hectare) moet eerst 
nog door functie–verandering worden omgezet van landbouw tot natuur 
door particuliere realisatie, ontpachting of grondverwerving. 
Om de opgave voor functieverandering te versnellen zetten wij de 
komende jaren, samen met de Gelderse natuurbeherende organisaties, 
pro-actief in op pachtafkoop, grondverwerving en het stimuleren van 
particulier natuurbeheer. Hiervoor gaan grondverwervers en 
rentmeesters actief in gesprek met eigenaren van de gronden die 
begrensd zijn als nieuwe natuur. We merken dat het moeilijker wordt 
om gronden beschikbaar te krijgen voor natuur binnen het Gelderse 
zoekgebied voor nieuwe natuur. Daarom kijken we ook naar kansen die 
zich voordoen aan de randen van het Gelders Natuurnetwerk, mogelijk 
in combinatie met andere doelstellingen vanuit klimaat en natuur-
inclusieve landbouw. Projecten voor natuurinrichting op eigen 
provinciale gronden zetten we meer via opdrachten in de markt weg. 
Voor prioritaire natuuropgaven zetten wij waar nodig instrumenten  
in zoals onvrijwillige vernatting of een provinciaal inpassingsplan. 
Om de inrichtingsrealisatie te versnellen maken we in 2020 concrete 
meerjarenafspraken over aankoop, pachtafkoop en inrichting van 
nieuwe natuur met onze natuurpartners zoals  Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Het Geldersch Landschap. Daarnaast gaan  
we particulieren die zelf natuur realiseren meer ondersteunen bij de 
uitwerking van hun plannen. 

We zien een aantal risico’s voor de planning van de ontwikkelopgave 
voor het Gelders Natuurnetwerk. Wij realiseren de natuuropgave op  
basis van vrijwilligheid. In veel gebieden ontstaat draagvlak en kunnen 
na een zorgvuldig gebiedsproces goede resultaten worden geboekt.  
In andere gebieden is nog geen zicht op medewerking. Hierdoor kosten 
de gebiedsprojecten veel tijd en is de voortgang niet strak te plannen. 
Een ander risico op vertraging vormt het draagvlak bij enkele gemeenten 
voor bestemmingsplanwijziging. Verder leiden de uitspraak van de  
Raad van State over de PAS en de nieuwe normen van het RIVM voor 
hergebruik van P-FAS houdende grond tot vertragingen in de uitvoering. 
Tot slot is het onzeker hoe de grondmarkt zich ontwikkelt door de sterk 
toenemende grondbehoefte voor verschillende maatschappelijke wensen 
zoals energietransitie, woningbouw en de transitie in de landbouw.

3. Stand van zaken Gelderse ontwikkelopgave          
     natuur en eindsprint naar 2025
Provincie Gelderland werkt sinds de decentralisatie van het natuurbeleid 
in 2012 aan realisatie en beheer van het Gelders Natuurnetwerk. 
Gelderland heeft met het rijk afgesproken om het Gelders Natuur–
netwerk uiterlijk in 2027 af te ronden en heeft zichzelf ten doel gesteld 
om dit te versnellen en om uiterlijk in 2025 klaar te zijn. Hiervoor moet 
in de periode van 2011-2025 in totaal 10.500 hectare nieuwe natuur zijn 
toegevoegd aan het Gelders natuurnetwerk. De provincie is 
verantwoordelijk voor de realisatie van 8.414 hectare hiervan.  
De resterende opgave voor 2.086 hectare nieuwe natuur valt onder de 
verantwoordelijkheid van het Rijksprogramma Nadere Uitwerking 
Rivieren Gebied (NURG) dat in 2020 wordt afgerond door Staatsbosbeheer 
in opdracht van het ministerie van LNV.

Bovenstaande figuur geeft aan welk deel van de provinciale 
ontwikkelopgave voor nieuwe natuur is gerealiseerd op datum 31-12-2018. 
Deze cijfers zijn ook toegeleverd aan de vijfde landelijke 
Voortgangsrapportage Natuur die eind 2019 is verschenen. Sinds 2011 is 
53% (4.434 hectare) nieuwe natuur voor het Gelders natuurnetwerk 
ingericht (groen). We zetten de komende jaren een eindsprint in om het 
Gelders Natuurnetwerk in 2025 af te ronden. Voor 11% (872 hectare) van 
de nieuwe natuur die moet worden gerealiseerd heeft de provincie al een 
subsidiebeschikking of opdracht voor inrichting verstrekt.
Een deel van de gronden is inmiddels in eigendom van provincie en de 
natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Gelders 
Landschap (16%; 1.353ha). Deze gronden worden de komende jaren 

Provinciale opgave inrichting nieuwe 8.414 hectare natuur per 31-12-2018

Inrichting gerealiseerd stand 31-12-2018

Inrichtingssubsidie beschikt of opdracht verleend

Inrichting gronden van Provincie, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Gelders Landschap

Inrichting na functieverandering door:
ontpachting, aankoop of particuliere realisatie

Nog in te richten

1.687
20%

1353
16%

4.434
53%

872
11%
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Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nee
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

3 ha Restopgave op vrijwillige basis

GNN - inrichten nieuwe natuur 31 ha Uitvoering gestart 2019, gereed 2022
GNN - herstel kwaliteit bestaande 
natuur

175 ha Uitvoering gestart 2019, gereed 2022

4. Gebiedsbeschrijvingen

4.1  Gebieden in uitvoering of afgerond

Aaltense Goor

Het Aaltense Goor is een gebied van ca. 280 hectare gelegen tussen 
Aalten en Varsseveld. Het gebied bestaat uit 3 deelgebieden: deelgebied 
Boterdijk met een opgave om 34 ha nieuwe natuur(vochtig hooiland en 
kruiden- en faunarijk grasland) te realiseren, deelgebied Aaltense Goor 
met een opgave om 170 hectare bestaande natuur te herstellen en 
deelgebied Zwarte Veen met een opgave om 5 ha bestaande natuur  
te herstellen en ca. 3 ha nieuwe natuur te realiseren. Voor alle 3 de 
deelgebieden wordt dit gecombineerd met hydrologisch herstel. Via een 
openbaar kavelruilproces wordt de landbouwstructuur in de omgeving 
van het natuurgebied verbeterd en wordt bovenstrooms van het 
natuurgebied ingezet op verbetering van de waterkwaliteit. In opdracht 
van de provincie trekt waterschap Rijn en IJssel het project. Daarbij 
wordt samengewerkt met de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, 
Staatsbosbeheer, LTO Noord, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, 
Stichting Natuur en Milieu Aalten, stichting De Vennemarke en een 
werkgroep van bewoners/agrariërs uit het gebied. Onder regie van het 
waterschap is de uitvoering gestart in november 2019. Naar verwachting 
zal de laatste fase in 2022 worden afgerond. Deelgebied Boterdijk is nu 
nog in eigendom van de provincie. Na inrichting zal dit gebied, onder 
voorwaarden, worden overgedragen aan een beheerstichting i.o. uit het 
gebied. Staatsbosbeheer is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer 
van deelgebied Aaltense Goor. De stichting Vennemarke doet het beheer 
van de gronden die eigendom zijn van de gemeente Oude IJsselstreek.

https://www.gelderland.nl/Aaltense-Goor


Gemeente  Aalten

Gemeente  Oude IJsselstreek

Gemeente  Oost Gelre

AALTEN

VARSSEVELD

LICHTENVOORDEHARREVELD

BARLO

HEELWEG - OOST

Aaltense Goor

Inrichting nieuwe natuur

Bestaande natuur

Landschap 0 250 500 750 1.000
Meters
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Arkemheen

Het Natura 2000 gebied Arkemheen is een open vochtig graslandgebied 
van ca. 1400 hectare. Het gebied ligt ten noordwesten van Nijkerk.  
Het gebied is van grote betekenis voor broed- en trekvogels.  
Het belangrijkste Natura 2000 doel is om de omvang en de kwaliteit van 
het leefgebied van de Kleine Zwaan en de Smient in stand te houden.  
In de periode 2007 tot en met 2014 is via diverse kavelruilprojecten bijna 
500 hectare van eigenaar gewisseld. Daarmee werd het mogelijk binnen 
het gebied 2 “plas-dras” reservaten met een oppervlakte van 225 hectare 
en verspreid liggende weidevogelreservaten met een oppervlakte van  
95 hectare te realiseren. In 2012 is voor de “plas-dras” gebieden door  
het waterschap al een nieuw peilbesluit vastgesteld, dat in 2014 is 
uitgevoerd. De inrichting van de 95 hectare weidevogelreservaten is  
in 2016 afgerond. Staatsbosbeheer heeft ca. 275 hectare in eigendom 
waarvan ca. 225 hectare in de “plas-dras” reservaten en ca. 50 hectare  
in de weidevogelgebieden. De overige 85 hectare verspreid liggende 
weidevogelgebieden zijn in eigendom en beheer bij particulieren.  
In het overige gebied wordt landbouw gecombineerd met natuur.  
Hier is agrarisch natuurbeheer mogelijk dat wordt gecoördineerd door  
de agrarische natuurvereniging Stichting Biotoopverbetering Agrarisch 
Overleg. De gemeenten Nijkerk en Putten hebben maatregelen genomen 
om sluip- en gemotoriseerd verkeer in het gebied te verminderen.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Uitgevoerd
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting  

20 ha 17 ha SBB eigendom via afkoop pacht,  
3 ha op vrijwillige basis

GNN - inrichten nieuwe natuur 340 ha Uitgevoerd

https://www.gelderland.nl/Arkemheen


Gemeente  Nijkerk

Gemeente  Putten

NIJKERK

NIJKERKERVEEN

PUTTEN

Gemeente  Barneveld

Arkemheen

Functieverandering van landbouw naar nieuwe natuur

Inrichting nieuwe natuur

Bestaande natuur

Agrarisch natuurbeheer
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Bekendelle

Het Natura 2000 gebied Bekendelle bij Winterswijk is een van de weinige 
moerasbossen in Nederland en 100 ha groot. Dwars door het bos stroomt 
een slingerende beek, de Boven Slinge. In het gebied groeien planten 
zoals de slanke sleutelbloem en de bosgeelster en bijzondere dieren zoals 
de bosbeekjuffer, de ijsvogel, grote gele kwikstaart en de middelste 
bonte specht. Uniek aan dit gebied is dat het bijna volledig in eigendom 
is van particuliere grondeigenaren. Een klein gedeelte is in bezit van 
Natuurmonumenten. In 2016 is de provincie gestart met een gebieds–
proces samen met het waterschap Rijn en IJssel, de gemeente 
Winterswijk, Natuurmonumenten en de Bosgroepen Midden Nederland 
om de Natura 2000 herstelmaatregelen en de opgave voor de realisatie 
van ongeveer 3,5 ha nieuwe natuur in het gebied te realiseren.  
De bosgroep heeft in 2017 al de herstelmaatregelen, in de vorm van 
beheer, genomen op eigendommen van haar leden om zo een meer 
gevarieerder loofbos te creëren. Daarnaast gaat zij in 2020 de realisatie 
van de 3,5 ha nieuwe natuur afronden. In 2017 heeft de provincie met het 
waterschap Rijn en IJssel afgesproken dat het waterschap de resterende 
Natura 2000 herstelmaatregelen in het gebied voorbereidt en uitvoert.  
In september en oktober 2019 heeft het waterschap de natuurherstel–
maatregelen in het zuidelijk deel van Bekendelle uitgevoerd. In 2020 
worden in het noordelijke deel van de Bekendelle de herstelmaatregelen 
uitgevoerd, namelijk in de Boven Slinge. Hier wordt de oeverbeschoeiing 
verwijderd zodat de beek meer natuurlijk kan stromen. Ook wordt het 
zand uit een deel van de Boven Slinge verwijderd. Deze laatste maatregel 
komt ten goede aan de cultuurhistorische watermolen. Er zijn twee 
aandachtspunten voor dit gebied. Bij de watermolen bestaat de wens om 
de waterstand van de Boven Slinge verder te verlagen, echter heeft dit 
een significant negatief effect op het Natura 2000 gebied. Verder is de 
recreatiedruk in het gebied zeer hoog. De particuliere eigenaren ervaren 
dit als een probleem, maar ook de Natura 2000 soorten hebben sterk te 
lijden onder deze recreatiedruk. Daarom is provincie Gelderland in het 
najaar 2019, in overleg met de eigenaren, gestart met een inventarisatie 
om de invloed van de recreatie op het gebied in beeld te brengen.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Gerealiseerd en in uitvoering
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

