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1 Inleiding & vraagstelling 

1.1 Inleiding 

1.1.1 Recreatiedruk 

De Veluwe is een zeer populaire recreatiebestemming in Nederland. De laatste jaren neemt het 

aantal recreanten sterk toe, met als gevolg dat er vaker verstoring optreedt. Mede door verstoring 

komt de kwaliteit van de natuur op sommige plekken in het Natura 2000-gebied Veluwe steeds 

meer in het gedrang. Hierbij gaat het met name om een toename van de verstoring van 

broedvogels waarvoor de Veluwe als Natura 2000 gebied is aangewezen, bijvoorbeeld Tapuit, 

Wespendief, Zwarte specht, etc. Ook de aangewezen Natura 2000-habitattypen komen door 

toenemende betreding onder druk te staan.  

1.1.2 Het Recreatiezoneringsplan 

Om de verstoring van de aangewezen Natura 2000-broedvogels te verminderen en te komen tot 

een betere balans tussen recreatie en natuur is recentelijk een (concept) Recreatiezoneringsplan 

opgesteld (zie voor het rapport: https://sprekend gelderland.nl/recreatiezonering). In dit rapport 

worden verscheidene maatregelen opgevoerd voor de geleiding van diverse vormen van 

dagrecreatie binnen het Natura 2000-gebied Veluwe. Het zoneringsplan bestaat uit twee delen, 

namelijk: 

 

1. Een zoneringskaart waarop in zoneringscategorieën het passende recreatieve gebruik is 

aangegeven. De verschillende zones representeren een zekere mate van kwetsbaarheid in 

relatie tot de aanwezigheid van zeven aangewezen broedvogelsoorten.  

2. Een lijst met ongeveer 200 beoogde maatregelen die genomen kunnen worden om de 

recreatiedruk in de zoneringscategorieën zo veel mogelijk te geleiden. De maatregelen zijn 

onderverdeeld in zeven categorieën:  
a. aanpassing van maaswijdte en toegankelijkheid; 

b. aanpassing van routes/routestructuren;  

c. aanpassing van openbare wegen, fietspaden en parkeerplaatsen;  

d. verplaatsen/opwaarderen van recreatieve voorzieningen;  

e. realiseren van nieuwe recreatieve voorzieningen;   

f. communicatie en bebording;   

g. toezicht en handhaving.  

 

1.2 Vraagstelling 

Het Recreatiezoneringsplan bevat ca. 200 verschillende maatregelen. Het grootste deel hiervan 

is niet vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming omdat ze direct bijdragen 

aan een verbetering van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Het gaat hier als 

instandhoudingsmaatregel bijvoorbeeld om het verwijderen van wandelpaden in kwetsbare 

gebieden, waardoor de maaswijdte van het padenstelsel wordt vergroot en de rust in bepaalde 

delen van de Veluwe toeneemt. 

 

Van ongeveer 30 maatregelen kan niet direct worden vastgesteld dat ze bijdragen aan een 

verbetering van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het 

verplaatsen van parkeerplaatsen met als doel om kwetsbare gebieden elders te ontlasten of het 

https://sprekend/
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realiseren van een uitkijktoren. Deze maatregelen moeten daarom alsnog worden getoetst aan 

de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Veluwe. Dit dient in eerste instantie te 

gebeuren op het niveau van een voortoets. Hierbij wordt nagegaan of significant negatieve 

effecten van een maatregel al of niet kunnen worden uitgesloten. Mocht dit niet het geval zijn, 

dan dienen de effecten van de maatregel nader te worden onderzocht in een Passende 

beoordeling.   

 

De Provincie Gelderland heeft aan Altenburg & Wymenga Ecologisch onderzoek B.V. (A&W) 

gevraagd om een voortoets uit te voeren van de hierboven genoemde 30 recreatiemaatregelen 

op de Veluwe. In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de voortoets. 

 

1.3 Inhoud van het rapport 

Het rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken en bijlagen: 

 

• Hoofdstuk 2 gaat in op de maatregelen en de methode waarmee de voortoets is uitgevoerd. 

Ook worden  de Natura 2000-instandhoudingsdoelen die centraal staan in de 

effectbeoordeling hier beschreven.  

• Hoofdstuk 3 behandelt in het kort de uitkomsten van de voortoets. Hierbij wordt in een 

samenvattende tabel gepresenteerd bij welke maatregelen significant negatieve effecten niet 

kunnen worden uitgesloten. Deze maatregelen moeten dus nader worden getoetst in een 

Passende beoordeling. 

