
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de voortgang van de grond- en andere werkzaamheden in 
Stelkampsveld, over de bouwkundige maatregelen en de planning van de uitvoering. En we nodigen u uit  
voor een inloopbijeenkomst op 17 november over het beheerplan voor Stelkampsveld dat we nu actualiseren. 

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

Grond afgraven en transporteren
Vanaf juni zijn we op de percelen langs de Muldersweg, 
Maandagsdijk en Bosheurneweg verder gegaan met 
het afgraven van de bovenste voedselrijke grondlaag. 
Daarmee creëren we de juiste omstandigheden voor 
de vaak zeldzame plantensoorten die op voedselarme 
bodems groeien. De voedselrijke grond vervoeren we 
naar de op te hogen agrarische percelen.  
Het ophogen van deze percelen voorkomt ongewenste 
vernatting. De verwachting was dat we daar tot eind 
augustus mee bezig zouden zijn. Dit is om een aantal 
redenen enkele weken uitgelopen. Zo mag de grond 
niet direct op het land van de perceeleigenaar 
verwerkt worden (Europese wet- en regelgeving  
over scheuren van grasland). Daarom is aan de 
Bosheurneweg een tijdelijk gronddepot aangelegd. 

Daarnaast waren de maanden juni en juli zeer nat. 
De graafwerkzaamheden moesten een aantal keer 
worden stilgelegd tot het water voldoende was 
gezakt. Voortzetting van de werkzaamheden zou de 
ondergrond kapot maken. Nadat deze werkzaamheden 
zijn afgerond, zijn de afgegraven percelen klaar  
voor de ontwikkeling van vochtige graslanden met 
vennen, afgewisseld met droge en natte heide–
terreinen met planten als gevlekte orchis, klokjes–
gentiaan, valkruid en welriekende nachtorchis.



Ooievaars weten de nieuw ingerichte percelen al te vinden

Herstellen dekzandruggen
Naast afgraven van percelen voor de ontwikkeling 
van natuur, herstellen we ook de dekzandruggen in 
Stelkampsveld. Dekzandruggen zijn aan het einde 
van de laatste ijstijd ontstaan, begroeiing zorgde 
ervoor dat het opgestoven zand bleef liggen.  
In Stelkampsveld liggen ze dicht bij plekken met 
bijzondere natuur. Door landbouwgebruik zijn 
sommige dekzandruggen tot grote diepte voedselrijk 
geworden. Daarom is het nodig om het voedselrijke 
dekzand af te graven en nieuw zand op te brengen. 
Voedselarm water stroomt dan weer naar de natuur, 
zodat bijzondere plantensoorten kunnen terugkeren. 
Zo herstellen we niet alleen de dekzandruggen, maar 
ook het oorspronkelijke reliëf en het landschap. 

Beken en sloten, oevers en duikers
In augustus zijn we gestart met de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers langs de Oude Beek,  
de Visserij en de Afwatering van Schuurman.  
Ze verbinden de leefgebieden en dienen als rust- en 
schuilplaats voor vissen, amfibieën en watervogels. 
We dempen een aantal sloten en greppels om het 
kalkrijke water langer in het gebied te houden en 
passen sloten, gronddammen en duikers aan.  
Half oktober zijn we gestart met het plaatsen van  
15 stuwen. Deze werkzaamheden duren tot eind 
november. 

Werk aan bijzonder nat bos op Landgoed Beekvliet
Op Landgoed Beekvliet van Natuurmonumenten is 
tussen eind september en begin oktober aan de 
westzijde van de Oude Beek ongeveer een hectare 
(elzen)hakhout gekapt. Dit hakhout stond op rabatten. 
Rabatten werden vroeger gebruikt om in natte 
gebieden bossen te planten. Ze bestaan uit lang–
werpige verhogingen waarop het hakhout staat,  
met daartussen greppels om het water af te voeren. 
Van oudsher waren veel plekken in dit gebied dus 
voor bosbouw veel te nat. De greppels worden 
dichtgeschoven, zodat het water dan in de zomer 
beter wordt vastgehouden. Na de werkzaamheden 
zal er zich, deels door inplant en deels door 
zaailingen, een nat bos (zogeheten broekbos) 
ontwikkelen. Natte bossen zijn zeldzaam in Nederland 
en herbergen veel zeldzame planten- en diersoorten, 
zoals dotterbloem, kleine ijsvogelvlinder en 
wielewaal.

