
In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van de grond- en andere werkzaamheden in Stelkampsveld en 
over de planning van de uitvoering. Onder andere door de vele regenval vorig jaar en afgelopen winter is de 
uitvoering van het werk met een aantal maanden vertraagd. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden rond 
half mei klaar. We nodigen u dan ook graag uit voor een excursie eind mei / begin juni langs de uitgevoerde 
maatregelen en ingerichte percelen. We kunnen dan zien hoe de natuur zich al ontwikkelt. U ontvangt 
hiervoor te zijner tijd een uitnodiging 

In Beekvliet-Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, werken provincie 
Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 
samen aan het ontwikkelen en herstellen van de bijzondere en kansrijke natte 
natuur in dit Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De natuurherstelmaatregelen 
zijn vastgelegd in het beheerplan voor Stelkampsveld. Deze herstelmaatregelen 
zorgen ervoor dat het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten versterkt 
wordt door de oppervlakte te vergroten, het natter en minder voedselrijk te 
maken. Maatregelen voor natuur, landschap en water zijn onderdeel van een 
grotere gebiedsaanpak, waarin we samen met het gebied ook werken aan 
structuurverbetering van de landbouw, landschapsherstel en recreatie.
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Voortgang van de werkzaamheden

Een van de laatste graafwerkzaamhedenDe ontwikkeling van natuur is al zichtbaar op een afgegraven 
perceel ten noorden van de Maandagsdijk



Grondwerkzaamheden en -transport
Eind december waren alle graafwerkzaamheden aan 
de natuurpercelen uitgevoerd. Er is ruim 200.000 m³ 
grond verzet. Op veel natuurpercelen is de bovenste 
voedselrijke laag weggehaald. Biodiversiteit heeft 
voedselarme omstandigheden nodig. Met de vrij–
gekomen voedselrijke grondlaag zijn landbouw–
percelen opgehoogd ter voorkoming van ongewenste 
vernatting. Ter hoogte van de Bosheurneweg ligt nog 
een depot met grond. Die grond vervoeren we nog 
tussen april en mei naar enkele percelen. Al met al 
betekent het dat er geen grootschalig grondverzet 
meer is. Op de natuurpercelen kunnen zich nu 
vochtige graslanden ontwikkelen, afgewisseld met 
vennen en droge en natte heideterreinen. In het hart 
van Stelkampsveld zijn alle dekzandruggen hersteld.

Bijzondere natuur behouden en versterken

Klokjesgentiaan in vochtige heide

Het Natura 2000-gebied Stelkampsveld is een 
afwisselend gebied van essen, kalkmoerassen, 
houtwallen, bosjes en heiden met vennen.  
Het kroonjuweel van het Stelkampsveld is het 
vochtige grasland (blauwgrasland) met veel 
zeldzame plantensoorten, zoals parnassia en 
wolfsklauwmos. Dit afwisselende landschap is 
aantrekkelijk voor insecten. Zo komen in het  
gebied zeker 25 verschillende soorten libellen voor, 
zoals tengere pantserjuffer, glassnijder en 
beekoeverlibel. De kleine ijsvogelvlinder en 
boomkikker voelen zich ook in het gebied thuis.  
Het is het broedgebied van de ijsvogel en wielewaal, 
en de laatste jaren zijn de roodborsttapuit en 
grauwe klauwier waargenomen.

Deze bijzondere natuur willen we behouden en 
versterken. Veel zeldzame planten en dieren hebben 
het namelijk moeilijk. Hun leefgebied is klein, 
de lucht is te zuur en de grond is te droog en te 
voedselrijk. Als we de omstandigheden verbeteren, 
dan kan de natuur zich herstellen. Zo is de natuur 
beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals 
langdurige droogte en stikstof.

