
Uitnodiging excursie oplevering 
natuurmaatregelen Stelkampsveld

Eindelijk is het dan zover. De werkzaamheden van 
de afgelopen jaren zijn op een haar na klaar. Het is 
tijd om met elkaar te zien wat er is gedaan en hoe 
de natuur zich al ontwikkelt. Dat doen we op 
donderdagavond 9 juni. We nodigen u van harte uit 
hierbij aanwezig te zijn. 

Ooievaars weten de nieuw ingerichte percelen al te vinden

In Beekvliet-Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, hebben 
provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten de afgelopen jaren samen gewerkt aan het 
ontwikkelen en herstellen van de bijzondere en natte natuur in het 
Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De natuurherstelmaatregelen 
zijn vastgelegd in het beheerplan van 2016 voor Stelkampsveld. Deze 
herstelmaatregelen zorgen ervoor dat het leefgebied van zeldzame 
planten- en diersoorten versterkt wordt door de oppervlakte te 
vergroten en het gebied natter en minder voedselrijk te maken.
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Van plannen maken tot uitvoering en 
natuurherstel
Het begon allemaal in 2016 met de voorbereidingen 
van de maatregelen uit het eerste Natura 
2000-beheerplan voor Stelkampsveld. Het doel was 
om de natuur in het gebied beter te beschermen, te 
herstellen en verder te ontwikkelen. Nu 6 jaar later 
zijn de herstelmaatregelen uitgevoerd. 

Een greep uit de werkzaamheden. De voedselrijke 
bovenlaag van de natuurpercelen is afgegraven en de 
oude hoger gelegen akkers zijn hersteld. Bos heeft 
hier ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van 
vochtige bloemrijke graslanden, afgewisseld met 
vennen en droge en natte heideterreinen.  
De hectares gekapte bomen zijn op Landgoed De 
Slangenburg weer aangeplant. 



Om het water langer in het gebied vast te houden, 
zijn sloten ondieper gemaakt of gedempt. Daar waar 
nodig zijn in de omgeving landbouwpercelen 
opgehoogd om ongewenste vernatting te voorkomen. 
Daarnaast zijn kelders en muren van woningen 
behandeld tegen mogelijke vochtschade. Voor vissen, 
amfibieën en watervogels zijn natuurvriendelijke 
oevers aangelegd. Met recreanten is ook rekening 
gehouden, er zijn twee mooie wandelroutes uitgezet 
en fiets- en wandelpaden zijn opgeknapt. Aan de 
rand van het meest kwetsbare gebied is een 
plankenpad met uitzichtpunt gemaakt. U heeft hier 
een prachtig uitzicht over Stelkampsveld; het hart 
van het gebied. In een volgend artikel leest u meer 
over de recreatieve inrichting van het gebied.

Nu de rust is weergekeerd kan de natuur zich 
langzaam gaan herstellen en ontwikkelen. Een 
landschap van nat naar droog, met poelen, vochtige 
bloemrijke graslanden, heide en natuurakkers. Met 
kwakende boomkikkers en dat blauw kleurt van 
bloeiende klokjesgentianen en orchideeën.

Excursie op 9 juni, gaat u ook mee?
Graag nodigen we u uit om op donderdagavond  
9 juni samen met ons het gebied in te gaan en te zien 
wat de afgelopen jaren is gedaan. De excursie is 
onder leiding van Doreen Rugers, boswachter bij 
Staatsbosbeheer en Dorus Moolenaar, projectleider 
bij provincie Gelderland. Zij vertellen over de 
uitgevoerde maatregelen, waarom deze nodig zijn en 
wat we de komende jaren aan natuurontwikkeling 
kunnen verwachten. We starten om 19.00 uur bij de 
parkeerplaats van Natuurmonumenten op de 
kruising Beekvliet/Enteldijk. We verwachten rond 
21.00 uur terug te zijn bij het beginpunt.

Aanmelden uiterlijk 31 mei
U kunt u voor de excursie aanmelden door een mail 
te sturen naar stelkampsveld@gelderland.nl, met 
vermelding van uw naam, telefoonnummer en 
aantal personen. Dat kan tot uiterlijk 31 mei. Nadere 
informatie ontvangt u na aanmelding. Heel graag tot 
ziens op 9 juni!

Het kan modderig of nat zijn in het gebied, we raden 
aan om laarzen of wandelschoenen mee te nemen. 
Omdat er weinig parkeerruimte is, vragen we u om 
zoveel mogelijk met de fiets te komen.