Inloopbijeenkomst 17 november beheerplan

Elke zes jaar moet provincie Gelderland het 
beheerplan van een Natura 2000-gebied opnieuw 
vaststellen. Het eerste beheerplan van Stelkampsveld 
van mei 2016 verloopt in 2022. We actualiseren nu 
het beheerplan. Begin 2022 stellen Gedeputeerde 
Staten het plan vast. U heeft daarna de mogelijkheid 
uw reactie te geven. Op 17 november bent u van  
harte welkom om alvast het concept beheerplan  
te bekijken en vragen te stellen. 

Europees beschermde natuur
Stelkampsveld is onderdeel van het Europese 
netwerk van beschermde natuur: Natura 2000.  
Om de kwaliteit van de natuur en de soortenrijkdom 
te behouden en te verbeteren zijn maatregelen 
nodig. Die staan in het Natura 2000-beheerplan  
van Stelkampsveld. 

Maatregelen huidige Natura 2000-beheerplan
In het eerste (huidige) beheerplan is een pakket aan 
maatregelen vastgesteld. Al deze maatregelen zijn 
erop gericht om de natuur in het gebied weerbaarder 
te maken tegen negatieve invloeden van buitenaf 
(zoals stikstof ), om verdroging tegen te gaan en om 
de bloemrijke vochtige graslanden en heidegebieden 
te vergroten en met elkaar te verbinden.  
De uitvoering van de maatregelen voor natuur, 
landschap en water zijn de afgelopen jaren onderdeel 
geweest van een grotere gebiedsaanpak. De meeste 
maatregelen zijn tussen 2019 en dit jaar uitgevoerd, 
we verwachten dat begin 2022 alles klaar is. 

Nieuw in het beheerplan
Het is belangrijk om de komende jaren te kijken  
of de uitgevoerde maatregelen het gewenste effect 
hebben op de natuur. Kan de natuur zich voldoende 
herstellen en ontwikkelen? In het geactualiseerde 
beheerplan staat daarom dat we dit gaan monitoren, 
vervolgens gaan we de resultaten van de monitoring 

Grondwerkzaamheden



evalueren. We gaan onderzoek doen naar de 
verspreiding van de kamsalamander in het gebied, 
naar de ontwikkeling van een specifiek ven en de 
beuken-eikenbossen. Ook de grondwateronttrekkingen 
binnen de ingestelde beschermingszone gaan we 
beter in beeld brengen. Daarmee kunnen we bepalen 
wat het effect is van deze onttrekkingen. Als er 
sprake is van een nadelig effect op de natuur, gaan 
we kijken welke maatregelen we kunnen nemen.

Om te voorkomen dat de pas ingerichte heideterreinen 
en bosranden dichtgroeien met gras en bosopslag, 
laten we ze straks begrazen door schapen of runderen. 
Ook dat nemen we op in het geactualiseerde 
beheerplan.

Tot slot passen we het beheerplan aan op wijzigingen 
in wet- en regelgeving. Sinds 2017 is namelijk de Wet 
natuurbescherming van kracht en het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) is komen te vervallen.

Stikstof
De concentratie van stikstof in Stelkampsveld is nog 
te hoog. De schadelijke effecten daarvan op de natuur 
worden deels opgevangen door de genomen water–
maatregelen in het natuurgebied. Daardoor kan de 
natuur deze hoge concentratie nu beter aan en zijn 
er nu geen aanvullende maatregelen voor natuur in 
het Natura 2000-gebied nodig. Overige maatregelen 
in de omgeving van het Natura 2000-gebied vallen 
buiten dit beheerplan. In het programma Gelderse 
Maatregelen Stikstof worden op dit moment 
mogelijke maatregelen uitgewerkt. Gedacht wordt 
aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen 
en aan natuurinclusieve landbouw in de omgeving 
van het Natura 2000-gebied. Meer informatie over 
het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te 
vinden op www.gelderland.nl/stikstof.