• Hoofdstuk 4 presenteert de belangrijkste conclusies van de voortoets. 

• Bijlage 1 omvat de uitgebreide effectentabel. Hierin wordt op het niveau van een voortoets op  

kwalitatieve manier nagegaan of de (set) van maatregelen leiden tot een (kans op) significant 

negatief effect of dat negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. 

• Bijlage 2 bevat een kaart met daarop aangegeven de ligging van de 30 maatregelen die 

centraal staan in de voortoets. 

• Bijlage 3 geeft aan voor welke instandhoudingsdoelen de Veluwe als Natura 2000-gebied is 

aangewezen. 

 

1.4 Overige  

A&W presenteert in dit rapport de resultaten van een onafhankelijk ecologisch onderzoek. Het 

onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het onderhavige plan of een bepaalde 

ontwikkeling. Archeologische of cultuurhistorische waarden komen niet aan de orde. Aan deze 

ecologische beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2 Maatregelen en methode effectbeoordeling 

2.1 De recreatiemaatregelen 

De maatregelen die centraal staan in de voortoets zijn in het kort beschreven in de effectentabel 

in bijlage 1 en tabel 3.1. De ligging van de maatregelen op de Veluwe is weergegeven in de kaart 

van bijlage 2. In totaal gaat het om 30 maatregelen die verspreid liggen over de Veluwe. 

 

Bij het uitvoeren van de effectenbeoordeling (voortoets) is ervoor gekozen om een aantal 

maatregelen bij elkaar te nemen en integraal  als één set van maatregelen te toetsen. Reden 

hiervoor is dat een aantal maatregelen dicht bij elkaar zijn gelegen, gelijktijdig worden 

gerealiseerd en functioneel met elkaar verband houden. Zo bestaat maatregelset 16 (zie tabel 

3.1 en bijlage 1) uit twee deelmaatregelen, namelijk de aanleg van een spartelvijver voor honden 

(GW5) in combinatie met het verkleinen en inrasteren van het hieromheen liggende 

hondenlosloopgebied (GW3).  

 

Verder is in de tabel in bijlage 1 aangegeven welke terreinbeherende organisaties 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de maatregel. Belangrijke partijen zijn 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook verscheidene gemeenten en landgoederen.  

 

2.2 Natura 2000-instanhoudingsdoelen  

De Veluwe is aangewezen als Natura 2000-gebied voor verscheidene natuurwaarden, zoals 

habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en broedvogels. Een overzicht is gepresenteerd in de 

tabellen in bijlage 3. Hieronder is beschreven welke soortgroepen zijn meegenomen in de 

voortoets in relatie tot de verwachte effecten. 

 

Natura 2000-habtattypen 

Het Natura 2000-gebied Veluwe is aangewezen voor 19 Natura 2000-habitattypen waarvoor 

instandhoudingsdoelen zijn vastgesteld. Bij het uitvoeren van de maatregelen worden er soms 

graafwerkzaamheden uitgevoerd. Wanneer hier Natura 2000-habitattypen liggen, dan kan dit 

leiden tot aantasting hiervan. In dat geval zijn significant negatieve effecten op voorhand niet uit 

te sluiten. Om deze reden zijn Natura 2000-habitattypen meegenomen in de effectbeoordeling. 

 

Natura 2000-habitatrichtlijnsoorten   

Het Natura 2000-gebied is aangewezen voor zeven Habitatrichtlijnsoorten. Soorten als Beekprik, 

Rivierdonderpad, Gevlekte witsnuitlibel, Kamsalamander en Drijvende waterweegbree zijn 

gebonden aan zeer gespecialiseerde watermilieus. In het kader van de maatregelen worden 

geen ingrepen uitgevoerd in open water. Daarom kunnen significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen van Beekprik, Rivierdonderpad, Gevlekte witsnuitlibel, Kamsalamander 

en Drijvende waterweegbree worden uitgesloten. Deze groep soorten is daarom verder niet 

meegenomen in de effectbeoordeling.  