3,5 ha In uitvoering

GNN - inrichten nieuwe natuur -

https://www.gelderland.nl/Bekendelle
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Beuningse uiterwaarden

Het hele projectgebied is grotendeels Natura 2000 Vogelrichtlijngebied 
en is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Als kernkwaliteit voor 
de Beuningse Uiterwaarden in het kader van het GNN is benoemd:  
een afwisseling van vochtig kleibos, moeras, stroomdalgrasland en 
bloemrijk grasland, met wat open water. Voor het rivierengebied in het 
algemeen is de rivier met zijn bijbehorende dynamiek en morfologie,  
als bron van natuurlijke processen en de daarbij behorende bijzondere 
natuur zoals rivierduinen, stroomdalgraslanden, natte schraalgras–
landen, ooibos en nevengeulen een belangrijke kwaliteit.  
Bijzondere kwaliteiten in het gebied zijn het oude zachthoutooibos en de 
uitzonderlijke kamsalamanderpopulatie. Voor de kamsalamander is het 
belangrijk om verspreid over de Beuningse Uiterwaarden geschikte 
voortplantingswateren te hebben. Dit zowel om een robuuste 
kernpopulatie te behouden en om vanuit de randzones verbindingen met 
omliggende binnendijkse populaties te ontwikkelen. Aan de oostzijde 
van de toegangsweg naar de Bunswaard is het gebied aangewezen als 
nieuwe natuur. De natuuropgave is als volgt uitgewerkt:
• Behoud, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van bestaande 

ooibossen
• Behoud, uitbreiding en kwaliteitsverbetering leefgebied 

kamsalamander en amfibieën
• Behoud, uitbreiding en kwaliteitsverbetering leefgebied watervogels 

en steltlopers
• Ontwikkeling van meer natuurlijkere graslanden in het gebied
• Realisatie opgave nieuwe natuur voor de Beuningse Uiterwaarden
• Realisatie van een hoogwatervluchtplaats voor grote grazers (rode 

geuzen en paarden) ten behoeve van beheer.
In 2018 is het project afgerond en tot en met 2020 vindt nog aanvullend 
verschralingsbeheer plaats. Concreet is het volgende gerealiseerd:
• Een Hoogwatervluchtplaats op het terrein van GDF Suez in het westen 

van het plangebied. De HVP zal een vluchthaven zijn voor vee en wild 
bij hoog water;

• Amfibiepoelen en strangrestanten. De hoofdreden van de aanleg van 
deze poelen is het versterken van de habitat van de kamsalamander in 
het gebied. Daarnaast zorgen de poelen voor een afscherming van de 
ooibossen in het midden van het plangebied;

• Uitbreiden ooibos in het gebied. Er is gezocht naar goede plekken voor 
nieuwe bosontwikkeling binnen de uiterwaard vanwege de 
ecologische kwaliteiten hiervan. Er moet ook ooibos gekapt worden 
om de waterstandseffecten te bereiken. Er wordt netto ongeveer 5 ha. 
bos toegevoegd, zowel zachthout als hardhout ooibos;

• De klimaatbuffer die door Ark is gegraven wordt afgemaakt. Hierdoor 
ontstaat een helder ruimtelijk beeld. In het midden van de vergraving 
ontstaat een eiland. Ecologisch kan het interessant zijn voor bevers 
en het geeft een uitbreiding van de oppervlakte ooibos;

• Ontwikkeling van kruiden- en faunarijk grasland en glanshaverooiland. 
In het oosten van het plangebied wordt ca. 25 ha bijzonder grasland 
gerealiseerd;

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Gerealiseerd
GNN - inrichten nieuwe natuur 30 ha Gerealiseerd
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Binnenveld

In het Binnenveld zijn in 2019 onder regie van waterschap Vallei en 
Veluwe PAS/Natura 2000-maatregelen uitgevoerd (hydrologische 
maatregelen en inrichtingsmaatrelen) in combinatie met de inrichting 
van 200ha nieuwe natuur. Eind 2019 is een aaneengesloten natuurgebied 
opgeleverd van 285ha ‘topnatuur’ waar veel te zien is voor recreanten en 
natuurliefhebbers en waar boeren en vrijwilligers een belangrijk rol 
spelen in het beheer. Eindbeheerders zijn Staatsbosbeheer, boeren van 
de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en lokale bewoners van de 
Stichting Mooi Binnenveld.
Als de hydrologische herstelmaatregelen onvoldoende effect hebben voor 
herstel en ontwikkeling van het blauwgrasland zijn aanvullende 
maatregelen nodig voor Natura 2000. In samenwerking met provincie 
Utrecht wordt hiervoor als kansrijke aanvullende maatregel een proef 
gedaan met een kwelput. Als uit deze proef blijkt dat dit een effectieve 
en geaccepteerde Natura 2000-maatregel is, kunnen in het gebied 
kwelputten worden geplaatst als aanvullende maatregel voor 
natuurherstel.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Gereed in 2019
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting  

5 ha Restopgave op vrijwillige basis

GNN - inrichten nieuwe natuur 200 ha Gereed in 2019

https://www.gelderland.nl/Binnenveldse-Hooilanden
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Ecologische Verbindingszone Oude IJssel (EVZ) – stapsteen Drempt

EVZ – stapsteen Drempt is een gebied van ca. 27 hectare gelegen ten 
zuiden van Drempt langs de Oude IJssel.
In het gebied lig een opgave om ca. 16 hectare nieuwe natuur (moeras, 
ruigteveld en kruiden- en faunarijk grasland) te realiseren in aansluiting 
op een slibdepot (ca. 10 hectare) en al bestaande particuliere natuur  
(ca. 1 hectare). In 2003 is het uitvoeringsconvenant EVZ Oude IJssel  
door 21 partijen ondertekend. In 2006 het is “Integraal Inrichtingsplan 
EVZ Oude IJssel” vastgesteld voor het traject Doesburg-Doetinchem. 
Onderdeel daarvan is de aanleg van een grote stapsteen “model 
Rietzanger” ter plaatse van het slibdepot. In 2019 is een sluitings–
verklaring verleend voor het depot. De afwerking is zodanig ontworpen 
dat het kan functioneren als rietmoeras. In opdracht van de provincie is 
het waterschap in 2018 gestart met de voorbereiding en uitvoering van 
het project. Het waterschap verzorgt daarbij ook het omgevings–
management. De provincie is verantwoordelijk voor concretisering 
van natuurdoelen. Zo nodig worden aanvullende maatregelen genomen 
voor de ontwikkeling van riet in het depot. In 2018 is een openbaar 
kavelruilproces gestart. Een viertal particuliere eigenaren heeft interesse 
om na inrichting van de stapsteen, eigenaar te worden van de natuur–
gronden en het beheer daarvoor te doen. Naar verwachting kan in 2020 
de uitvoering van start. 

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nee
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting

Geen opgave meer

GNN - inrichten nieuwe natuur 16 ha Uitvoering start 2020

https://www.gelderland.nl/Stapsteen-Drempt
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Korenburgerveen

Het Natura 2000-gebied Korenburgerveen is een veencomplex van  
ca. 490 hectare. Het gebied ligt 3 km ten westen van Winterswijk en ligt 
deels in de gemeenten Winterswijk en deels in de gemeente Oost-Gelre. 
In het gebied ligt een opgave om 44 ha nieuwe natuur (nat schraalland, 
vochtig hooiland) te realiseren, inclusief de aanpassing van het 
hydrologisch systeem. Daarnaast worden mitigerende Natura 
2000-maatregelen aan opstallen, tuinen, beplanting en wegen 
gerealiseerd. 
In opdracht van de provincie trekt Natuurmonumenten het project. 
Daarbij wordt samengewerkt met waterschap Rijn en IJssel en de 
gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre. Ook is er afstemming met de 
Stichting Marke Vragenderveen die een deel van het Korenburgerveen  
in eigendom en beheer heeft. Om de uitvoering van inrichtings–
maatregelen op ca. 4,5 hectare grond mogelijk te maken die nog in 
eigendom/gebruik is van een particulier is een onteigeningsprocedure 
gestart.
Onder regie van Natuurmonumenten wordt met de uitvoering in het 
voorjaar van 2020 gestart. Naar verwachting wordt de uitvoering 
uiterlijk in juli 2022 afgerond.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Uitvoering start 2020, gereed 2022
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

4,5 ha Restopgave via onteigening

GNN - inrichten nieuwe natuur 44 ha Uitvoering start 2020, gereed 2022

https://www.gelderland.nl/Korenburgerveen
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Leidsche Hoeven

Leidsche Hoeven is gelegen in het Rivierengebied tussen “Heerlijkheid 
Marienwaerdt” en het natuurgebied “Regulieren”. In 2019 heeft de 
provincie de uitvoering van dit natuurinrichtingsproject afgerond.  
De provincie had hier 40 hectare grond (inclusief een bedrijfslocatie)  
in haar bezit en vandaar uit is zij in 2014 het gebiedsproces gestart met 
het Geldersch landschap, de gemeente, waterschap Rivierenland en 
Heerlijkheid Marienwaerdt. Dit project is met name tot stand gekomen 
door de enthousiaste samenwerking met particulieren. Zonder hun inzet 
zou het niet zo succesvol en snel zijn afgerond. Er worden geen PAS- en 
N2000 maatregelen genomen, maar er wordt wel op gezamenlijk 
eigendom van de provincie en particulieren 40,5 hectare nieuwe natuur 
gerealiseerd, waarvan in het centrale gedeelte van het gebied komt  
14 hectare vochtig hooiland. De ontwikkeling van vochtige en bloemrijke 
hooilanden levert in dit gebied de hoogste natuurwaarde op. Met de 
uitvoering van dit plan zal ook 45 hectare bestaande natuur worden 
verbeterd. Daarnaast ligt dit gebied in de ecologische verbindingszone 
tussen het natuurgebied de Regulieren en de Linge. Leidsche Hoeven-
Tricht wordt zo een belangrijke schakel in de Ecologische 
Verbindingszone. Hiermee geven we invulling aan de ontbrekende 
schakel tussen de bestaande natuurgebieden van Marienwaerdt en 
Regulieren. Tevens heeft er een kavelruil plaatsgevonden tussen 
eigenaren, zodat deze natuur op een efficiënte manier beheerd kan 
worden. Daarnaast is er een klompenpad aangelegd. Onze bedrijfslocatie 
is verkocht aan een particulier. De nieuwe eigenaar heeft deze 
voormalige boerderij omgezet in een zorgboerderij met horeca–
gelegenheid, thee- en moestuin en bezoekercentrum.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

4 ha Gereed

GNN - inrichten nieuwe natuur 41 ha Gereed in 2019
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting

1 Restopgave op basis van vrijwilligheid

GNN - inrichten nieuwe natuur 1 Restopgave op basis van vrijwilligheid

https://www.gelderland.nl/Leidsche-Hoeven
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Montferland

Gemeente Montferland, STEVIG/Kadaster, Natuurmonumenten en 
provincie hebben samengewerkt aan het realiseren van de 
klimaatcorridor Montferland. Hiervoor is door de samenwerkende 
partijen eerst ingezet op grondverwerving ten behoeve van kavelruil.  
In 2019 zijn verworven gronden uitgeruild en toegedeeld. Hiermee is  
een verbinding met stapstenen gerealiseerd met een oppervlakte van  
19 hectare tussen de Veluwe en het Reichswald op het gedeelte dat 
globaal is gelegen tussen de A18 en Montferland. Het gezamenlijke 
gebiedsproces Montferland is in het voorjaar van 2019 is afgesloten.
De eindbeheerder van de natuurpercelen is Natuurmonumenten.  
De percelen worden door Natuurmonumenten ingericht vanaf 2020.  
In het gebiedsproces is beperkt gebruik gemaakt van de geboden 
kavelruilmogelijkheden en was er uiteindelijk geen belangstelling  
bij de particulieren en agrariërs voor de realisatie van stapstenen.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Natura 2000-maatregelen nee
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

19 ha Grondaankoop afgerond in 2019, 
Klimaat hectares

GNN - inrichten nieuwe natuur 19 ha Inrichting Natuurmonumenten in 2020 
en 2021
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Stelkampsveld