Procedure
Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten het 
beheerplan in januari 2022 vast. Daarna volgt een 
inspraakperiode van zes weken. Iedereen kan dan 
met een zienswijze reageren op het plan.  

Deze zienswijze kan alleen betrekking hebben op 
wijzigingen ten opzichte van het eerste beheerplan. 
Na beantwoording van de zienswijzen en eventuele 
aanpassingen van het beheerplan, stellen 
Gedeputeerde Staten het plan definitief vast. 
Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben 
ingediend, kunnen tegen dit plan in beroep gaan. 
Het beheerplan is daarna weer voor een periode van 
zes jaar geldig. 

Inloopbijeenkomst 17 november
Graag nodigen we u uit voor de inloopavond op 
woensdag 17 november over het concept beheerplan 
voor Stelkampsveld. U bent van harte welkom om het 
concept beheerplan te bekijken en vragen stellen. 
Heeft u bijvoorbeeld vragen over het Natura 2000- 
beheerplan, over de inspraakprocedure of over de 
Gelderse Maatregelen Stikstof? Medewerkers van 
provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en  
gemeenten Berkelland en Lochem staan klaar  
om deze te beantwoorden. De bijeenkomst is van  
19.00 tot 21.00 uur in Buitencentrum Kerkemeijer, 
Ruurloseweg 51 in Borculo. 

Vooraf aanmelden
In verband met de spreiding van bezoekers is het 
nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor een tijdsblok, 
vul daarvoor het aanmeldformulier in op  
www.gelderland.nl/Stelkampsveld.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 november.  

Graag tot ziens op 17 november. Bij binnenkomst 
wordt u gevraagd uw coronatoegangsbewijs 
(QR-code) en legitimatiebewijs te tonen,  
vergeet daarom niet deze mee te nemen.

Meer informatie 
Het huidige Natura 2000-beheerplan met 
maatregelen staat op de projectpagina  
www.gelderland.nl/stelkampsveld. Heeft u vragen 
over het beheerplan? Neem dan contact op met 
Dorine Spanjers, telefoon 06 54 13 92 74 of  
mail naar d.spanjers@gelderland.nl. 

http://www.gelderland.nl/stikstof
http://www.gelderland.nl/Stelkampsveld
http://www.gelderland.nl/stelkampsveld
mailto:d.spanjers@gelderland.nl


Van parkeren tot wandelen en fietsen

De natuur in Stelkampsveld is kwetsbaar. Veel planten zijn erg gevoelig voor betreding door mensen en 
honden. Daarom vervangen we het wandelpad door het meest kwetsbare gebied door een plankenpad met 
uitzichtpunt. Je kunt dus nog steeds van de mooie natuur genieten. 
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Kaart met locaties parkeerplaatsen, afsluiting zandwegen, nieuw plankenpad met uitzichtpunt

Parkeerplaatsen
De parkeerplaats op de kruising van de Borculoseweg-
Muldersweg is sinds begin oktober verwijderd.  
U kunt gebruik maken van de parkeerplaats aan de 
Lebbenbruggedijk, deze parkeerplaats wordt 
uitgebreid. Op Landgoed Beekvliet komt aan de 
Enteldijk een nieuwe parkeerplaats. Zo spreiden we 
de drukte, maar zorgen we er wel voor dat iedereen 
van de mooie natuur in Stelkampsveld kan blijven 
genieten. Via de BouwApp (info hierover in een 
volgend artikel) wordt u hierover tijdig geïnformeerd, 
zodat u op de hoogte bent van eventuele hinder.

