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Gegevensleveringsprotocol Provincie Gelderland 
 

code GLP-GLD-053.1 

naam Gegevensleveringsprotocol recreatiezonering Veluwe 

datum 9 november 2022 

status vastgesteld 

versie 1.1 

 

 

1. Toepassing 
 

Van 2022 tot 2024 is de subsidieregeling “Recreatiezonering Veluwe” van kracht.  

 

Voor zowel de beoordeling van maatregelen als voor de monitoring van de uitvoering is het 

noodzakelijk dat kwalitatief hoogwaardige gegevens over de maatregelen worden verstrekt 

aan Provincie Gelderland. Dit gegevensleveringsprotocol (GLP) beschrijft de voorwaarden 

en procedure voor aanlevering van maatregelgegevens bij deze subsidie-aanvraag aan 

Provincie Gelderland. 

 

Bij dit GLP behoren formats voor levering van de tabel (Excel-bestand) en voor levering van 

de geografie (Esri file geodatabase). Deze formats kunnen gebruikt worden bij de 

aanlevering van gegevens. 

 

Bij vragen over de levering volgens dit protocol kan contact opgenomen worden met de 

procesmanager recreatiezonering via recreatiezonering@gelderland.nl. 

 

Meer informatie over de subsidieregeling “Recreatiezonering Veluwe” is te vinden op 

https://www.gelderland.nl/subsidies/recreatiezonering-veluwe 

 
 
2. Te leveren gegevens bij aanvraag 
De volgende gegevens dienen aangeleverd te worden bij subsidie-aanvraag: 

- tabel met administratieve kenmerken van de beoogde herstelmaatregelen 

- GIS-bestand(en) met de geografie van de herstelmaatregelen 

- metagegevens van de levering 

 

 

 

2A. tabel met administratieve kenmerken van de beoogde herstelmaatregelen 

 

Inhoud 

de tabel bevat de volgende kenmerken: 
  

mailto:recreatiezonering@gelderland.nl
https://www.gelderland.nl/subsidies/recreatiezonering-veluwe
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kolomnaam gegevenstype verplic

ht 
invulinstructie 

nummer tekst (10) X uniek nummer van de maatregel. Deze dient overeen te komen 
met het nummer uit de tabel in "20221024 Maatregelen 
recreatiezoneringsplan N2000Veluwe.xlsx".  
 
Indien het maatregel betreft die niet in de lijst staat dan dient 
hiervoor een nieuw nummer gemaakt worden. Het nieuwe 
nummer dient uniek te zijn en aansluitend genummerd op de 
nummerreeks van de aanvrager 
structuur: <code aanvrager><nummer><subnummer>  
Waarbij <code_aanvrager> altijd in hoofdletters  
Gebruik waarde uit keuzelijst "nummer_zoneringsmaatregel". 
Subnummers dienen aangegeven te worden met een onderkast 
letter. Bijvoorbeeld “GL10a” 
Nummer mag geen geen spaties, underscores of andere speciale 
tekens bevatten.  

type tekst (40) X type zoneringsmaatregel. Gebruik waarde uit keuzelijst 
"type_zoneringsmaatregel".  

categorie  tekst (40) X  categorie zoneringsmaatregel. Gebruik waarde uit keuzelijst 
"categorie_zoneringsmaatregel". 

naam tekst (100) X Korte beschrijvende aanduiding van de maatregel. zorg dat hier in 
elk geval de activiteit (werkwoord) en de locatie/gebiedsnaam 
genoemd wordt. Bijvoorbeeld "Aanpassen MTB-route Berg en 
Bos" 

omschrijving tekst (2000)  X Omschrijving van de maatregel. Indien deze reeds voldoende is 
gegeven in de maatregelnaam dan ook hier de maatregelnaam 
invullen. 

opp_ha nummer (5,2)   Oppervlakte (ha) van het gebied dat wordt aangepakt. Deze 
waarde is leidend voor de beoordeling van de subsidie-aanvraag. 