Het Natura 2000-gebied Stelkampsveld is ca 105 ha groot. Het gebied  
ligt in de driehoek gevormd door de kernen Ruurlo, Borculo en Lochem. 
Het gebied is zo uniek omdat er op deze relatief kleine oppervlakte  
8 habittatypen liggen die waarvoor een instandhoudingsverplichting 
geldt op grond van het aanwijsbesluit. Voorts geldt voor één habitattype 
een uitbreidingsverplichting. De opgave volgend uit de aanwijzing voor 
het gebied is om circa 84 ha natuur te herstellen dan wel in te richten. 
Herstel en inrichting vindt zo wel binnen als buiten de begrenzing 
plaats. De gronden waarop de werkzaamheden uitgevoerd moeten 
worden zijn overwegend in eigendom bij Staatsbosbeheer, Natuur–
monumenten en de provincie. Slechts 1,3 ha is nog in eigendom bij 
particulieren. Met deze eigenaren wordt nog overleg gevoerd om 
medewerking te verkrijgen aan de uitvoering van de maatregelen op  
hun eigendomen. Het waterschap Rijn en IJssel trekt in opdracht van  
de provincie dit proces. Zij werkt samen met de Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, de LTO, de gemeenten Lochem en Berkelland en 
de provincie de opgaven uit in een uitvoeringsgereed plan.  
Bestuurlijk wordt het proces begeleid door een bestuurlijke begeleidings–
groep waarin alle relevante partijen vertegenwoordigd zijn.  
Om de opgaven te realiseren is er door de provincie ook een provinciaal 
inpassingsplan vastgesteld. Naast herstel en inrichting van natuur moet 
ook het grondwaterpeil verhoogd worden. De schade die hierdoor kan 
ontstaan aan gebouwen, mestkelders en agrarische gronden is in beeld 
gebracht. Er worden nu afspraken gemaakt over vergoeding van deze 
schade. Parallel daaraan is gestart met de eerste fase van de uitvoering: 
het kappen van circa 18 ha overwegend grove dennenbos.  
Naar verwachting start de tweede fase, het grondwerk, mitigerende 
maatregelen aan gebouwen en aanpassingen van watergangen in de 
tweede helft van 2020. Pas nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd  
en de meeste overeenkomsten zijn getekend, wordt het grondwaterpeil 
verhoogd.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen; herstel, 
functieverandering en inrichting

71 ha Uitvoering:  
fase 1 gestart 2019, gereed 2020.  
Fase 2 start 2020, gereed 2021

GNN- nieuwe natuur 
functieverandering 

45 ha 13 ha Uitvoering 2020

GNN - inrichten nieuwe natuur 81 ha 13 ha Uitvoering start 2020, gereed 2021

Toelichting op het kaartbeeld: Het proces van uitvoering van de herstel–maatregelen richt 
zich op bestaande natuur als in nieuw in te richten natuur. Daarnaast voert 
Staatsbosbeheer een aantal activiteiten in eigenbeheer uit zoals pachtbeëindiging  
waarna ook omvorming naar natuur plaatsvindt.

https://www.gelderland.nl/Stelkampsveld
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Willinks Weust

Het Natura 2000-gebied Willinks Weust ligt in Ratum in de gemeente 
Winterswijk nabij de Duitse grens tussen de Steengroeveweg, 
Bekeringweg en de Adamskampweg. Het Natura 2000-gebied is  
ca 51 ha groot (ca 19 ha grasland, ca 31 ha bossen en ca 1 ha steengroeve).  
Willinks Weust is een uniek natuurgebied door het ondiep voorkomen 
van kalkgesteente en de hierbij behorende vegetaties (o.a. 
blauwgraslanden).
De Natura 2000-herstelmaatregelen bestaan onder andere uit het weer 
afgraven van de in het verleden met restgrond van de steengroeves, 
opgehoogde percelen. Ook worden voedselrijke voormalige landbouw–
gronden verschraald, corridors ingericht tussen de verschillende 
schraallanden en vindt er bosranden beheer plaats.
Zowel binnen als buiten het Natura 2000-gebied worden maatregelen 
uitgevoerd aan sloten en watergangen om de hydrologie van het gebied 
te herstellen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de doelstellingen 
te halen die gelden voor het Natura 2000-gebied. 
Daarnaast worden mitigerende maatregelen uitgevoerd op aangrenzende 
landbouwgronden, zoals het ophogen van een aantal landbouwpercelen. 
De oppervlakte hiervan bedraagt ongeveer 20 hectare.
De werkzaamheden worden in een samenwerking tussen 
Staatsbosbeheer en het waterschap Rijn en IJssel uitgevoerd.  
De uitvoering van de werkzaamheden start winter 2019/2020 en wordt in 
2021 afgerond.
Ongeveer 3 hectare moet nog beschikbaar komen voor de uitvoering  
van de herstelopgaven. De gesprekken met de eigenaar hierover lopen 
nog door. Ook wordt tegelijkertijd de procedure voor onteigening  
gestart om zeker te kunnen zijn van een tijdige realisatie van de 
Natura 2000-herstelopgaven. 
De eindbeheerders zijn Staatsbosbeheer en een particuliere 
landgoedeigenaar.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen ja Uitvoering gereed in 2021
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

3ha Grondaankoop gereed in 2021,

GNN - inrichten nieuwe natuur 19 ha Inrichting in 2020/2021

https://www.gelderland.nl/Willinks-Weust
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Wooldse Veen

Het Natura 2000-gebied Wooldse Veen is een veencomplex van ongeveer 
65 hectare, gelegen ten zuidoosten van Winterswijk. Het sluit aan op 
het Burlo-Vardingholter Venn in Duitsland en vormt samen een 
natuurgebied. In het gebied ligt een opgave om 15 ha nieuwe natuur 
(Vochtig Hooiland) te realiseren, inclusief de aanpassing van het 
hydrologisch systeem. Daarnaast worden mitigerende Natura 
2000-maatregelen aan beplanting en wegen gerealiseerd. In opdracht 
van de provincie trekt Natuurmonumenten het project. Daarbij wordt 
samengewerkt met waterschap Rijn en IJssel en de gemeente 
Winterswijk. Ook is er afstemming met de aangrenzende Duitse 
partner. Om de uitvoering van inrichtingsmaatregelen op ca. 2 hectare 
grond mogelijk te maken die nog in eigendom/gebruik is van een 
particulier heeft de provincie het gedooginstrument op grond van de  
Wet Natuurbescherming ingezet. Met de eigenaar/gebruiker worden 
afspraken gemaakt over het vergoeden van de schade. Onder regie van 
Natuurmonumenten is de uitvoering gestart in oktober 2019. 
Naar verwachting wordt de uitvoering in het voorjaar van 2020 afgerond.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Uitvoering gestart 2019, gereed 2020
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

3 ha Restopgave via nadeelcompensatie

GNN - inrichten nieuwe natuur 15 ha Uitvoering gestart 2019, gereed 2020

https://www.gelderland.nl/wooldse-veen
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De Zumpe
 
Het natuurgebied De Zumpe ligt ten oosten van Doetinchem langs de 
Slinge. Door bijzondere bodemopbouw en kalkrijk kwelwater komen  
hier zeldzame natuurtypen voor zoals kalkmoeras, elzenbroekbos, 
dotterbloemhooiland en blauwgrasland. De Zumpe is aangemerkt als 
natte landnatuur in de Provinciale Omgevingsvisie. De Zumpe is 23ha 
groot en wordt voor het GNN uitgebreid tot maximaal 120 ha. 
Sinds 2013 werkt de gemeente Doetinchem in opdracht van de provincie 
aan het project De Zumpe in nauwe samenwerking met waterschap Rijn 
& IJssel, Staatsbosbeheer en de vrijwilligers van de lokale Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). In 2014 is een 
inrichtingsplan opgesteld voor herstel van de natte landnatuur met 
hydrologische maatregelen en voor inrichting van nieuwe natuur.  
In 2015 hebben betrokken partijen in een Samenwerkingsovereenkomst 
afspraken gemaakt over nadere uitwerking en uitvoering van het plan. 
In 2018 is fase 1 van het project uitgevoerd waarbij 32ha voormalige 
landbouwgrond is ingericht als natuur. In 2020 start de uitvoering  
van hydrologische maatregelen (fase 2). In fase 3 moet de resterende 
grondverwerving plaatsvinden en kan het project de Zumpe worden 
afgerond, uiterlijk in 2022.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen nvt
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

30 In uitvoering

GNN - inrichten nieuwe natuur 23 In uitvoering

https://www.gelderland.nl/De-Zumpe
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4.2  Gebieden in planvormingsfase

Baakse Beek

Binnen het stroomgebied van de Baakse Beek wordt in verschillende 
deelgebieden gewerkt aan de realisatie van de natuuropgaven, namelijk:  
Hackfort, ’t Medler en Vorden. Realisatie van natuur gebeurt 
voornamelijk in combinatie met herstel en aanpassing van het 
watersysteem. Het waterschap Rijn en IJssel is de belangrijkste 
uitvoerende partij. Het waterschap werkt hiervoor samen met gemeente 
Bronckhorst, provincie Gelderland, LTO-Noord en het Bronckhorster 
Kroonjuwelenberaad. Betrokken partijen hebben de Ontwikkelvisie 
“Landgoederenzone, Kansen voor gebiedsversterking” opgesteld.  
Hierin zijn inspirerende en toekomstigbestendige oplossingsrichtingen 
gegeven voor natuur, klimaatadapatie, landbouw, erfgoed en water–
kwaliteit. De aanpak van droogte én wateroverlast door aanpassing van 
het bodem- én watersysteem vormt hierbij een belangrijk onderdeel. 
Voor de uitwerking en uitvoering van de Ontwikkelvisie hebben 
betrokken partijen in 2019 de Intentieverklaring “Landgoederenzone 
Baakse Beek, Bronckhorst”, ondertekend. 
Nadere informatie over de realisatie van de natuuropgaven voor de drie 
gebieden:
• In Batsdijk Kunnerij is in 2019 24 hectare nieuwe natuur ingericht op 

Provinciale grond 
• Landgoed “Hackfort” ( Natuurmonumenten):  op dit moment is geen 

concrete planning bekend.
• Landgoed “’t Medler”: momenteel is voorzien: planuitwerking gereed 

eind 2020 en realisatie in 2021.
• Vorden:  een kleine restopgave van functieverandering op vrijwillige 

basis (1,5 ha);
• Voor Landgoed “De Wiersse” is er geen opgave voor natuurrealisatie.
Het waterschap streeft ernaar om op basis van vrijwilligheid zoveel 
mogelijke natuuropgaven te realiseren in combinatie met herstel van het 
watersysteem.
Enkele relevante punten relevant voor de verdere realisatie van de 
natuuropgaven:
• het project “Baakse Beek”, dat ook de landgoederenzone Baakse Beek 

omvat, richt zich op het ontwikkelen van een klimaatbestendige 
landbouw. Dit project is onderdeel van het Interbestuurlijk 
programma  - Vitaal Platteland Achterhoek (IBP);

• het kavelruilproject van de gemeente Bronckhorst.
• Statenleden hebben 17 april 2019 een bezoek gebracht aan de 

Landgoederenzone en zijn geïnformeerd over het natuurbeleid, het 
IBP-project en de klimaatopgave;

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nee Nvt
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 
- Batsdijk Kunnerij
- Hackfort
- Medler
- Vorden

5 ha
13 ha
21 ha
1,5 ha

Restopgave op vrijwillige basis

GNN - inrichten nieuwe natuur 
- Batsdijk Kunnerij
- Hackfort
- Medler
- Vorden

34 ha
31 ha
-
-

Restopgave op vrijwillige basis

https://www.gelderland.nl/Baakse-Beek
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Bloemkampen

Bloemkampen is een gebied van 340 hectare gelegen aan de 
Veluwemeerkust tussen Hierden en Hulshorst. In het gebied ligt  
een opgave om 245 hectare nieuwe natuur (vochtig hooiland en nat 
schraalland) te realiseren, inclusief maatregelen voor hydrologische 
herstel. In opdracht van de provincie trekt Natuurmonumenten het 
project. Daarbij wordt samengewerkt met waterschap Vallei en Veluwe 
en de gemeenten Nunspeet en Harderwijk. 
Na veel gesprekken met belanghebbenden, rekenwerk, metingen en een 
uitgekiend ontwerpproces ligt er nu een inrichtingsplan waarmee de 
natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden zonder schadelijke effecten 
buiten het plangebied. In de afgelopen 15 jaar is er via aankoop, 
kavelruilprocessen en het stimuleren van zelfrealisatie geïnvesteerd in 
het beschikbaar krijgen van grond voor natuurdoelrealisatie. Binnen het 
projectgebied is nu 98 % beschikbaar. Voor de resterende percelen  
(7 hectare) wordt de stap gezet naar het compenseren van de schade  
op basis van een vrijwillige overeenkomst of het vergoeden van schade 
na uitvoering van de maatregelen. Natuurmonumenten gaat begin  
2020 de benodigde vergunningen aanvragen bij waterschap en 
gemeente. De uitvoering start in 2021.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nee
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