Afsluiting wegen voor gemotoriseerd verkeer
Het plan is om in Stelkampsveld vier zandwegen af 
te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dat is nodig 
omdat de grondwaterstand in het gebied wordt 
verhoogd. Deze wegen zijn dan niet meer geschikt 
voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is 
gemotoriseerd verkeer verstorend voor vogels en 
andere diersoorten. Het gaat om het eerste deel van 
de Enteldijk vanaf de Borculoseweg op landgoed 
Beekvliet, delen van de Maandagsdijk vanaf de 
kruising Muldersweg tot nabij de Wiegersweg,  

de Muldersweg vanaf de Maandagsdijk tot de 
Borculoseweg en eerste deel van de Bosheurneweg 
vanaf de Maandagsdijk. De zandwegen van de 
Muldersweg en Maandagsdijk worden zodanig 
bewerkt dat ze beter begaanbaar en toegankelijk  
zijn voor fietsers, scootmobiel- en rolstoelgebruikers. 
Het bestaande fietspad langs de Maandagsdijk wordt 
verbreed.

Procedure verkeersbesluiten
Het voornemen tot afsluiting voor gemotoriseerd 
verkeer van bovengenoemde zandwegen in Barchem 
liggen ter inzage op het gemeentehuis van Lochem. 
De stukken zijn ook gepubliceerd in de Berkelbode en 
op de website https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2021-332617.html.  
U kunt nog tot 10 november reageren met een 
zienswijze. Na beantwoording van de zienswijzen en 
eventuele aanpassingen, nemen B&W van Lochem 
een definitief verkeersbesluit. Dat besluit wordt ook 
gepubliceerd. Iedereen kan daartegen bezwaar maken, 
houdt daarvoor de Berkelbode en bovengenoemde 
website in de gaten. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-332617.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-332617.html


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 roodborst–
tapuit 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.

Bijzondere natuur behouden en versterken 

Kleine ijsvogelvlinder, foto Saxifraga

Het ontwerpbesluit met stukken over de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van de 
Maandagsdijk te Borculo liggen ter inzage op het gemeentehuis in Borculo. De stukken zijn ook 
in te zien op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-361044.html. U kunt tot en met 
24 november reageren met een zienswijze. Na beantwoording van de zienswijzen en eventuele 
aanpassingen, nemen B&W van Berkelland een definitief verkeersbesluit. Dat besluit wordt  
ook gepubliceerd. Iedereen kan daartegen bezwaar maken, houdt daarvoor Berkelbericht en 
bovengenoemde website in de gaten. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-361044.html


Voortgang bouwkundige maatregelen aan gebouwen

Afgelopen juni is gestart met de uitvoering van de bouwkundige maatregelen aan gebouwen in het gebied 
rond Stelkampsveld. Het doel van deze maatregelen is om de panden toekomstbestendig te maken voor 
een situatie met een verhoogde grondwaterstand.

Situatie na uitvoering bouwkundige maatregelen

Inmiddels zijn de werkzaamheden bij een groot deel van de gebouwen afgerond en naar tevredenheid 
opgeleverd. Vanwege de strakke planning van aannemer Kiwitz Jaki is de overlast voor de bewoners beperkt 
gebleven. Plekken op muren waar al sprake was van optrekkend vocht zijn behandeld en is een nieuwe 
stuclaag aangebracht. 

Kelders
In dit gebied komen veel woningen voor met inpandige kelders. Bij veel van deze kelders waren voorheen  
al vochtproblemen of zelfs lekkages waardoor er in natte periodes (grond)water in de kelder stond.  
Destijds werden vaak vlijvloeren aangebracht in de kelder. Deze vloeren zijn opgebouwd uit straatstenen en 
voorzien van een dunne cementgebonden afdeklaag. Lekkages in dit soort vloeren kunnen niet duurzaam 
worden afgedicht met behulp van injectie. Daarom is gekozen voor een kwaliteitsverbetering van deze kelders. 
De vlijvoeren zijn volledig verwijderd en vervangen door een dichte gewapende betonvloer. Een nieuwe 
afwerklaag op de bestaande muren zorgt voor een waterdichte aansluiting op de nieuwe betonvloer.  
Hiermee wordt de kelderbak volledig waterdicht en is zo ruimschoots in staat om de verhoogde grondwater–
stand het hoofd te bieden. 

Ondanks dat het werk in de diepe kelders werd bemoeilijkt door de natte zomer met hogere grondwater–
standen, ligt de uitvoering mooi op schema. Eind november zullen alle gebouwen grondwaterproof zijn 
opgeleverd.