lengte_km nummer (5,2)   Lengte (km) van het element dat wordt aangepakt. Deze waarde 
is leidend voor de beoordeling van de subsidie-aanvraag. 

aantal_n nummer (5,0)   Aantal (stuks) dat word aangepakt. Deze waarde is leidend voor 
de beoordeling van de subsidie-aanvraag. 

habitattype_1, 
habitattype_2, 
habitattype_3, 
habitattype_4, 
habitattype_5, 
habitattype_6, 
habitattype_7, 
habitattype_8 

tekst (50) X De habitattypen waarvoor de maatregel bedoeld is. Indien 
maatregel ten behoeve van meerdere habitattypen wordt 
uitgevoerd vul dan ook meerdere codes in (één code per veld). 
Gebruik waarde(n) uit keuzelijst “habitattype”. Indien de 
maatregel geen betrekking heeft op een aangewezen habitattype 
dan dient de waarde "Hxxx - Niet ten behoeve van habitattypen" 
ingevuld te worden. 

VHR_soort_1, 
VHR_soort_2, 
VHR_soort_3, 
VHR_soort_4, 
VHR_soort_5, 
VHR_soort_6, 
VHR_soort_7, 
VHR_soort_8 

tekst (50) X De VHR-soorten waarvoor de maatregel bedoeld is. Indien 
maatregel ten behoeve van meerdere soorten wordt uitgevoerd 
vul dan ook meerdere codes in (één code per veld). Gebruik 
waarde(n) uit keuzelijst “VHR_soort”. Indien de maatregel geen 
betrekking heeft op een aangewezen VHR-soort dan dient de 
waarde "Hxxx - Niet ten behoeve van VHR-soort" ingevuld te 
worden. 

gebiedsnaam tekst(100)   Naam waarmee het gebied wordt omgeschreven. Dit is een voor  
de omgeving herkenbare naam. 

beoogd_uitvoerende_p
artij 

tekst(100) X Beoogde organisatie die uitvoering van deze maatregel gaat 
trekken. 
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kolomnaam gegevenstype verplic
ht 

invulinstructie 

startdatum_uitvoering datum X Beoogde startdatum van uitvoering van deze maatregel. Deze 
wordt ingevuld als er een datum bekend is. 

einddatum_uitvoering datum X Beoogde einddatum van uitvoering van deze maatregel. Deze 
wordt ingevuld als er een datum bekend is. 

kosten_euro bedrag X geraamde kosten (euro) 

relatie_zoneringsplan tekst(100) X 

Hier wordt aangegeven of het maatregel uit het zoneringsplan 
betreft, een aanpassing op een maatregel uit het zoneringplan of 
een nieuwe maatregel (die dus nog niet in het zoneringsplan is 
opgenomen). Gebruik waarde uit keuzelijst 
"relatie_zoneringsplan" 

geometrie tekst(20) X 

Hier wordt aangegeven of bij de maatregel geometrie behoort en 
zo ja of deze geometrie afwijkt van eerder geleverde geometrie. 
Gebruik waarden uit de keuzelijst "geometrie" 

 
keuzelijsten: 

 

nummer_zoneringsmaatregel 

AP3 

AP4 

AP5 

<zie template xls voor complete lijst met waarden> 

 

type_zoneringsmaatregel  

A. maaswijdte en toegankelijkheid denk aan paden weghalen, paden periodiek 

ontoegankelijk maken, mensen op een 

hoofdpad houden door boomstammetjes 

langs het pad te plaatsen, touwtjes spannen 

in heideterreinen, afsluiting terrein met 

borden, raster, etc. 

B. aanpassen routestructuren nieuwe routes realiseren, verleggen 

bestaande routes, bundeling etc. 

C. aanpassen openbare wegen en parkeerplaatsen voor zo ver bekend, zal vaak als 

onderzoeksmaatregel opgenomen moeten 

worden. Betreft ook openbare fietspaden. 

D. verplaatsen/opwaarderen recreatieve 

voorzieningen 

bijvoorbeeld aanpassen of verplaatsen 

hondenlosloopterrein, plaatsen van 

picknicktafels in zone A, etc. 