Eerste heideplantjes laten zich al zien op de afgegraven percelen

Schaapskudde dit voorjaar in het gebied

Gevlekte orchis
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Nieuwe recreatieve inrichting Beekvliet 
en Stelkampsveld  

Nu de grote Natura 2000-herstelwerkzaamheden op 
Landgoed Beekvliet en Stelkampsveld klaar zijn, is de 
natuur aan zet. Komt u vaker in het gebied, dan kunt 
u met eigen ogen de ontwikkeling volgen. Voor een 
optimale natuurontwikkeling, hebben de project-
partners ook gewerkt aan een nieuwe recreatieve 
inrichting en zonering in het gebied. Zodat u als 
bezoekers van de natuur en het landschap kan 
genieten en de kwetsbare natuur beschermd is.  
We lichten het graag toe. 
 
Veel paden zijn hetzelfde gebleven als voor de 
natuurherstelmaatregelen, maar er zijn ook wat 
dingen veranderd. Op de kaart hierboven vindt u een 
overzicht van het gebied en de recreatieve 
voorzieningen. Deze kaart is straks te zien op het 
nieuwe oriëntatiepaneel op de parkeerplaats bij de 
Lebbebruggedijk. Bij de parkeerplaats op de kruising 
Beekvliet/Enteldijk komt ook een oriëntatiepaneel als 
startpunt voor een wandeling. 

Optimaal wandelplezier
Boswachters van Staatsbosbeheer en Natuur-
monumenten hebben twee gemarkeerde wandel-
routes uitgezet. De blauwe route start vanaf de 
parkeerplaats op de kruising Enteldijk/Beekvliet. Een 
route door het fraaie Achterhoekse coulisse-
landschap. De gele route start vanaf de parkeerplaats 
aan de Lebbebruggedijk. Deze brengt u via het 
trekveer over de Slinge door het landschap naar het 
hart van het gebied: Stelkampsveld. Voor bloeiende 
orchideeën en andere bijzonder flora, is een bezoek 
tussen juni en augustus aan te raden. Overige wegen 
en paden zijn ook opengesteld voor wandelaars, 
tenzij ter plaatse met bebording staat aangegeven. 
Op een aantal plekken zijn watergangen opgevuld 
met zand, waardoor bruggetjes overbodig zijn 
geworden. Die zijn verwijderd.  
 

Kaart recreatieve voorzieningen



Nieuwe bankjes en een uitkijkvlonder
Verspreid in het gebied zijn nieuwe bankjes geplaatst 
om ook tijdens een rustmoment van de natuur en de 
omgeving te kunnen genieten. Bij het kwetsbaarste 
stukje natuur in Stelkamspveld is een uitkijkvlonder 
gekomen, die een stuk het gebied ingaat. Veel 
natuurliefhebbers komen hier graag om van de 
soortenrijkdom te genieten of simpelweg van het 
mooie bloemrijke uitzicht. Het ‘olifantenpaadje’ dat 
dwars door dit stuk liep, is met de komst van de 
vlonder opgeheven en mag niet meer gebruikt 
worden. Vanaf de vlonder zijn tussen juni en 
augustus veel bijzondere soorten in bloei waar te 
nemen.  
 
Fietspaden langs Maandagsdijk en Muldersweg 
opgeknapt

Landgoed Beekvliet staat bekend om de 
karakteristieke onverharde wegen, zoals de 
Maandagsdijk, Dammerweg, Palsenborgerweg, 
Muldersweg en Enteldijk. Deze zandwegen zijn 
geliefd bij zowel fietsers als ruiters. Nu de 
werkzaamheden gereed zijn en er geen groot 
materiaal meer overheen hoeft, zijn de (fiets)paden 
daar waar nodig opgeknapt, zoals langs de Enteldijk, 
de Muldersweg en de Maandagsdijk. De Muldersweg 
heeft een strook half verharding, speciaal voor de 
fietsers erbij gekregen.  

Fietsers, MTB-ers en ruiters 
Er zijn veel paden door het gebied, maar niet alle 
paden zijn toegankelijk voor fietsers/ruiters. De grote 
zandwegen als Maandagsdijk/Muldersweg/Enteldijk 
zijn ook voor ruiters en fietsers/MTB-ers opengesteld. 
Bij de kleinere paden is dat niet altijd het geval. Let 
goed op de bebording wat er waar wel/niet mag, dit is 
verschillend in het gebied en ook verschillend per 
pad. De meeste kleine paden zijn alleen opengesteld 
voor wandelaars. Daar zijn fietsers/MTB-ers en 
ruiters niet toegestaan. Deze paden zijn te smal om 
door de verschillende gebruikers op een prettige 
manier te delen. Ook brengen fiets- en MTB-banden 
en paardenhoeven meer schade aan de paden. Dit is 
met name het geval in de natte perioden.   
 