Werk aan sloten, beken, oevers, duikers en stuwen

Natuurvriendelijke oever aangelegd bij de Enteldijk

Stuw geplaatst bij de Enteldijk

De afgelopen periode is een aantal sloten en greppels 
in het kwetsbare natuurgebied gedempt om het 
kalkrijke water langer vast te houden. Momenteel 
werken we aan het aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers. Ze verbinden de leefgebieden en dienen als 
rust- en schuilplaats voor vissen, amfibieën en 
watervogels. Ook zijn we bezig met het herinrichten 
van sloten en beken, gronddammen en duikers.  
De vele regenval in de wintermaanden bemoeilijkte 
de werkzaamheden aan de stuwen. Nu de weers–
omstandigheden goed zijn, kunnen we de resterende 
zes stuwen plaatsen en een aantal duikers aanleggen. 
De werkzaamheden duren tot half mei. Na afronding 
kan het hogere grondwaterpeil worden ingesteld. 

Aanpassingen wegen en fietspad 
In april wordt langs de Muldersweg en de Maandagsdijk 
een verhard fietspad aangelegd met Achterhoeks 
Padvast (een soort halfverharding). Op basis van het 
verkeersbesluit van de gemeente Lochem, worden 
delen van de Enteldijk, Maandagsdijk, Muldersweg 
en Bosheurneweg afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. 
Dat wordt met bebording aangegeven.  
Het verkeersbesluit is te bekijken op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-148437.html.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-148437.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-148437.html


Plankenpad en vlonder met uitzicht

Het plankenpad is klaar

Eind vorig jaar is een plankenpad met vlonder 
aangelegd aan de rand van het meest kwetsbare deel 
van het Natura 2000-gebied, het kwetsbare gebied is 
daardoor niet meer toegankelijk. In juni en juli, als de 
orchideeën, klokjesgentianen en parnassia volop in 
bloei staan, zal het uitzicht adembenemend zijn. 
Bezoekers kunnen vanaf de nieuwe vlonder daarvan 
genieten zonder het gebied in te lopen.

Zicht op het plankenpad

Winter in Stelkampsveld: uitzicht vanaf de vlonder

Reageren op ontwerp-beheerplan 
Stelkampsveld

De maatregelen die nodig zijn om de natuur in 
Stelkampsveld te behouden en te versterken staan in 
het huidige beheerplan van het Natura 2000-gebied. 
De meeste maatregelen zijn de afgelopen jaren 
uitgevoerd, rond half mei is het werk klaar. Elke zes 
jaar maakt de provincie zo’n beheerplan. Het huidige 
plan is van 2016 en is daarom dit jaar aan actualisatie 
toe. Het ontwerp-beheerplan voor de komende zes 
jaar, van 2022 tot en met 2027, ligt nu ter visie.  
U heeft daarover in maart ook een brief of mail van 
ons ontvangen. U kunt tot en met 10 mei reageren  
op het ontwerp-beheerplan. Dat doet u met een 
zienswijze. Alle informatie kunt u vinden op  
www.gelderland.nl/stelkampsveld. Ook staat daar 
een korte videopresentatie over het beheerplan. 

Natuurbeheer met schapen

Kempische heideschapen in de Overasseltse en Hatertse Vennen. 
Foto Bob Verweij, Staatsbosbeheer

Beheren is belangrijk voor de ontwikkeling van  
het gebied, voor de bestaande vegetatie, maar extra 
belangrijk voor de nieuw ingerichte percelen.  
Als onderdeel van het beheer voor het terrein en de 
ontwikkeling van planten gaat Staatsbosbeheer in 
2022 naast het reguliere beheer ook werken met 
begrazing. In het voorjaar en najaar van 2022 is 
schaapskudde De Belhamel een aantal weken in  
het gebied aanwezig. De schapen eten de grassen en 
jonge boompjes tussen de vegetatie uit, zodat andere 
planten en kruidensoorten juist de ruimte krijgen. 
Overdag gaat de schaapsherder met de kudde naar 
de plekken waar begrazing gewenst is. ‘s Nachts 
staan de dieren in de nachtweides in het gebied.  
Voor de wandelaar met hond vragen we namens de 
schaapsherder extra aandacht voor de aanlijnplicht 
om opjagen of verstoren van de schapen te voorkomen.

http://www.gelderland.nl/stelkampsveld
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Planning werkzaamheden
Afhankelijk van de terrein- en 
weersomstandigheden en rekening houdend met 
het broedseizoen en beschermde planten- en 
diersoorten zijn de werkzaamheden half mei 2022 
afgerond. Nadat alle werkzaamheden zijn 
uitgevoerd, kan het grondwaterpeil omhoog.