 

Het Vliegend hert is een uiterst gespecialiseerde keversoort die afhankelijk is van voldoende 

dood (eiken)hout dat aangetast is door witrot en kwijnende eiken als voedingsplek en 

‘ontmoetingsplek’ voor de kevers. Er worden geen maatregelen uitgevoerd die leiden tot 

aantasting van leefgebied van Vliegend hert, zodat negatieve effecten op de soort bij voorbaat 

kunnen worden uitgesloten. Daarom is de aangewezen soort Vliegend hert verder niet 

meegenomen in de effectbeoordeling. 
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Verder is de Veluwe ook aangewezen voor de Meervleermuis. De soort verblijft in gebouwen en 

foerageert boven open water. De dieren volgen lijnvormige landschapselementen in het 

landschap (zoals kanalen en rietkragen), waarlangs zij zich kunnen oriënteren bij verplaatsingen 

tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. De maatregelen leiden niet tot aantasting van 

gebouwen. Ook worden er geen lijnvormige landschapselementen aangetast, zodat negatieve 

effecten op Meervleermuis op voorhand zijn uit te sluiten. De soort is daarom niet meegenomen 

in de effectbeoordeling. 

 

Broedvogels 

De Veluwe is aangewezen als Natura 2000-gebied voor 10 soorten broedvogels. De meeste 

soorten zijn gebonden aan heidegebieden, bosranden en stuifzanden (Draaihals, Grauwe 

klauwier, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Tapuit en Duinpieper), terwijl andere 

soorten voornamelijk leven in bossen (Zwarte specht en Wespendief). De IJsvogel is 

voornamelijk afhankelijk van open water. Alle aangewezen broedvogelsoorten zijn gevoelig voor 

verstoring door recreatie. De maatregelen kunnen dus eventueel leiden tot een toename van 

verstoring van aangewezen vogelsoorten door recreanten. Om deze reden zijn alle aangewezen 

broedvogelsoorten meegenomen in de effectbeoordeling. 

 

2.3 Methode effectbeoordeling 

Bij het uitvoeren van de effectbeoordeling (voortoets) zijn de volgende toetsingscriteria 

gehanteerd: 

 

1. De ligging van de maatregel ten opzichte van de leefgebieden van aangewezen 

broedvogelsoorten; om tot een goede effectbeoordelng te komen is eerst nagegaan of het 

gebied waar de maatregel wordt uitgevoerd van belang is als leefgebied voor aangewezen 

broedvogelsoorten. De resultaten van deze analyse zijn voor elke maatregel gepresenteerd 

in de effectentabel van bijlage 1. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door SOVON 

opgestelde leefgebiedenkaarten. Deze zijn opgenomen in het concept 

Recreatiezoneringsplan (https://sprekend gelderland.nl/recreatiezonering).  
2. De recreatieaantrekkende werking van een maatregel; het is voor te stellen dat een maatregel 

kan leiden tot aantrekking van recreanten naar een bepaalde plek, waardoor de verstoring 

hier kan toenemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toegankelijker maken van een pad of 

de aanleg van een uitzichtpunt. Echter, vaak heeft een dergelijke type maatregel ook tot 

gevolg dat de recreatie wordt geconcentreerd in een gebied met beperkte omvang, waardoor 

het in een wijdere omgeving rustiger wordt en er netto sprake is van minder verstoring. In de 

effectbeoordelng is daarom nagegaan of een bepaalde maatregel leidt tot een betere 

zonering van de recreatie waardoor de netto verstoring in een gebied afneemt. 

3. De locatie van de maatregel in het Natura 2000-gebied: van belang bij de effectbeoordeling 

is om rekening te houden met de ligging van de maatregel. Zo zal een maatregel die gelegen 

is bij een drukke ingang nauwelijks leiden tot een toename van de reeds bestaande 

verstoring. Daarentegen kan in een rustiger en afgelegen gebied zelfs een beperkte 

maatregel leiden tot een substantiele toename van de  verstoring. 

4. De ligging van de maatregel ten opzichte van verstoringsgevoelige landschapstructuren: bij 

de effectbepaling is rekening gehouden met het type landschap waarin de maatregel wordt 

uitgevoerd. Zo heeft een maatregel in een open gebied of langs een bosrand een grotere 

impact dan een maatregel in een bosgebied. Een en ander houdt verband met de 

verstoringsgevoeligheid van vogelssoorten. In de regel is het zo dat hoe meer dekking een 

broedbiotoop aan een vogelsoort biedt hoe minder gevoelig voor verstoring de soort is. 

https://sprekend/
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5. De ligging van de maatregel t.o.v. Natura 2000-habitattypen: bij elke maatregel is nagegaan  

of deze zich bevindt in of in de directe omgeving van een Natura 2000-habitattype. Mocht dit 

het geval zijn, dan is vervolgens nagegaan of eventuele werkzaamheden leiden tot aantasting 

van het betreffende Natura 2000-habitattype. Ook is nagegaan of de maatregel leidt tot extra 

betreding van een Natura 2000-habitattype. Voor het in beeld brengen van de Natura 2000-

habitattypen is gebruik gemaakt van de ‘Natura 2000-habitattypenkaart Provincie Gelderland, 

zoals vastgelegd in het Nationaal Georegister (https://www.nationaalgeoregister.nl). 