7 ha Restopgave via nadeelcompensatie

GNN - inrichten nieuwe natuur 245 ha Uitvoering start 2021, gereed 2025

https://www.gelderland.nl/Bloemkampen
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Cortenoever

De uiterwaard Cortenoever ligt in de gemeente Brummen. De meeste 
gronden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer, een particulier en de 
provincie Gelderland. Daarnaast zijn er nog enkele kleine particuliere 
eigenaren aan de zuidrand van het gebied. De uiterwaard ligt binnen  
de begrenzing van het Natura 2000-gebied Rijntakken. 
Provincie en Rijkswaterstaat werken in dit gebied samen aan de opgaven 
voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), Gelders Natuurnetwerk en Natura 
2000. De KRW-opgaven richten zich op het vergroten van de ecologische 
waarden van de kronkelwaardgeulen en verlaging van uiterwaarden.  
De Natura 2000-opgaven omvatten onder andere de ontwikkeling van 
hardhoutooibos, glanshaverhooiland en stroomdalgrasland en de 
vergroting van leefgebied voor de vogelsoorten Kwartelkoning en 
Porseleinhoen en amfibieën Grote Modderkruiper en Kamsalamander.
De ambitie zoals weergegeven in het Natuurbeheerplan is om in het 
gebied 67 ha nieuwe natuur te realiseren. Dit gaat niet geheel lukken 
omdat geen passende vervangende grond gevonden is voor de 
eigendommen van particulieren waardoor zij geen medewerking 
verlenen. Daarom vindt alleen inrichting van nieuwe natuur plaats  
op provinciaal eigendom.
Voor de opgaven is een voorontwerp inrichtingsplan opgesteld dat nu 
uitgewerkt wordt naar een definitief ontwerp inrichtingsplan. Op basis 
van dit plan wordt 2020 een gecoördineerde vergunningsaanvraag 
gedaan. De provincie coördineert deze aanvragen op verzoek van 
Rijkswaterstaat. De planning is om in 2021 te starten met de inrichting 
en om het project eind 2022 gereed te hebben.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Natura 2000-maatregelen; 
vergroting en herstel leefgebieden en 
ontwikkeling hardhout ooibos
KRW: herstel kronkelwaardgeulen en 
oppervlakte verlaging

12,4 ha 

GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

56 ha

GNN - inrichten nieuwe natuur 67 ha Uitvoering start 2021, Gereed 2022



Gemeente  Brummen

Gemeente  Zutphen

Gemeente  Bronckhorst

ZUTPHEN

BRUMMEN

VIERAKKER

Cortenoever

Functieverandering van landbouw naar nieuwe natuur

Inrichting nieuwe natuur

Bestaande natuur

Landschap

Agrarisch natuurbeheer

Natura 2000 0 250 500 750 1.000
Meters

42  Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk



43  Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk

De Bruuk

Het Natura 2000-gebied De Bruuk omvat het gelijknamige bos- en 
natuurgebied ten zuidoosten van Groesbeek. Het gebied is grofweg 
gelegen tussen De Bruukse Straat en de Lage Horstweg en is 99 ha groot. 
In een hoefijzervorm liggen rondom De Bruuk de hogere stuwwallen van 
Nijmegen en Kleef. De Bruuk is een laagte tussen de stuwwallen en 
vormt daardoor het natste gebied in de omgeving. Het gebied wordt 
gevoed door kwel uit de stuwwal. Deze kwel komt door een leemlaag die 
zich in de bodem van De Bruuk bevindt aan de oppervlakte. Het gebied is 
bijzonder omdat het één van de beste voorbeelden in Nederland is van 
een zogenaamd maden- of medenlandschap. Dit landschap kenmerkt 
zich door kleinschalige afwisseling van natte hooilanden, struwelen, 
houtwallen en broekbossen. In de Bruuk bevinden zich zogenaamde 
blauwgraslanden. Hierin komen orchideeën en vlinders voor die erg 
zeldzaam zijn geworden. Het gebied is bijna in zijn geheel in eigendom 
en beheer bij Staatsbosbeheer.

Maatregelen in De Bruuk zijn gericht op het vasthouden in het gebied 
van de kalkrijke kwel. Concreet betekent dit hogere grondwaterstanden 
in het gebied waar omliggende grond- en huiseigenaren last van kunnen 
hebben. Er is daarom een intensief proces doorlopen waarin met 
belanghebbenden overeenstemming is bereikt over het treffen van 
zogenaamde mitigerende maatregelen die schade aan woningen en 
percelen voorkomen. In de uitwerking van de natuurmaatregelen wordt 
intensief samengewerkt met waterschap Rivierenland, Gemeente Berg 
en Dal en Staatsbosbeheer.

Naast de Natura 2000-maatregelen liggen er aan de randen van het 
natuurgebied GNN opgaven waarmee het iets groter, maar vooral 
robuuster wordt gemaakt. De voortgang van zowel de Natura 2000 als  
de GNN maatregelen is nog afhankelijk van enkele grondverwervingen. 
De gesprekken daarover zijn in een vergevorderd stadium. Er is 
inmiddels sprake van mondelinge overeenstemming met alle eigenaren 
van de te verwerven percelen. Dit betekent dat de aanbesteding van de 
werkzaamheden nu kan starten en uitvoering en afronding van alle 
maatregelen in de tweede helft van 2020 mogelijk is geworden.  
Het grootste risico voor de uitvoering van de maatregelen is 
overschrijding van de norm voor Pfas in af te graven gronden.  
Hier wordt op korte termijn onderzoek naar gedaan.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Uitvoering beoogd in 2020
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

17 ha

GNN - inrichten nieuwe natuur 2 ha Uitvoering voor een deel beoogd in 2020

https://www.gelderland.nl/Bruuk
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Eck en Wiel

Het projectgebied ligt in de uiterwaarden langs de Rijn, ten noordwesten 
van Eck en Wiel en is onderdeel van het N2000 gebied Rijntakken.  
De uiterwaarden zijn aangemerkt als Vogelrichtlijngebied omdat  
het belangrijke rust- en fourageergebieden zijn voor trekvogels en 
broedgebieden voor moerasvogels. In het Natura 2000-beheerplan voor 
de Rijntakken is een ontwikkelopgave voor Porseleinhoen, Watersnip en 
Kwartelkoning opgenomen. De Maurickse en Eckse waarden worden in 
het Natura 2000-beheerplan genoemd als één van de kansrijke locaties 
om voor de doelsoorten  Porseleinhoen, Watersnip en Kwartelkoning het 
leefgebied te verbeteren en/of te vergroten. Daarnaast biedt het gebied 
kansen voor een optimale inrichting voor weidevogels.
De provincie heeft recent ca. 40 ha aan percelen in eigendom verkregen 
binnen de uiterwaard. Hiervoor is een voorlopig inrichtingsontwerp 
opgesteld. In 2020 wordt een definitief ontwerp opgesteld,  
de vergunningen aangevraagd en de bestemmingswijziging naar  
natuur in gang gezet. In 2021 kan de inrichting worden afgerond. 
Het beheer van de habitat voor genoemde vogelsoorten luistert zeer 
nauw. Daarom wil de provincie enkele jaren na inrichting een vinger 
aan de pols houden bij het beheer. Met de agrarische natuurvereniging 
zullen afspraken worden gemaakt om, gedurende enkele jaren,  
het beheer uit te voeren. Provincie verkent of een deel van de gronden 
van Eck en Wiel kan worden ingezet als GNN-compensatie voor de 
Gelderse GNN-compensatiepool.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen 28 hectare Voorlopig ontwerp gereed 
GNN - inrichten nieuwe natuur 40 hectare Uitvoering in 2021
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Empese en Tondense heide

De Empese en Tondense Heide is onderdeel van het Natura 2000-gebied 
Landgoederen Brummen. Het gebied is 260 hectare groot,  
waarvan 135 hectare is aangewezen als Natura 2000-gebied.  
De Empese en Tondense Heide ligt bij Hall in de gemeente Brummen. 
Van de 260 hectare heeft Natuurmonumenten 220 hectare in eigendom. 
De Empense en Tondense Heide is in 2013 en 2014 al voor een deel 
hydrologisch hersteld door Natuurmonumenten, waterschap Vallei en 
Veluwe en 2 agrarische families die hun landbouwgrond hebben omgezet 
naar natuur (40 hectare). Natuurmonumenten en de 2 agrarische 
families werken nauw samen bij het beheer van de natuur. In 2018 zijn 
de laatste gronden aangekocht voor natuurherstel, fase 2. In opdracht 
van de provincie trekt Natuurmonumenten het project. Daarbij wordt 
samengewerkt met agrariërs, particuliere eigenaren, waterschap Vallei 
en Veluwe en andere overheden. In fase 2 wordt aanvullend hydrologisch 
herstel gerealiseerd door het verleggen van enkele watergangen en het 
inrichten van 40 hectare nieuwe natuur aan de oost, noord en zuidzijde 
van het gebied. Daarnaast wordt verkend of aanvullende maatregelen 
aan de Zilvense Broekbeek een extra bijdrage kunnen leveren aan het 
hydrologisch herstel. Naar verwachting kan de planvorming in 2019 
worden afgerond. De uitvoering van fase 2 kan in 2020 starten en in  
2021 worden afgerond.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Uitvoering start 2020
GNN - nieuwe natuur 
functieverandering of grondaankoop

Gereed

GNN - inrichten nieuwe natuur 40 ha Uitvoering start 2020

https://www.gelderland.nl/empese-heide
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Hattemerpoort/Hoenwaard 

De Hattemerpoort vormt een ecologische verbinding tussen het massief 
van de Natura 2000-gebied Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel 
(Natura 2000 Rijntakken). In 2015 heeft de Gelderse Natuur- en 
Milieufederatie (GNMF), in opdracht van de provincie, het 
Uitvoeringsprogramma Hattemerpoort 2015-2019 opgesteld voor 
realisatie van doelen voor natuur, landbouw en recreatie. Voor de 
uitvoering hiervan is een Samenwerkingsovereenkomst getekend door 
betrokken partijen: gemeenten Hattem en Heerde, waterschap Vallei en 
Veluwe, Rijkswaterstaat, LTO Noord, Geldersch Landschap en Kasteelen, 
GNMF en provincie Gelderland. In periode 2016-2019 heeft GNMF als 
voortouwnemer de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 
Hattemerpoort gecoördineerd. Een groot succes hiervan is dat in deze 
periode circa 100 ha nieuwe natuur gerealiseerd is door agrariërs en 
particulieren. Ook is consensus bereikt voor de nieuwe recreatieve 
bestemming voor de voormalige camping Ennerveld in Wapenveld. 

Het projectgebied van de Hoenwaard is een deelgebied van de 
Hattemerpoort. In de Hoenwaard moet nog circa 140 ha nieuwe natuur 
ingericht worden voor het Gelders Natuurnetwerk en voor Natura 2000 
Rijntakken. De inrichting van nieuwe natuur is ook hier afhankelijk van 
de medewerking van particuliere eigenaren. 
Voor de gebiedsinrichting voor de Hoenwaard in 2030 is op initiatief van 
waterschap Vallei en Veluwe de visie “Levendige Hoenwaard” 
uitgewerkt. Naast Rijkswaterstaat, gemeenten Heerde en Hattem, 
waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland zijn ook een 
zestal agrariërs hierbij betrokken. Deze werkwijze sluit aan bij de 
gedachten van de Omgevingswet. Eind 2019 hebben de partijen een 
samenwerkingsovereenkomst getekend voor verdere uitwerking van 
de visie “Levendige Hoenwaard”. Hierin zijn de provinciale 
natuurdoelstellingen meegenomen zoals de aanleg van hardhoutooibos 
en kievitsbloemgraslanden. De vier uitgangspunten die richtinggevend 
zijn voor de uitwerking voor toekomstige inrichting van de Levendige 
Hoenwaard zijn: 
• karakteristiek cultuurlandschap als inspiratiebron;
• ontwikkelperspectief voor de Hoenwaard;
• evenwicht tussen landbouw, natuur, water en recreatie;
• compensatie(ruimte) voor ontwikkelingen en opgaven.
In 2020 en 2021 stellen partijen samen een inrichtingsplan op.  
In de periode daarna vindt de daadwerkelijke inrichting plaats. 