Op hoofdlijnen is de planning als volgt: 
• Tot half mei 2022: werkzaamheden aan sloten, 

drainage, stuwen en duikers
• Tot half mei 2022: uitvoeren 

grondwerkzaamheden op diverse percelen
• Tot half mei 2022: werkzaamheden aan 

verhardingen, wandelpaden en afrasteringen.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland, in samenwerking met Waterschap  
Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten 
en gemeenten Berkelland en Lochem. U ontvangt 
deze nieuwsbrief omdat u eigendommen heeft in  
of dicht bij Beekvliet-Stelkampsveld, omdat u 
omwonende bent of in het verleden betrokken  
was bij ontwikkelingen in het gebied. Wij houden  
u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de 
ontwikkelingen in Beekvliet-Stelkampsveld.
 
Aanmelden en afmelden nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar,  
of vaker als dat nodig is. Aan- en afmelden voor  
deze nieuwsbrief en stellen van vragen kan via: 
stelkampsveld@gelderland.nl. 

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten kunt u 
raadplegen op www.gelderland.nl/stelkampsveld. 
Ook het huidige Natura 2000-beheerplan van 
Stelkampsveld staat op deze site.

Duizenden bomen geplant op Landgoed 
Beekvliet

Op Landgoed Beekvliet heeft Natuurmonumenten 
2000 jonge bomen en 1000 struiken geplant.  
Op vier locaties gaat een combinatie van linde, 
haagbeuk en hazelaar zorgen voor een gezonde 
bosbodem en daarmee voor meer biodiversiteit.  
Ook passen deze inheemse soorten goed bij de 
voorjaarsbloeiers, zoals bosanemonen en dalkruid, 
die zich daardoor hopelijk kunnen uitbreiden.

Knooperf op Landgoed Beekvliet

In opdracht van Natuurmonumenten is aannemer 
WBC uit Winterswijk op Landgoed Beekvliet aan  
de slag gegaan met het ontwikkelen van een 
zogenaamd knooperf op de locatie van Enteldijk 3.  
De voormalige agrarische gebouwen maken plaats 
voor een sfeervol erf met vier wooneenheden.  
Hierbij wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde 
rood-voor-rood-regeling. In het bouwplan wordt 
respectvol omgegaan met de natuur- en land–
schappelijke waarden van het landgoed.  
De verwachting is dat medio 2023 de twee vrijstaande 
woningen en een 2-onder-1 kap boerderij klaar zijn.

Elke woensdagmiddag inloop 

Voor vragen over de werkzaamheden in Stelkampsveld 
bent u elke woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur van 
harte welkom in de keet van FPH Ploegmakers aan 
de Enteldijk 3 in Barchem. Omdat de werkzaamheden 
bijna klaar zijn, is niet elke dag iemand in de keet 
aanwezig. Daarom verzoeken we u vooraf een 
afspraak te maken. Stuur een e-mail met uw vraag 
naar rvandijk@fphploegmakers.nl.

De BouwApp 
Met enige regelmaat publiceert FPH Ploegmakers 
updates over de werkzaamheden in de BouwApp.  
Via het contactformulier in de app kunt u vragen, 
opmerkingen, klachten en complimenten sturen. 
Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen  
van het project? Download dan de BouwApp op uw 
telefoon of tablet. Om het project te volgen, neemt u 
de volgende 5 stappen:
1 Download de BouwApp gratis in de appstore 

(Google, Apple of Windows)
2 Ga naar ‘zoek project’
3 Zoek op ‘Natura2000 Herstelmaatregelen 

Stelkampsveld’
4 Selecteer het project
5 Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’.
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