 

 

 

https://www.nationaalgeoregister.nl/
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3 Resultaten voortoets 

3.1 Effecten op aangewezen broedvogels 

De uitkomsten van de effectbeoordeling zijn in detail gepresenteerd in de tabel in bijlage 1. Hieruit 

komt naar voren dat de meeste (sets) maatregelen niet leiden tot negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen van de aangewezen broedvogels. Bij een aantal (sets) van de 

maatregelen kunnen significant negatieve effecten op broedvogels niet worden uitgesloten (zie 

tabel 3.1). Het gaat om: 

 

• Maatregel 22 (KW20-verplaatsen/opwaarderen recreatieve voorziening): in de directe 

omgeving van een parkeerplaats liggen een zandverstuiving en een heidegebied. Hier zijn 

belangrijke leefgebieden van Nachtzwaluw, Draaihals, Boomleeuwerik, Tapuit, Duinpieper, 

Roodborsttapuit en Grauwe klauwier aanwezig. Door de uitbreiding van de parkeerplaats zal 

het hier drukker worden. Hierdoor zal ook de verstoring van de leefgebieden van voornoemde 

soorten toenemen. Het is op dit ogenblik niet duidelijk hoe groot de toename zal zijn en of 

deze zal leiden tot een significant negatief effect op de betreffende broedvogelsoorten. Op 

het niveau van een Passende beoordeling zal hier nog nader onderzoek naar gedaan moeten 

worden. 

• Maatregel 23 (NP3-realiseren nieuwe recreatieve voorziening): door de aanleg van een 

startpunt voor ruiters en menners is het de verwachting dat de ruiterpaden in de omgeving 

een stuk drukker worden. Extra verstoring van aangewezen broedvogels als gevolg van een 

toenemend aantal ruiters is daarom niet uit te sluiten. Op dit ogenblik is niet duidelijk waar de 

ruiterpaden liggen die drukker worden, om hoeveel ruiterpaden het gaat en hoeveel extra 

ruiters men in het gebied verwacht. Geadviseerd wordt om bovenstaande aspecten bij een 

nadere effectbeoordeling te betrekken. Deze nadere beoordeling dient plaats te vinden op 

het niveau van een Passende beoordeling.   

• Maatregel 30 (ZB16-verplaatsen/opwaarderen recreatieve voorziening): de huidige 

parkeerplaats ligt in een gebied dat geschikt is als leefgebied voor verscheidene bosvogels 

en vogels van heide en bosranden. De huidige parkeerplaats is centraal in het natuurgebied 

gelegen. De bedoeling is om de parkeerplaats te verplaatsen naar de rand van de Veluwe 

richting Heerde. Dit kan in principe worden beoordeeld als positief voor aangewezen 

broedvogels, omdat het centrale deel van het bosgebied rustiger wordt. Echter, op dit moment 

is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de MTB-route, fietsroute en wandelroutes. 

Het is niet uitgesloten dat deze na verplaatsing van de parkeerplaats in omvang toenemen 

en/of door extra kwetsbaar gebied komen te liggen. Om deze reden zijn de netto-effecten nog 

niet bekend. Voorstel is om deze maatregel nader te toetsen in de Passende beoordeling. 

Ten aanzien van Natura 2000-habitattypen zijn geen negatieve effecten te verwachten. 

Reden hiervoor is dat het bosgebied dat grenst aan de Kommerseweg niet is aangewezen 

als een Natura 2000-habitattype.   