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Gereed in 2025
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

180 ha Restopgave op vrijwillige basis

GNN - inrichten nieuwe natuur 5 ha Gereed in 2025

https://www.gelderland.nl/Hattemerpoort
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Lampenbroek

Natuurgebied Lampenbroek is een klein natuurgebied van 
Natuurmonumenten in de Zuidelijke IJsselvallei bij Klarenbeek met 
orchideeënrijke (blauw)graslanden, beken, houtwallen en broekbosjes. 
Dit waardevolle natuurgebied in het Gelders Natuurnetwerk is mede 
ontstaan door de aanwezigheid van kalkrijk kwelwater en dit verklaart 
ook de status van ‘natte landnatuur’ in de Omgevingsvisie.  
Door ontwatering en bemesting in de omgeving staan de natuurwaarden 
in Lampenbroek onder druk. 
In opdracht van de provincie werkt waterschap Vallei en Veluwe samen 
met Natuurmonumenten aan het  hydrologisch herstel van 
Lampenbroek (ca 60 ha) en het robuuster maken van het gebied door 
realisatie van 44 hectare nieuwe natuur. Het waterschap rond hiervoor 
in 2019 het Schetsontwerp af en dit wordt in 2021 uitgewerkt in een 
definitief ontwerp. In 2019 zijn ook keukentafelgesprekken gevoerd met 
lokale agrarische ondernemers en is de grondverwerving gestart. Als de 
grondverwerving (op vrijwillige basis) succesvol verloopt wordt het 
project uitgevoerd in 2021 en 2022.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nvt
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

42 ha Planvorming - Schetsontwerp

GNN - inrichten nieuwe natuur 2 ha

https://www.gelderland.nl/Lampenbroek
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Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Het Natura 2000 gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid ligt in de 
gemeenten West-Betuwe en Vijfheerenlanden en in de provincies 
Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. In 2017 heeft de provincie het 
trekkerschap van het gebiedsproces overgenomen van het Rijk voor het 
Gelderse gedeelte. In dit proces werkt de provincie samen met het 
waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en de gemeente West Betuwe. 
Een groot deel van de natura 2000-herstelmaatregelen voor dit gebied,  
de no-regret-maatregelen, hebben de partijen in 2014 al uitgevoerd. 
Inmiddels zijn de onderzoeken om de kennisleemte in te vullen 
uitgevoerd en zijn de voorbereidingen voor het uitvoeren van de herstel–
maatregelen gestart. In september 2019 heeft Staatsbosbeheer al haar 
herstelmaatregelen die nodig zijn op haar eigendom uitgevoerd, waar–
onder het aanleggen van een kwelscherm om verdroging tegen te gaan. 
De maatregel die het meeste impact heeft is de aanleg van de bufferzone, 
een overgangszone tussen de hoge grondwaterstand in het natuurgebied 
en de lagere grondwaterstand in de polder. Om de bufferzone te 
realiseren heeft de provincie inmiddels een inpassingsplan vastgesteld 
en een onteigeningsbesluit in voorbereiding. Het waterschap bereidt 
momenteel de uitvoering voor in opdracht van de provincie. Het gaat 
hierbij om 15 hectare nieuwe natuur in de bufferzone, de waterberging 
en de mitigerende maatregelen voor de eigenaren die nodig zijn.  
De waterberging die nodig is om de bufferzone te compenseren, 
realiseren we in de vorm van 2 ha extra natuur. De uitvoering staat 
gepland na de zomer van 2020 tot en met 2021. 
Aandachtspunt is dat er met 2 eigenaren nog geen overeenstemming  
is voor de aanleg van de watergang die nodig is om de bufferzone te 
realiseren. We streven ernaar om dit in goed overleg met de eigenaren  
te doen. In het uiterste geval zetten wij hiervoor het onteigenings–
instrument in.
In het kader van het gebiedsproces worden de eigenaren van “nieuwe 
natuur”- percelen die gelegen zijn in de bufferzone actief benaderd. 
Indien ze niet op vrijwillige basis mee willen doen met de realisatie 
nieuwe natuur of verkoop aan de provincie, worden op deze gronden 
(indien gewenst) mitigerende maatregelen genomen in de vorm van 
‘ophogen van gronden’. In dat geval wordt voor deze gronden de opgave 
voor “nieuwe natuur” geschrapt. De overige eigenaren van nieuwe 
natuur-percelen die gelegen zijn binnen de begrenzing van het N2000 
gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid, maar buiten de bufferzone, 
benaderen wij 2020 voor realisatie van nieuwe natuur op vrijwillige 
basis. 

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Planvorming
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

60 ha Realisatie op vrijwillige basis

GNN - inrichten nieuwe natuur 17 ha Uitvoering 2021

https://www.gelderland.nl/Lingediefdijk
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Rijnstrangen 

Het Natura 2000-gebied Rijnstrangen is een gebied met bijzondere 
vogels, vissen en planten. Er leven zeldzame moerasvogels zoals Grote 
Karekiet, Roerdomp, Woudaap en Buidelmees. Een belangrijke Natura 
2000-doelstelling is om het leefgebied van deze vogelsoorten te 
versterken door herstel en uitbreiding van het natuurgebied. 
In maart 2016 is gestart met een kavelruilproces waarbij natuur- en 
landbouwdoelen worden nagestreefd. De provincie werkt hiervoor 
samen met een kavelruilcommissie. Met de provinciale grondpositie 
wordt naar verwachting circa 120 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. 
Aanvullend is 20 hectare natuur gerealiseerd ter compensatie van de 
overnachtingshaven Lobith en de A15. In de bestaande natuur wordt 
gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van 320 hectare leefgebied voor 
moerasvogels. Stichting Twickel beheert 160 hectare hiervan.  
Gedurende het proces heeft de Stichting een landbouwtransitie 
gerealiseerd van regulier melkvee en akkerbouw naar biologisch melkvee 
en natuur-inclusieve akkerbouw en vleesvee. Hiermee wordt 130 hectare 
landbouwgrond beter geschikt als foerageergebied voor vogels en draagt 
het bij aan de algehele biodiversiteit. 
Er zijn drie deelgebieden Pannerdense waard (West), Hoofd strang 
(Midden) en Erfkamerlingschap (Oost). Vanaf 2013 is er rond de 
Hoofdstrang en Erfkamerlingschap gewerkt aan rietherstel. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw waren er in heel het gebied broedparen van 
de Roerdomp. Dit liep in de periode 2000-2005 sterk terug naar enkele 
broedparen. Door het rietherstel in Hoofdstrang en Erfkamerlingschap 
stijgt het aantal broedparen weer. In 2020 tijdens de geplande droogval 
(elk schrikkeljaar) zullen er in alle deelgebieden maatregelen worden 
genomen voor rietherstel.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Zie tekst
Compensatie overnachtingshaven 
Lobith en A15 

20 ha 20 ha gerealiseerd en ingericht

N2000- nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting

116 ha 45 ha in onderhandeling  
20 ha gerealiseerd

N2000 - inrichten nieuwe natuur 114 ha 24 ha in uitvoering

https://www.gelderland.nl/Rijnstrangen
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Rijntakken

Het Natura 2000-gebied Rijntakken beslaat de uiterwaarden van grote 
delen van de Waal, Neder-Rijn en IJssel en enkele binnendijkse 
moerasgebieden zoals de Rijnstrangen in de Gelderse Poort.  
Natura 2000-Rijntakken ligt in de provincies Gelderland, Overijssel en 
Utrecht; provincie Gelderland is de coördinerende provincie. Voor de 
Rijntakken zijn vier aparte aanwijzingsbesluiten opgesteld voor Waal, 
Gelderse Poort, Neder-Rijn en IJssel en sinds 2018 is er één vastgesteld 
Beheerplan Natura 2000-Rijntakken (038). 

Het Natura 2000-gebied Rijntakken is circa 23.000 ha groot. Vrijwel het 
gehele gebied is aangewezen onder de Vogelrichtlijn en circa 8.350 ha is 
aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De gebieden zijn grotendeels in 
eigendom van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er nog 
eigendommen van andere natuurbeheerders en particuliere eigenaren. 
Voor de Rijntakken zijn 59 Natura 2000-doelen geformuleerd:  
15 habitattypen o.a. stroomdalgraslanden en ooibossen,  
11 habitatsoorten ‘niet vogels’ (vissen, zoogdieren en amfibieën),  
11 broedvogels en 22 niet-broedvogels. De doelstellingen die het meest  
in het oog springen zijn gericht op herstel en ontwikkeling van habitats 
zoals ooibos, stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en meren met 
krabbescheer. Voor uitbreiding en herstel van leefgebied voor specifieke 
soorten gaat het bijvoorbeeld om ‘plas-dras’ gebieden voor Porseleinhoen 
en Watersnip, graslanden voor Kwartelkoning, rietmoeras voor 
Roerdomp en Grote Karekiet, slikkige oevers voor allerlei vogels en 
poelen voor Kamsalamander. 
Het behalen van de doelstellingen is gebaseerd op het realiseren van de 
voorwaarden waaronder de gewenste flora en fauna zich gaat vestigen. 
Dat betekent dat de doelen niet afdwingbaar zijn; vestiging van soorten 
is zeker bij vogels niet vanzelfsprekend. Het scheppen van de juiste 
voorwaarden is voor iedere doelsoort anders. Sommige soorten houden 
van stromend water andere gedijen in  stilstaand water. Sommige vogels 
broeden in droge graslanden, andere prefereren juist natte 
omstandigheden. Het Gelders rivierengebied biedt de mogelijkheid om 
aan al deze wensen te voldoen. Wel moeten er de nodige maatregelen 
getroffen worden om de doelstellingen te halen. Daarbij worden de 
instrumenten aankoop, inrichting en beheer ingezet. 
In het beheerplan zijn ruim 250 maatregelen opgenomen voor het 
Gelderse deel die moeten leiden tot de beoogde instandhoudingsdoelen. 
Daarbij worden ook speerpunten ingezet waarbij een areaal vergroting 
van het habitattype nodig is. Het gaat om vergroting van het areaal 
stroomdalgraslanden van 30 naar 180 ha en glanshaverhooiland van 205 

ha naar 350 ha en om vergroting van het bosareaal. Ook moeten 
plas-dras gebieden gerealiseerd worden als habitat voor vogels en 
amfibieën. Het huidige Natura2000-beheerplan loopt tot en met 2024, 
waarna met een nieuwe beheerplan een nieuwe fase ontstaat.

Uitvoering
De uitvoering van de opgave voor Natura2000 Rijntakken is een enorme 
opgave. De provinciale partners voor het bereiken van de natuurdoel–
stellingen zijn de natuurbeheerders, Rijkswaterstaat, de waterschappen, 
delfstofwinners en particulieren. 
Het doel is om de kwantitatieve opgave voor nieuwe natuur in 2025 af te 
ronden. De vereiste kwaliteitsverbetering van habitats en leefgebieden 
zal dan nog niet gereed zijn. Een deel van de herstelmaatregelen moet 
door specifiek beheer worden bereikt. Hiervoor maakt de provincie in 
2020 specifieke afspraken met Staatsbosbeheer, Rijkwaterstaat en andere 
betrokken natuurbeheerders. De opgave voor nieuw natuur wordt in 
aparte gebiedsprojecten uitgewerkt. Voor uiterwaarden met een 
grootschalig herinrichtingstraject zijn projecten uitgewerkt die in deze 
rapportage apart worden belicht. Het gaat om de gebieden 
Hattemerpoort, Wilpse Klei, Ravenswaarden, Cortenoever, 
Rivierklimaatpark IJsselpoort, Beuningen, Huissense waarden, Wamel-
Dreumel-Heerewaarden, Grebbedijk. Voor de realisatie van de resterende 
opgaven voor Natura 2000 Rijntakken werkt de Provincie in 2020 een 
realisatiestrategie uit.

De belangrijkste uitvoeringskaders waarbinnen gewerkt wordt aan 
Natura2000 Rijntakken zijn:
• Natuurnetwerk Nederland (NNN) / Gelders Natuurnetwerk (GNN) 

De Rijntakken maken onderdeel uit van dit netwerk. De provinciale 
natuurbeheerplannen bieden de inhoudelijke sturing en via deze 
plannen wordt ook het beheer gefinancierd. 

• Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG) 
Onderdeel van het NNN vormt het NURG programma van het rijk  
dat in 2020 door Staatsbosbeheer wordt afgerond. Hiermee worden 
veel uiterwaarden ingericht als natuurgebied. 

• Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Dit is een EU-programma waarvoor Rijkswaterstaat werkt aan 
verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren.  
Het gaat daarbij om het aanleggen van nevengeulen, natuur–
vriendelijke oevers en vispassages. Op dit moment lopen er  
20 KRW projecten in de Rijntakken. 

https://www.gelderland.nl/Rijntakken
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Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Natura 2000-maatregelen: zie tekst JA Zie tekst
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

1285 ha Deels in planvorming  
Deels in uitvoering

GNN - inrichten nieuwe natuur 915 ha In planvorming

• PAS herstelmaatregelenpakket 
In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof worden herstel- 
en extra beheermaatregelen uitgevoerd in de stikstofgevoelige 
natuurgebieden. Na de uitspraak van de Raad van State over stikstof 
zijn deze maatregelen des te meer van belang. Deze maatregelen 
maken nu onderdeel uit van de Gelderse Maatregelen Stikstof. 

• Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 
In het kader van het HWBP worden er dijkversterkingen in uitvoering 
genomen door de waterschappen langs de Waal en Nederrijn 
(Grebbedijk). Het gaat om een traject van 80 km. Door verzwaring  
van de dijken zal er ook ingegrepen worden op Natura 2000-gebied.  
Het waterschap streeft naar compensatie die goed aansluit bij het 
bestaande natuurnetwerk. 

• Delfstofwinning 
In het gebied hebben zandwinners grondposities ingenomen om 
toekomstige industriezand- en klei winning veilig te stellen. Met de 
winning van industriezand en klei kan de combinatie gezocht worden 
met natuurontwikkeling. Dit vormt dan onderdeel van de 
vergunningverlening.
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Rijntakken - Nederrijn en Waal
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Valleilint

Het Groene Valleilint ligt in de landgoederenzone in de noordelijke 
Gelderse Vallei tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug. In dit grote gebied liggen waardevolle Gelderse landgoederen 
zoals Oldenaller, Gerven en Hell, Veenhuizerveld, Appel, Zwartebroek en 
Kallenbroek. De landgoederen herbergen bijzondere natuurgebieden met 
oude bossen, natte heides, bloemrijke schraalgraslanden en veel 
monumentale lanen en cultuurhistorische landschappen. De natuur in 
het Groene Valleilint hoort bij het Gelders Natuurnetwerk en veel natte 
natuurparels zijn in de Omgevingsvisie aangemerkt als ‘natte 
landnatuur’. De natuuropgave voor het Groene Valleilint is om de  
(natte) natuurgebieden te herstellen en robuuster te maken en om  
de Veluwe met de Utrechtse Heuvelrug te verbinden. 
In 2017 heeft de Gebiedscoöperatie O-gen samen met de Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland een Uitvoeringsprogramma Groene 
Valleilint opgeleverd voor het realiseren van de begrensde nieuwe 
natuur, realisatie ecologische verbindingen, natuurinclusieve landbouw 
en landgoedontwikkelingen. Daarna is O-gen in opdracht van de 
provincie met een gebiedsproces gestart om particulieren en eigenaren  
te stimuleren en ondersteunen bij het uitvoeren van de projecten.  
Een aantal particulieren heeft de handschoen opgepakt en de voor het 
realiseren van nieuwe natuur. Op landgoed Appel is veel nieuwe natuur 
gerealiseerd. Op Landgoed Gerven en Hel is een pilot gestart voor 
verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw in combinatie met 
natuurherstel. Op Landgoed Oldenaller gaat Natuurmonumenten ook 
met pachters de mogelijkheden verkennen. 

De opdracht aan O-gen voor het gebiedsproces is in de zomer van 2019 
afgerond. Het resultaat is dat er veel initiatieven in gang zijn gezet.  
De vraagstukken voor transitie van landbouw en natuur zijn voor 
betrokken landgoederen complex en hebben bij betrokken partijen ook 
niet de hoogste prioriteit. Het bleek hierdoor vaak lastig om voortgang  
of resultaten te boeken. Sommige ontwikkeling bij particulieren hebben 
meer tijd nodig en hebben ook meer concrete ondersteuning nodig. 

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nvt
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

385 ha Deels in planvorming

GNN - inrichten nieuwe natuur 55 ha In planvorming

https://www.gelderland.nl/Groene-Valleilint
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Veluwe 

De Veluwe wordt ook intensief gebruikt voor recreatie, wonen en werken 
en het is één van de grootste Natura 2000-gebieden in noordwest Europa. 
Op de Veluwe zijn waardevolle natuurgebieden met stuifzanden, 
heiden, oude eikenbossen, vennen, venen en beken. Zeer waardevol 
 zijn de overgangen van de hoge, droge gronden naar de laaggelegen 
natte IJsselvallei, Nederrijn, Gelderse Vallei en Randmeerkust.  
De Veluwe heeft last van vermesting en verzuring door een overmaat aan 
stikstofdepositie (ammoniak en NOx). Hierdoor verdwijnen kwetsbare 
planten en dieren en groeien open gebieden met stuifzanden en heiden 
sneller dicht tot bos. Door de verzuring spoelen mineralen (calcium, 
kalium en magnesium) weg, waardoor de balans in de bodem is 
verstoord. Daarnaast hebben de bijzondere dieren en planten op de 
Veluwe last van verstoring door de mensen. Hierdoor kunnen dieren 
moeilijk voedsel vinden en jongen laten opgroeien. 
De Natura 2000-status biedt bescherming aan de specifieke natuurtypen 
zoals heide, stuifzand, bos, vennen, venen en beken. Ook de 
leefgebieden van specifieke soorten worden voor N2000 beschermd en  
in stand gehouden zoals Wespendief, Zwart Specht, Tapuit, Draaihals, 
Vliegend hert, Beekprik, Kamsalamander. Net als elk Natura 2000-
gebied is voor de Veluwe een beheerplan opgesteld. Deze is in 2018 door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het Natura 2000-Beheerplan Veluwe 
bevat maatregelen om verdere achteruitgang te voorkomen en de natuur 
te herstellen. Dit beheerplan is echter een plan op hoofdlijnen en moet 
op onderdelen nader worden uitgewerkt tot concrete maatregelen.  
In maart 2019 is de provincie gestart met het gecoördineerd uitvoeren 
van maatregelen uit het Natura 2000 beheerplan. Enkele beheer–
maatregelen zijn al eerder uitgevoerd zoals het jaarlijks verwijderen van 
opkomende boompjes op heide en het open maken van dichtgegroeide 
stuifzanden. Dit is nodig om verdere achteruitgang van heide tegen te 
gaan en onherstelbare schade te voorkomen. Ook is de provincie gestart 
met een pilot voor een recreatiezonering van de Noord-west Veluwe. 
In 2020 stelt de provincie, samen met de beheerders, herstel–
programma’s op voor bos, heide, stuifzand, beken, vennen en venen  
en ook voor specifieke soorten. Ook stelt de provincie samen met 
gemeenten en beheerders een Recreatiezoneringplan op voor de hele 
Veluwe. De verwachting is dat door recreatiezonering, naast 
stikstofreductie en natuurherstelmaatregelen, de natuurdoelen 
verbeteren waardoor er (op termijn) ruimte wordt gecreëerd voor 
ontwikkelingen die er nu niet is. Ook wordt er gestart met onderzoeken 
en experimenten in de vorm van het nemen van maatregelen die nodig 
zijn om de natuur en de verstoorde mineralenbalans weer te herstellen. 

Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een pilot voor de toepassing van 
steenmeel in oude eikenboossen. 
De provincie wil de herstelprogramma’s en het recreatiezoneringsplan in 
2021 vast stellen als formele uitwerking van het Natura 2000-beheerplan 
Veluwe. In 2021 wil de provincie ook afspraken vastleggen met betrokken 
partijen over de uitvoering van de herstelmaatregelen. De provincie wil 
de maatregelen zo snel mogelijk uitvoeren in de periode 2021 -2025. 
Daar waar mogelijk zullen kansen worden benut om natuurherstel–
maatregelen al naar voren te halen en direct uit te voeren.
 

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen  
-Herstel bos, heide, stuifzand,  
  vennen, venen, beken  
-Herstel leefgebieden van vogelsoorten 
-Recreatiezonering

Ja Opstellen herstelstrategieën in 2020

GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

361

GNN - inrichten nieuwe natuur 99

https://www.gelderland.nl/Veluwe
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Veluwe leefgebieden en habitattypen
Natura 2000
Leefgebieden Gelderland

Habitattypen en benaming
H2310, Stuifzandheiden met struikhei
H2320, Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
H2330, Zandverstuivingen
H3130, Zwakgebufferde vennen
H3160, Zure vennen
H3260A, Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
H4010A, Vochtige heiden (hogere zandgronden)
H4030, Droge heiden
H5130, Jeneverbesstruwelen
H6230, Heischrale graslanden
H6410, Blauwgraslanden
H7110B, Actieve hoogvenen (heideveentjes)
H7140A, Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
H7150, Pioniervegetaties met snavelbiezen
H9120, Beuken-eikenbossen met hulst
H9190, Oude eikenbossen
H91D0, Hoogveenbossen
H91E0C, Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
ZGH2310, Waarschijnlijk Stuifzandheiden met struikhei
ZGH2330, Waarschijnlijk Zandverstuivingen
ZGH3130, Waarschijnlijk Zwakgebufferde vennen
ZGH3260A, Waarschijnlijk Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
ZGH4010A, Waarschijnlijk Vochtige heiden (hogere zandgronden)
ZGH4030, Waarschijnlijk Droge heiden
ZGH5130, Waarschijnlijk  Jeneverbesstruwelen
ZGH6230, Waarschijnlijk  Heischrale graslanden
ZGH9120, Waarschijnlijk Beuken-eikenbossen met hulst
ZGH9190, Waarschijnlijk Oude eikenbossen
H0000
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Kilometers
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WaardeVOL Brummen

Onder de projectnaam WaardeVOL Brummen werkt waterschap Vallei en 
Veluwe in opdracht van de provincie aan de natuuropgave voor het 
Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen. De Natura 2000-opgave is 
beschreven in het Beheerplan Natura 2000 58 – Landgoederen Brummen 
(2015-2021). De Landgoederen Brummen zijn ook aangewezen als  
‘natte landnatuur’ in de provinciale Omgevingsvisie. In de Land–
goederen zijn bijzondere natuurwaarden aanwezig zoals heischraal 
grasland, nat elzenbroekbos en beuken-eikenbossen met hulst.  
Een groot deel van dit gebied voldoet nog niet aan de vereiste kwaliteit. 
Het project WaardeVOL Brummen richt zich op klimaatbestendig herstel 
en ontwikkeling van de natuurgebieden. Dit kan onder meer door 
hydrologische maatregelen in het watersysteem van de Oekense beek  
en de Rhienderense beek. In samenhang hiermee worden de natuur–
gebieden ook robuuster gemaakt door inrichting nieuwe natuur.  
Hierbij wordt in samenwerking met lokale agrariërs ook gezocht  
naar combinatiemogelijkheden met natuurinclusieve landbouw.
In 2018 en 2019 heeft het waterschap een Schetsontwerp voorbereid 
samen met provincie, gemeente en Natuurmonumenten in een 
participatief gebiedsproces met bewoners. Bewoners hebben hiervoor 
veel wensen en ideeën ingebracht. Ook is gestart met keukentafel–
gespekken met grondeigenaren en met grondverwerving.  
Het Schetsontwerp is begin 2020 gereed en later 2020 wordt dit nader 
uitgewerkt in concrete deelprojecten. Het project WaardeVOL Brummen 
zal gefaseerd worden uitgevoerd in 2021 tot en met 2025. 

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Planvorming Schetsontwerp
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting  

140 ha

GNN - inrichten nieuwe natuur 88 ha

https://www.gelderland.nl/Voorstonden-Leusveld
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waarbij antwoord moet komen op de vraag of de beperkte verondieping 
meerwaarde heeft. Pas daarna kan een besluit over de variant voor de 
Vonkerplas  genomen worden. Omdat jaarrond onderzoek nodig is zal  
er pas medio 2021 duidelijkheid komen of beperkte verondieping 
meerwaarde heeft.