E. realiseren nieuwe recreatieve voorzieningen bijvoorbeeld uitkijktoren om afgesloten 

gebied te kunnen beleven. 

F. communicatie en bebording infopanelen, borden met 

openstellingsbepalingen, digitale apps, etc. 

G. toezicht en handhaving anders dan/ aanvullen op regulier toezicht en 

handhaving 

 

categorie_zoneringsmaatregel  

1. inrichtingsmaatregel fysieke maatregel, meestal eenmalig 
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uitgevoerd 

2. intensivering beheer terugkerende activiteiten, zoals nalopen 

afsluitingen, communicatie, etc. 

3. locatiegericht onderzoek inspanningen die nodig zijn voor zicht op 

potentiële inrichtings- en 

beheermaatregelen zoals een 

gebiedsproces 

 

 

habitattype 

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 

H6120 - Stroomdalgraslanden 

H6230 - Heischrale graslanden 

H6410 - Blauwgraslanden 

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 

H7120 - Herstellende hoogvenen 

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 

H7210 - Galigaanmoerassen 

H7230 - Kalkmoerassen 

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 

H9190 - Oude eikenbossen 

H91D0 - Hoogveenbossen 

H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

H91F0 - Droge hardhoutooibossen 

Hxxx - Niet ten behoeve van habitattypen 
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VHR-soort 

A072 - Wespendief 

A224 - Nachtzwaluw 

A236 - Zwarte specht 

A233 - Draaihals 

A246 - Boomleeuwerik 

A276 - Roodborsttapuit 

A338 - Grauwe klauwier 

A277 - Tapuit 

A255 - Duinpieper 

A229 - IJsvogel 

H1083 - Vliegend hert 

H1166 - Kamsalamander 

H1096 - Beekprik 

H1163 - Rivierdonderpad 

H1042 - Gevlekte witsnuitlibel 

H1831 - Drijvende  waterweegbree 

H1318 - Meervleermuis 

Hxxx - Niet ten behoeve van VHR-soort 

 

 

relatie_zoneringsplan  

geprogrammeerde maatregel ongewijzigd maatregel uit zoneringsplan 

geprogrammeerde maatregel met wijziging gewijzigde maatregel uit zoneringsplan 

geheel nieuwe maatregel maatregel die niet voorkomt in zoneringsplan 

nieuwe maatregel uit onderzoek 

vervolgmaatregel op uitgevoerde 

onderzoeksmaatregel 

nieuwe maatregel vervangt maatregel 

Nieuwe maatregel ter vervanging van vervallen 

maatregel 

 

geometrie  

geen geometrie maatregel is niet locatiegebonden 

ongewijzigde geometrie geometrie is reeds geregistreerd bij eerdere 

gegevenslevering 

wijziging geometrie gewijzigde geometrie ten opzichte van eerdere 

gegevenslevering 

nieuw nieuwe maatregel met geometrie 

 

 

Vorm 

de tabel dient aangeleverd te worden in Excel-format conform bijgevoegd sjabloon 

 

bestandsnaam:  

<YYYYMMDD>_<organisatienaam>_maatregelen_recreatiezonering.xlsx 

Waarbij de datum van aanvraag in het formaat <YYYYMMDD> wordt weergegeven. 
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2B. GIS-bestand met de geografie van maatregelen 

 

Inhoud 

 

De geografie van de zoneringsmaatregel dient te worden geleverd in een GIS-bestand. 

Uitgangspunten hierbij: 

- Bij een niet-locatiegebonden maatregel wordt geen geografie vastgelegd. Dit geldt voor 

maatregelen in categorieën F (communicatie en bebording) of G (handhaving en 

toezicht). 