Met de honden het natuurgebied in
In het natuurgebied zijn honden aan de lijn welkom. 
Wilt u uw hond graag even loslaten? Vanaf de 
parkeerplaats aan de Lebbebruggedijk is er een deel 
losloopgebied en op een stukje van de Enteldijk mag 
de hond ook los. Wilt u uw hond even laten 
zwemmen? Bij het trekveer aan de Slinge in het 
losloopgebied is de mogelijkheid uw hond te laten 
zwemmen. Houd uw hond ook in losloopgebieden 

Een van de nieuwe bankjes in het gebied

Fietspad aan de Maandagsdijk wordt hersteld



onder appél, zodat uw hond andere recreanten en 
wilde dieren niet tot last is. De poelen en 
waterpartijen in het gebied zijn leefgebied voor 
bijvoorbeeld kikkers en salamanders en niet bedoeld 
voor honden om in te zwemmen (ook niet als de 
hond aan een lange lijn zit). 
 

Waar kunt u parkeren?
De voormalige parkeerplaats aan de Muldersweg is 
opgeheven, evenals het parkeren tussen de linde-
 bomen vlak voor de oprijlaan naar landhuis Beekvliet. 
Daarvoor in de plaats is er een nieuwe parkeerplaats 
bij Natuurmonumenten aan de kruising Enteldijk/
Beekvliet gekomen. De bestaande parkeerplaats aan 
de Lebbebruggedijk is opgeknapt en verbeterd. Aan 
beide kanten van het gebied zijn er daarmee goede 
parkeervoorzieningen. Nu deze zijn gerealiseerd is 
het verzoek om niet meer te parkeren langs het 
doodlopende stukje Borculoseweg richting de 
voormalige parkeerplaats bij de Muldersweg.

De boswachters van Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer wensen u veel plezier!

Gebiedsregisseur Pascal Thijssen kijkt 
terug 

In de afgelopen jaren 
ben ik het gezicht 
geweest van het 
Natura 2000-project 
Stelkampsveld in de 
functie van gebieds-
regisseur. In deze 
hoedanigheid heb ik 
menigmaal aan de 
keukentafel gezeten 
om dossiers met de 
eigenaren te bespreken. 
In totaal zijn er  
85 dossiers opgesteld. 
Ik heb de afgelopen 
jaren over het 

algemeen met veel plezier gewerkt om de uitvoering 
van de Natura 2000-maatregelen en afhandeling van 
de natschade voor eenieder zo goed mogelijk te 
organiseren. De complexiteit van het project was 
groot en de impact op omliggende gronden en 
gebouwen ook. Maar ik denk dat als we nu terugkijken 
en het resultaat zien, dat de percelen die opgehoogd 
zijn er prima bij liggen. Ook zijn de bouwkundige 
maatregelen succesvol afgerond. 

Ik blijf de komende vijf jaar het aanspreekpunt voor 
het gebied. Mocht blijken dat er onvoorziene schade 
ontstaat die gerelateerd kan worden aan het stijgen 
van de grondwaterstand, dan kunt u contact met mij 
opnemen. Ik zal op dat moment bekijken welke 
stappen er eventueel genomen kunnen worden om u 
zo goed mogelijk te helpen. 

Tevens wil ik van deze mogelijkheid gebruikmaken 
om u te bedanken voor het meedenken en meewerken 
en de grotendeels fijne gesprekken die ik mocht 
hebben in het gebied. Voor vragen kunt u mij 
bereiken onder de gebruikelijke contactgegevens:  
p.thijssen@wrij.nl of 06 10 94 21 55.

Boomkikker die onlangs in Stelkampsveld is waargenomen

Bijzondere natuur behouden en versterken

Het Natura 2000-
gebied 
Stelkamps -veld is 
een afwisselend 
gebied van essen, 
kalkmoerassen, 
houtwallen, bosjes 
en heiden met 
vennen. Het kroon-
juweel 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 boom-
kikker 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.

Pascal Thijssen, gebiedsregisseur 
Stelkampsveld

Kleine ijsvogelvlinder,  
foto Vlinderstichting
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Vaststelling beheerplan Stelkampsveld 
najaar 2022

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 afgerond. 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, lag tot 
en met 10 mei ter inzage. Op dit moment zijn de 
ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. 
Informatie over het vervolg van de procedure kunt u 
vinden op www.gelderland.nl/stelkampsveld. Ook 
staat daar een korte videopresentatie over het 
beheerplan. 

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.

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. 

http://www.gelderland.nl/stelkampsveld
http://www.gelderland.nl/stelkampsveld
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