Aandachtspunten en risico’s
Het proces met de Vonkerplas geeft een vertraging van circa 1,5 jaar.  
In het gebied is overal PFAS aanwezig in de bodem. Op basis van het 
tijdelijk handelingskader zit dit het Project “op slot”. Pas begin 2021 
komen de nieuwe normen beschikbaar, op basis waarvan dan bekeken 
moet worden wat de impact is op de grondstromen en het project.  
Bij het project komt 1,2 miljoen m3 grond vrij. Bij het project speelt  
ook de stikstofproblematiek voor de aanlegfase. Onderzocht wordt  
hoe hiermee om te gaan. De vertragingen bij het project zorgen voor 
meer kosten voor de planvoorbereiding.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen 125 ha In planvoorbereiding
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

27 ha Grondverwerving op vrijwillige basis 
nog te verwerven

Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH)

Het projectgebied van Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden 
omvat de Waaluiterwaarden tussen de Waal en de winterdijk en  
tussen de Sluis Fort St. Andries en de Willem Alexanderbrug. Begin 2017 
hebben Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland een 
intentieverklaring ondertekend. Doel van de intentieovereenkomst was 
het gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden om te komen tot een 
haalbaar voorkeursalternatief voor de herinrichting van de Uiterwaarden 
Wamel, Dreumel en Heerewaarden. In het ontwerp moeten de opgaven 
van partijen verenigd worden. Het gaat om doelstellingen voor de Kader–
richtlijn Water (KRW), Nadere Uitwerking RivierenGebied (NURG) en het 
Gelders Natuurnetwerk (GNN). 
Met het project wordt beoogd 125 ha (nieuwe) natuur te realiseren.  
Het uiteindelijke projectresultaat is heringerichte uiterwaarden,  
met duidelijke afspraken over het beheer van de uiterwaarden als 
natuurgebied. Met het voorkeursalternatief worden 125 ha ingericht  
met onder meer ooibos en natuurlijke graslanden.

Het project betreft een samenwerkingsproject tussen de provincie 
Gelderland, Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn betrokken de gemeente Maasdriel en de 
gemeente West Maas en Waal en het waterschap Rivierenland. De eerste 
stap in het proces is het komen tot een haalbaar Voorkeursalternatief. 
Het ontwerp is haalbaar als alle opgaven in het ontwerp een plaats 
krijgen en het vergun baar, betaalbaar, technisch maakbaar en gedragen 
is. De planning op hoofdlijnen is al volgt: 
• Eind 2021 besluitvorming over een haalbaar voorkeusralternatief
• 2022-2023 traject bestemmingplannen en vergunningen–   

   procedures
• 2024  eventueel beroepsprocedure, voorbereiden realisatie en  

   aanbesteding werk 
• 2025-2026 realisatie

Stand van zaken:
Op 8 juli 2019 is het voorkeursalternatief besproken in de bestuurlijke 
begeleidingsgroep. Er is een voorkeursalternatief met daarbij nog twee 
varianten met betrekking tot de Vonkerplas. Dit is een voormalige 
zandwinput. De variant met beperkte verondieping stuit op grote 
maatschappelijke weerstand. De variant zonder de verondieping van  
de Vonkerplas past niet binnen het beschikbare budget. Mede op basis 
van toezeggingen van de Staatssecretaris aan de kamer wordt eerst, 
samen met de omgevingspartijen, een zorgvuldig proces doorlopen 

https://www.gelderland.nl/wamel-dreumel-heerewaarden
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Wildenborch

Wildenborch is een gebied van ca. 75 hectare gelegen ten oosten van 
Vorden. De Wildenborch is een buitenplaats met cultuurhistorische en 
ecologische waarden. Het is zowel een Rijksmonument als een “natte 
parel” binnen het Gelders Natuurnetwerk. In het gebied ligt een opgave 
om 23 hectare nieuwe natuur (vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk 
grasland) te realiseren en 33 hectare bestaande natuur de herstellen, 
inclusief maatregelen voor hydrologisch herstel. In 2016 en 2017 is  
door waterschap Rijn en IJssel en provincie in overleg met de Stichting 
Wildenborch een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid en 
haalbaarheid van het project. Cruciale percelen zijn inmiddels 
verworven of beschikbaar via particuliere natuurrealisatie. In opdracht 
van de provincie is het waterschap in 2018 gestart met de voorbereiding 
en uitvoering van het project. Het waterschap verzorgt daarbij ook het 
omgevingsmanagement. De provincie is verantwoordelijk voor 
concretisering van natuurdoelen, grondverwerving en communicatie. 
De overige eigenaren: Stichting De Wildenborch en Gelders Landschap 
en Kastelen werken mee aan de maatregelen op hun gronden en zijn net 
als de gemeente Bronckhorst actief betrokken bij de planvorming.
Naar verwachting start de uitvoering van het project in 2020. 

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nee
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting

9 ha Restopgave via particuliere realisatie (4 ha) 
en op vrijwillige basis (5 ha)

functieverandering en inrichting 23 ha Uitvoering start 2020, gereed 2021
GNN - herstel kwaliteit bestaande 
natuur

33 ha Uitvoering start 2020, gereed 2021
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Wisselse Veen 

Het Wisselse Veen ligt in de gemeente Epe als overgangsgebied van  
de Veluwe naar de IJssel en ligt deels in het N2000 gebied Veluwe en 
volledig in het Gelders Natuurnetwerk. In het verleden zijn al natuur–
maatregelen genomen op de eigendommen van Geldersch Landschap en 
Kasteelen voor hydrologisch herstel en versterking van het door–
stroomveen. Ook op het naastgelegen eigendom van het Tongerense 
Veen zijn al vernattingsmaatregelen uitgevoerd. Het aanwezige 
doorstroomveen is uniek voor Nederland.
Bij dit project zijn betrokken de gemeente Epe, waterschap Vallei en 
Veluwe, Geldersch Landschap en Kasteelen en de provincie Gelderland. 
In op dracht van de provincie is in 2019 een landschapsecologische 
systeemanalyse (LESA) uitgevoerd. Dit onderzoek heeft bevestigd 
dat de unieke bodemopbouw en kwelsituatie zorgt voor zeer hoge 
natuurpotenties. De voor Nederlandse unieke natuurwaarden kunnen 
hier verder worden uitbreiding met veen en natte schraalgraslanden.  
In 2020 wordt een voorlopig inrichtingsplan opgesteld dat in 2021 
uitgewerkt wordt tot een definitief inrichtingsplan met bijbehorende 
vergunningaanvragen. De daadwerkelijke uitvoering zal daarna 
plaatsvinden in de periode 2022-2025. De volledige natuuropgaven 
kunnen pas gerealiseerd worden wanneer ook particuliere gronden 
daarvoor beschikbaar komen. 

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja
GNN – nieuwe natuur 
functieverandering of grondaankoop

70 ha 2020: Inrichtingsplan

GNN - inrichten nieuwe natuur 23 ha 2020: Inrichtingsplan

https://www.gelderland.nl/wisselse-veen
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4.3  Gebieden in verkenningsfase 

Grebbedijk

Voor de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen moet de dijk worden 
versterkt. De noodzaak tot dijkversterking was in 2016 aanleiding om te 
onderzoeken of de verbetering van de Grebbedijk niet alleen de veiligheid 
van het achterland kan waarborgen, maar ook kansen biedt voor andere 
ruimtelijke opgaven en ambities. waterschap Vallei en Veluwe is trekker 
van dit project. Overige betrokken partijen zijn de provincies Utrecht en 
Gelderland, de gemeenten Wageningen en Rhenen, Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer. Deze partijen hebben in 2017 in een Samenwerkings–
overeenkomst afspraken gemaakt over de projectdoelstellingen voor 
dijkversterking, natuur, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Hierbij zijn 
ook afspraken gemaakt voor de gezamenlijke aanpak van het project. 

De opgave voor Natura 2000 en het Gelders Natuurnetwerk betreft de 
inrichting van 50 hectare nieuwe natuur, realisatie van ooibos, herstel 
van overstromingsmoeras en verbetering van leefgebied voor 
vogelsoorten zoals Porseleinhoen en Kwartelkoning en amfibieën zoals 
de Kamsalamander en Grote Modderkruiper. Ook wordt ingezet op een 
verbindingszone van de Veluwe naar de Utrechtse Heuvelrug.  
Het westelijk deel de natuuropgave, aansluitend op het natuurgebied  
De Blauwe Kamer, valt onder de rijksopgave voor de Nadere uitwerking 
Rivierengebied (NURG). Hiervoor staat Staatsbosbeheer centraal. 

Aan lokaal belanghebbenden en naburige bewoners (‘Dijkdenkers’) is in 
werkbijeenkomsten gevraagd naar wensen. Zij zijn intensief betrokken 
bij de plannen. Dit heeft geresulteerd in een concept Voorkeurs–
alternatief dat begin 2020 ter inzage wordt gelegd. Na de vaststelling  
van het Voorkeursalternatief wordt het plan verder uitgewerkt.  
Uitvoering van het werk vind plaats vanaf 2023

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen N2000-Rijntakken 
Leefgebied verschillende vogelsoorten

Ja Verkenning / VKA

GNN - nieuwe natuur 
functieverandering of grondaankoop 

31 ha 

GNN - inrichten nieuwe natuur 19 ha 
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Gemeente  Neder-Betuwe

Gemeente  Overbetuwe
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Gemeente  Buren

Esri Nederland, Community Map Contributors

Grebbedijk Wageningen

Functieverandering van landbouw naar nieuwe natuur

Inrichting nieuwe natuur

Bestaande natuur

Landschap

Natura 2000 0 500 1.000 1.500 2.000
Meters
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Gulbroek-Vemderbroek

Het Gulbroek ten oosten van Heerde (52 hectare) en Het Vemderbroek ten 
oosten van Epe (70 hectare) zijn twee natte kwelgevoede gebieden met 
hoge natuurpotentie. Deze gebieden zijn in eigendom bij een viertal 
particulieren, Staatsbosbeheer en de provincie. De 117 hectare bestaande 
natuur wordt nu grotendeels beheerd als kruiden- en faunarijk grasland. 
De gebieden hebben ecologische potenties voor de ontwikkeling van 
natte schraallandtypen zoals natte heide, blauw grasland en 
dotterbloemhooiland. De natuurdoelstelling voor deze gebieden is om 
met hydrologisch herstel de kwaliteit van 117 hectare bestaande natuur 
te verhogen en de restopgave voor 29 hectare nieuwe natuur te 
realiseren.

Voor Gulbroek heeft de provincie opdracht verstrekt aan waterschap 
Vallei en Veluwe om een verkenning uit te voeren en voor Vemderbroek 
doet de provincie dit zelf. Voor beide gebieden worden de realisatie–
kansen verkend met betrokken overheden, grondeigenaren en pachters 
en gebruikers. De verkenningen wordt medio 2020 afgerond en daarna 
wordt een realisatiestrategie uitgewerkt.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nvt
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

10 ha  

GNN - inrichten nieuwe natuur 29 ha Verkenning gestart
GNN - herstel kwaliteit bestaande 
natuur

117 ha Verkenning gestart



Gemeente  Epe

Gemeente  Heerde

EPE
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WISSEL
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Gemeente  Oldebroek

Gemeente  Voorst Esri Nederland, Community Map Contributors

Gulbroek Vemdebroek

Functieverandering van landbouw naar nieuwe natuur

Inrichting nieuwe natuur

Bestaande natuur

Landschap 0 500 1.000 1.500 2.000
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Huissense Waarden 

De Huissense Waarden is een grote uiterwaard van ca 700 hectare langs 
het Pannerdensch Kanaal, ten oosten van de kernen Huissen en 
Angeren. In het gebied ligt een Natura 2000-Rijntakken opgave om  
93 hectare nieuwe natuur (hardhoutooibos, stroomdalgrasland en 
glanshaverhooiland) te realiseren. Daarnaast ligt er een Natura 2000 
opgave om een bufferzone van ca 24 hectare te realiseren ter bescherming 
van de meren met krabbenscheer.
De provincie is de trekker van de verkenning. De afgelopen twee jaar is, 
naast een rivierkundig onderzoek, vooral gewerkt aan het verkrijgen van 
een grondpositie. Recent is overeenstemming bereikt over de aankoop 
van 45 ha. In 2020 wordt gestart  met vrijwillige kavelruil om de gronden 
op de juiste plek beschikbaar te krijgen voor natuurdoelrealisatie. 
Tijdens dit proces zal bekeken worden hoe opgaven van andere 
overheden, zoals waterschap Rivierenland (dijkversterking),  
gemeente Lingewaard (ontsluiting bedrijventerrein Looveerweg)  
en Rijkswaterstaat (Mirt IJsselkop)  meegenomen kunnen worden.  
Na het afronden van het kavelruilproces zal medio 2021 worden gestart 
met een realisatiestrategie. 
Aandachtspunt voor het proces is de samenhang met ontwikkelingen bij 
genoemde overheden. Hiervoor is bestuurlijke afstemming nodig in het 
kader van Integraal Riviermanagement. Omdat op voorhand niet zeker 
is of het kavelruilproces tot de gewenste beschikbaarheid van gronden 
zal leiden is er een risico dat het natuurdoel hardhoutooibos pas op 
langere termijn gerealiseerd kan worden. Als dat risico optreedt zullen 
tijdig alternatieve scenario’s voor natuurdoelrealisatie meegenomen 
worden in de realisatiestrategie.  