- Geografie wordt vastgelegd in de geometrietypen (multi-)punt of (muliti-)lijn of (multi-) 

vlak. Het geometrietype is afhankelijk van het type maatregel. In beginsel dient van elke 

maatregel de geografie vastgelegd te worden als (multi-)vlak. Daar waar het meer voor 

de hand liggend is om de maatregel als lijn of punt weer te geven is dat ook toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Geografie van paden dient alleen geleverd te worden voor paden die nieuw worden 

aangelegd of worden aangepast (categorie B) of worden verwijderd/uit recreatief 

gebruik worden gehaald (bij categorie A).  

- Elke maatregel dient het uniek maatregelnummer te bevatten. Dit is nodig voor de 

koppeling tussen de maatregelgeografie met de maatregeltabel. Dit nummer dient 

overeen te komen met het nummer uit de tabel "maatregelen recreatiezonering". 

Indien het maatregel betreft die niet in de lijst staat dan dient deze een nieuw uniek 

nummer te krijgen aansluitend genummerd op de nummerreeks van de aanvrager 

<code aanvrager><nummer> Waarbij <code_aanvrager> altijd in hoofdletters is en er 

geen spaties, underscores of andere tekens in voorkomen. Gebruik waarde uit 

keuzelijst "nummer_zoneringsmaatregel". 

- Meerdere objecten in de geodata mogen verwijzen naar één specifieke maatregel in de 

tabel. 

- Bij elk vlak wordt aangegeven wat de betekenis is. De mogelijke waarden staan in 

keuzelijst “betekenis_vlak”. 

 

Vorm 

 

De geografie van maatregelen dient geleverd te worden in één van de volgende GIS-

formaten: 

- OGC Geopackage 

- Esri File Geodatabase 

- Shapefile 

 

Volgens de onderstaande structuur: 
  

lijnen: maatregelen m.b.t. paden, routes, wegen, rasters 

vlakken: maatregelen m.b.t. terreinafsluitingen, hondenlosloopterreinen, 

parkeerplaatsen 

punten: uitzichtpunten, uitkijktoren, (wild)observatiehutten, bankjes, 

picknicktafels, fietsenstallingen, slagbomen, poorten, klaphekken, 

wandelbruggen, hondenspartelvijvers  
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Feature class maatregelen_p 

kolomnaam gegevenstype keuzelijst 

  geometrie punt of multipunt   

maatregelnummer tekst (5)   

 

Feature class maatregelen_l 

kolomnaam gegevenstype keuzelijst 

  geometrie lijn of multilijn   

maatregelnummer tekst (5)   

 

Feature class maatregelen_v 

kolomnaam gegevenstype keuzelijst 

  geometrie vlak of multivlak   

maatregelnummer tekst (5)   

betekenis_vlak tekst (20) betekenis_vlak 

 

 

Keuzelijst: 

 

betekenis_vlak  

locatie Zo exact mogelijke weergave van de locatie waar de maatregel 

wordt uitgevoerd. Bij monitoring wordt het gehele gebied waar de 

monitoring betrekking op heeft als locatie weergeven 

onderzoeksgebied Afbakening van het gebied bij nader onderzoek naar geschikte 

locaties voor een nader uit te werken maatregel. Ook bij een 

onderzoeksmaatregel wordt het gebied aangegeven als 

onderzoeksgebied.   

effectgebied gebied waar de maatregel effect op heeft;  

 

 

 

 

2C. Metagegevens over de levering 

 

Inhoud 

Elke gegevenslevering dient de volgende beschrijvende gegevens (metagegevens) te 

bevatten: 

 

kenmerk toelichting 

datum gegevenslevering   

naam leverende organisatie   

contactpersoon levering   

inhoud gegevenslevering geef hier aan de naam + formaat van de 

bestanden die bij de levering horen 

status gegevenslevering proeflevering /conceptlevering / definitieve 

levering / aanvullende levering 

opmerking gegevenslevering   
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korte beschrijving van de inhoud van de levering   

gebruiksrestricties op de gegevens   

 

 

Vorm 

De beschrijvende gegevens kunnen worden ingevuld in het tabblad “metagegevens” in een  

Excel-bestand. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het zelfde Excel bestand als de 

tabel met kenmerken (beschreven onder A). 