Natuur)veiligheid

Schade aan dekzandruggen

Op de net aangelegde dekzandruggen, ter hoogte van de Maandagsdijk/Muldersweg, zijn sporen van 
crossmotoren en mountainbikes aangetroffen. Het is erg jammer dat de resultaten van de werkzaamheden 
voor natuurherstel worden vernield. We willen iedereen erop wijzen dat het verboden is om van de door 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of gemeenten aangewezen paden af te wijken. Dit geldt niet alleen  
voor crossmotorrijders en mountainbikers, maar ook voor fietsers en wandelaars. Om de mogelijke toegangen 
tot het gebied te blokkeren voor motorrijders en fietsers, hebben we oude boomstobben uit het gebied op de 
inritten gelegd. Mocht u iets zien of gezien hebben, laat het ons weten! Dit kan onder andere via de 
contactpagina van de BouwApp.

Terugblik veldbezoek

Vrijdag 10 september bezochten zo’n 14 belang–
stellenden samen met FPH Ploegmakers en Staats–
bosbeheer het Natura 2000-gebied Stelkampsveld en 
het afgegraven terrein aan de noordzijde van de 
Borculoseweg. Doreen Rugers, boswachter bij 
Staatsbosbeheer, vertelde onderweg waarom we de 
werkzaamheden uitvoeren en wat het te verwachten 
resultaat is. Er werden vragen gesteld over de wijze 
van inrichten en onderhoud van het nieuwe 
natuurgebied. De middag eindigde met een drankje 
en wat lekkers bij de bouwkeet. Indien er meer 
animo is voor een excursie, organiseren we deze later 
dit jaar nogmaals. Via de BouwApp kunt u ons dit 
laten weten.  

Toelichting maatregelen tijdens excursie op 10 september
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Planning werkzaamheden
Uitgangspunt is te werken vanuit de kern naar 
de randen van het gebied. Afhankelijk van de 
terrein- en weersomstandigheden en rekening 
houdend met het broedseizoen en beschermde 
planten- en diersoorten zijn de werkzaamheden 
eind 2021 of begin 2022 afgerond. Nadat alle 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan het 
grondwaterpeil worden verhoogd.

Op hoofdlijnen is de planning als volgt: 
• Tot eind november: bouwkundige maatregelen 

aan gebouwen
• Tot eind december: werkzaamheden aan 

sloten, drainage, stuwen en duikers
• Tot begin 2022: uitvoeren 

grondwerkzaamheden op diverse percelen
• Tot begin 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 2 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 Natura 2000-beheerplan van Stelkampsveld 
staat op deze site. 

Natuurherstel is balanceren en maatwerk

Op de natuursite Nature Today stond in september 
een mooi interview met boswachter Doreen Rugers 
van Staatsbosbeheer. Ze legt uit waarom 
natuurherstel in Stelkampsveld balanceren en 
maatwerk is. Lees het artikel op Nature Today | 
Balanceren in Stelkampsveld: natuurherstel is 
maatwerk

Elke woensdagmiddag inloop 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kom dan op 
een woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur naar de FPH 
keet aan de Enteldijk 3 te Barchem.  
Stuur vooraf een e-mail met uw vraag naar  
rvandijk@fphploegmakers.nl, dan zorgen we dat u 
aan de juiste persoon/personen wordt gekoppeld.

De BouwApp 
Met enige regelmaat publiceert FPH Ploeg makers 
updates over de werkzaamheden in de BouwApp.  
Via het contactformulier in de app kunt u vragen, 
opmerkingen, klachten en complimenten naar ons 
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) of scan de QR code 
met de camera van uw telefoon

2 Ga naar ‘zoek project’
3 Zoek op ‘Natura2000 Herstelmaatregelen 

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

mailto:provincieloket@gelderland.nl
http://www.gelderland.nl
mailto:stelkampsveld%40gelderland.nl?subject=Aanmelden%20en%20afmelden%20nieuwsbrief
http://www.gelderland.nl/stelkampsveld
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=28195
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