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen 117 hectare Verkenning gestart
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

106 hectare Idem

GNN - inrichten nieuwe natuur 5 hectare idem



Gemeente  Duiven

Gemeente  Lingewaard

Gemeente  Arnhem
Gemeente  Westervoort

Gemeente  Zevenaar

DUIVEN
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HUISSEN
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GROESSEN

ELST

Gemeente  Overbetuwe

Gemeente  Rheden

Esri Nederland, Community Map Contributors

Huissense Waarden

Functieverandering van landbouw naar nieuwe natuur

Inrichting nieuwe natuur

Bestaande natuur
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Agrarisch natuurbeheer
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Ravenswaarden 

De uiterwaard van Ravenswaarden (240 hectare) ligt in de gemeente 
Lochem vlak bij Gorssel en maakt deel uit van het Natura 2000-gebied 
Rijntakken. Het gebied is in eigendom bij agrariërs (75%) en 
Staatsbosbeheer (25%). In het gebied zijn prachtige kronkelwaarden 
aanwezig met waardevolle natuurlijke graslanden. Op een deel van de 
agrarische gronden vindt agrarisch natuurbeheer plaats. De botanische 
waarden zijn in het agrarisch natuurbeheer niet structureel geborgd. 
Iedere zes jaar heeft de eigenaar de keuze om de gronden weer in 
intensief agrarisch gebruik te nemen. De belangrijkste natuuropgave 
voor Natura2000 is structureel borgen van de bestaande natuurwaarden 
en het tot stand brengen van extra glanshaverhooilanden en stroom–
dalgrasland. Vanuit Gorssel wordt gestreefd naar uitbreiding van 
recreatiemogelijkheden in de Ravenswaarden.

De provincie Gelderland heeft in 2018 een pre-verkenning uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat het niet zinvol is om een gebiedsproces te starten voor 
ontwikkeling van nieuwe natuur. Uit gesprekken bleek dat agrariërs 
geen interesse hebben om de gronden zelf om te vormen naar natuur.  
Bij agrariërs is er wel draagvlak voor een vrijwillige kavelruil. Echter de 
provincie Gelderland heeft nu geen gronden voor kavelruil beschikbaar 
waardoor nu geen voortgang is bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. 
De Provincie verkent de mogelijkheden om in de nabijheid ruilgronden 
te verwerven.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Gereed in 2025
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

97 ha Restopgave op vrijwillige basis

GNN - inrichten nieuwe natuur 8 ha Gereed in 2025



Gemeente  Voorst

Gemeente  Lochem

GORSSEL

EEFDE

VOORST

BUSSLOO

WILP GLDPOSTERENK

Gemeente  Zutphen Esri Nederland, Community Map Contributors

Ravenswaarden
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Rivierklimaatpark IJsselpoort

Het Rivierklimaatpark is een belangrijke schakel in het ecologisch 
netwerk van de Veluwe en de verbinding tussen de Veluwe en 
Montferland. De uiterwaarden langs de IJssel zijn grotendeels onderdeel 
van het Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000. De natuurinrichting 
pakken we samen op met waterveiligheid, natuurinclusief boeren en 
recreatie. Daarmee ontstaat een toekomstbestendige inrichting en een 
aantrekkelijk en verkoelend park. In 2018 is door Natuurmonumenten 
nieuwe natuur ingericht in de Koppenwaard en in de Velperwaarden. 
Door de koppeling met andere beleidsopgaven waaronder de Kader–
richtlijnwater ontstaan komende jaren mooie kansen voor extra natuur. 
Zo zetten we in op realisatie van 25 hectare Ooibos voor Natura2000 in de 
Koppenwaard. Daarnaast wordt samen met RWS, Natuurmonumenten 
en twee bedrijven in de uiterwaarden bij Westervoort de natuur verder 
ontwikkeld in combinatie met herstructurering van de bedrijven en een 
geul. De MIRT-verkenning, dat door provincie wordt getrokken samen 
met 10 partners, moet medio 2020 tot besluitvorming leiden over het 
voorkeursalternatief. Daarna wordt het plan uitgewerkt en uiterlijk  
in 2027 gerealiseerd. 

www.rivierklimaatpark.nl ;zie ook kort filmpje

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Ja Planvorming
GNN - nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

25 ha

GNN - inrichten nieuwe natuur 0

http://www.rivierklimaatpark.nl
https://vimeo.com/371529632
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Soerens Beekdal

Het project richt zicht op ca. 60 ha realisatie Gelders Natuurnetwerk. 
Het gebied is in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aangeduid 
als Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone (GO), 
het is onderdeel van het Nationaal Landschap Veluwe. Het project richt 
zich letterlijk op het verbinden van de twee Natura 2000-gebieden: 
Veluwe en Rijntakken (de IJsseluiterwaarden). De bovenloop van de 
Soerense Beek is een HEN-water.
Soerens Beekdal is een initiatief van drie initiatiefnemers Natuur–
monumenten (NM) en de Landgoederen de Gelderse Toren en de 
Bockhorst. Vertrekpunt is een ontwerpschets ‘Herstel Soerens Beekdal’ 
uit 2015. In 2015 heeft de Gelderse Toren inmiddels circa 15 hectare 
nieuwe natuur gerealiseerd. Voor een deelgebied rondom de bovenloop 
van de Soerense Beek is een Natuurontwikkelingsplan ontwikkeld door 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft in 2017 in principe 
overeenstemming bereikt over de aankoop van een grondgebonden 
melkveehouderij in Laag Soeren (gemeente Rheden). De gemeente  
heeft zich al uitgesproken over ruimtelijke voorwaarden voor de 
planontwikkeling (2017). Met de verplaatsing van de melkveehouderij 
wordt beoogd een kavelruil in gang te zetten voor natuurrealisatie, 
hydrologische herstelmaatregelen van de Soerense Beek, 
landschapsherstel en beperkt toevoegen van wandelroutes en 
structuurverbetering van de landbouw. Een eventuele verplaatsing 
vergroot de mogelijkheden voor natuurrealisatie en grondmobiliteit 
aanzienlijk. Gezien de recente ontwikkelingen in het stikstofdossier  
is nog onzeker of een uitplaatsing werkelijkheid wordt in 2020. 
In 2019 is het initiatief samen met de gemeente en het waterschap 
gepresenteerd in een bewonersbijeenkomst en zijn met keukentafel–
gesprekken en gesprekken met belangenorganisaties wensen en 
belangen geïnventariseerd. Deze gesprekken krijgen een vervolg  
in 2020 en 2021.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nvt
GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

88 ha Planvorming

Gerealiseerd t/m 2014: 51,6 ha (Natuurmonumenten)
Gerealiseerd 2015 15,4 ha (Gelderse Toren)

https://www.gelderland.nl/Soerens-Beekdal
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Wilpse Klei

De uiterwaarden van de Wilpse klei liggen ten westen van de IJssel bij 
Wilp. Voor Natura 2000-Rijntakken ligt hier een opgave voor uitbreiding 
en herstel van stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en meren met 
krabbescheer. Dit kan deels worden gerealiseerd in bestaande natuur  
en deels in de 75ha nog te realiseren nieuwe natuur voor het GNN.  
In opdracht van de provincie verkent de Gelderse Natuur- en 
Milieufederatie (GNMF) samen met de agrarische natuurvereniging 
VeluweIJsselzoom (VIJZ) hoe deze natuuropgave kan worden gerealiseerd. 
Hierbij wordt verkend of combinaties mogelijk zijn met transitie naar 
natuurinclusieve landbouw, de opgave van Rijkswaterstaat voor een geul 
voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en met versterking van landschap en 
recreatie. Voor deze verkenning worden kansen en knelpunten verkend 
met betrokken overheden, grondeigenaren en pachters en gebruikers. 
De verkenning wordt in 2020 afgerond. Op basis van de verkenning 
wordt een realisatiestrategie voor het vervolg uitgewerkt.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen N2000-Rijntakken  
-Stroomdalgrasland 
-Glanshaverhooiland  
-Meren met Krabbescheer

N2000 Planvorming 

GNN – nieuwe natuur: 
functieverandering en inrichting 

74 ha Idem

https://www.gelderland.nl/Wilpse-Klei
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5. Inrichting provinciale gronden 

Inrichting provinciale gronden

De provincie heeft voor de natuuropgave in de afgelopen jaren ook zelf 
gronden gekocht. De inrichting van gronden gelegen binnen de hiervoor 
beschreven gebieden wordt meegenomen binnen de betreffende 
gebiedsprocessen. Voor gronden buiten de gebiedsprocessen wordt de 
inrichting van nieuwe natuur door de provincie zelf gedaan. In 2017 zijn 
we gestart met de voorbereiding en uitvoering van 250 hectare inrichting 
nieuwe natuur verdeeld over 11 deelprojecten op gronden die de provincie 
zelf voor natuurdoelrealisatie verworven heeft. In 2018 en 2019 is daarvan 
100 hectare gerealiseerd in 3 deelprojecten t.w. project Batsdijk-Kunnerij 
in de gemeenten Oost Gelre en Berkelland (30 hectare), project 
Hallerlaak in de gemeente Vorden (24 hectare) en project Osink-
Bemersbeek in de gemeente Winterswijk (46 hectare). 
Voor 150 hectare verdeeld over acht projecten is de voorbereiding in volle 
gang. Het gaat hierbij om de deelgebieden: Winterswijk e.o (gemeente 
Winterswijk), Hagenbeek (gemeente Lochem), Noordijkerveld e.o. 
(gemeente Berkelland), Allemanskamp (gemeente Ede), Nederhemert 
(gemeente Zaltbommel), Emst-Achterhegge (gemeente Epe), 
Schippersbeek-Bemersbeek (gemeente Winterswijk). Ter illustratie 
wordt het project Emst Achterhegge hieronder apart beschreven.  
De uitvoering van deze acht projecten zal in de periode 2020-2022 
plaatsvinden. Inmiddels wordt aanvullend voor nog eens 110 hectare  
inrichting eigen gronden de opgave verkend. Voor deze oppervlakte  
zal de voorbereiding van de uitvoering in 2020 starten.

Natuuropgave Opgave Stand van zaken
Maatregelen Nee
GNN - inrichten nieuwe natuur - 
uitvoering

100 ha Uitgevoerd

GNN - inrichten nieuwe natuur - 
planuitwerking

150 ha Planuitwerking loopt

GNN - inrichten nieuwe natuur - 
verkenning

110 ha Verkenning gestart

Emst-Achterhegge

Emst-Achterhegge is een gebied van ca 32 hectare, gelegen tussen  
Emst en het industrieterrein Eekterveld bij Vaassen. Het ligt in een 
overgangsgebied tussen de Veluwe en de IJsselvallei. Het gebied maakt 
deel uit van het Gelders Natuurnetwerk en is in bezit van Stichting 
Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en de provincie Gelderland.  
De provincie wil haar eigendom Emst-Achterhegge inrichten als 
natuurgebied en is een samenwerking met GLK aangegaan omdat  
op de terreinen van GLK ook nog een inrichtingsopgave ligt.
De opgave is dit gebied als natuur inrichten om zo een verbinding te 
creëren tussen de bossen van de Veluwe en vochtige schraallanden en 
vochtige bossen in de IJsselvallei. Dit maakt het ook voor de kleinere 
minder mobiele diersoorten mogelijk om nieuwe gebieden te bereiken 
of in droge of natte tijden andere gebieden te bereiken.
In de gemeente Epe zitten op een aantal locaties verhoogde gehalten  
aan arseen in de bodem. Dit arseen kent een natuurlijke oorsprong.  
Bij de afvoer en het hergebruik van de vrijkomende grond moet rekening 
gehouden worden met de regels die daarvoor gelden.  
De Omgevingsdienst Veluwe IJssel werkt op dit moment voor de 
regiogemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst en Brummen aan een 
actualisatie van het huidige bodembeleid. De gemeenteraad van Epe 
neemt hierover eind 2019 een besluit en zal hierover zelf communiceren 
(bekendmaking en inspraak). Omdat dit beleid gevolgen kan hebben 
voor het plan, wordt aangesloten bij deze planning.
Medio 2020 start de procedure voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan en het aanvragen van vergunningen.

Opgave Areaal Planning
GNN inrichting 32 ha Start uitvoering 2021, gereed 2022

https://www.gelderland.nl/Winterswijk-Oost
https://www.gelderland.nl/Winterswijk-Oost
https://www.gelderland.nl/Emst-Achterhegge
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