 

3.2 Effecten op Natura 2000-habitattypen 

De uitkomsten van de effectbeoordeling zijn in detail gepresenteerd in de tabel in bijlage 1. Hieruit 

komt naar voren dat de meeste (sets) van de maatregelen niet leiden tot negatieve effecten op 

de instandhoudingsdoelen van de aangewezen Natura 2000-habitattypen. Bij één set van 

maatregelen kunnen significant negatieve effecten op Natura 2000-habitattypen niet worden 

uitgesloten (zie tabel 3.1). Het gaat om: 
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• Maatregel 8 (OG7-Aanpassen routestructuren):  er wordt ongeveer 1,8 km wandelpad in het 

bosgebied opgeheven. Hierdoor zal de rust in het leefgebied van met name Wespendief en 

Zwarte specht toenemen. Hier is dus sprake van een positief effect op betreffende soorten. 

Wel wordt er een nieuw pad aangelegd met een lengte van 625 meter. Het gaat hier om een 

oud pad dat is dichtgegroeid en weer wordt geopend. Hier zal de verstoring van leefgebied 

van Wespendief en Zwarte specht door wandelaars toenemen. Omdat er netto meer paden 

worden gesloten dan geopend, is er netto sprake van een positief effect op de kwaliteit van 

het leefgebied van Wespendief en Zwarte specht. Het zuidelijk deel van het nieuwe pad 

doorkruist echter het Natura 2000-habitattype H9120 Beuken-Eikenbossen met Hulst. Door 

het dichtgegroeide pad opnieuw te openen kan een deel van de vegetatie verloren gaan. 

Daarmee is er mogelijk sprake van een significant negatief effect ten aanzien van het 

betreffende Natura 2000 habitattype. Geadviseerd wordt om het effect nader te onderzoeken 

op het niveau van een Passende beoordeling. 

 

Tabel 3.1 – Uitkomsten van de effectenbeoordeling (voortoets) zoals deze is uitgevoerd in de tabel in bijlage 1. 

Aangegeven is bij welke maatregelen significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten. Deze maatregelen 

dienen nog nader te worden getoetst in een Passende beoordeling. 

 

Maatregel set Nr. Maatregel Omschrijving maatregel Verdere 
toetsing in 
Passende 
beoordeling? 

1 AR1 Parkeerplaats Koningsheide 
(https://goo.gl/maps/AzAKATbgG3Ftw1T56)  
verplaatsen richting Deelenseweg 
(https://goo.gl/maps/VZYaKqzCMskNtLgS6), 
ten behoeve van verminderen van verstoring 
bij corridor voor fauna. Aanplanten bos op 
locatie huidige parkeerplaats. 

Nee 

      

2 ED35 Realiseren van een uitkijkplatform over het 
heideterrein, ter compensatie van afsluiting 
wandelpad over het heideterrein. Het 
uitkijkplatform fungeert tevens als pad 
afsluiting. De grafheuvels blijven open voor 
recreatief bezoek.  

Nee 

      

3 HA28 Verplaatsen van de uitkijktoren 
Beekhuizerzand. De huidige uitkijktoren is 
op een oude vuilnisbelt geplaatst, maar het 
is niet verantwoord deze hier te handhaven 
i.v.m. problemen met afdeklaag vuilstort. De 
nieuwe locatie is een punt waar fiets- en 
wandelpaden bij elkaar komen. 

Nee 

HA4, HA12 t/m 13 Om de maaswijdte te vergroten, wordt een 
aantal paden in Harderwijkerbos en op 
Beekhuizerzand afgesloten. 

HA18 t/m HA22 Paden weghalen of periodiek ontoegankelijk 
maken in Beekhuizerzand gedurende 
broedseizoen. 
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Maatregel set Nr. Maatregel Omschrijving maatregel Verdere 
toetsing in 
Passende 
beoordeling? 

      

4 HE9 Realiseren verharding fietspad 
Heerderstrand/Elburgerweg. 

Nee 

      

5 QU5 Realiseren nieuwe parkeerplaatsen t.b.v. 
auto's en fietsers (vooraan Landgoed).  

Nee 

6 QU3 Nieuw verbindingspad/vlonder t.b.v. 
klompenpad over bestaand tracé. 

Nee 

QU2 Weghalen van paden langs/nabij de 
beekloop. 

        

7 VZ3 Aanpassing padenstructuur Terletse heide 
(verwijderen paden, afsluiting pad omdat 
verwijdering niet mogelijk is o.a. vanwege 
aanwezigheid leiding en in kader 
faunabeheer en aanleg van nieuw meer 
slingerend pad door de heide op afstand 
van bosrand) i.v.m. zichtbaarheid wild. 

Nee 

      

8 OG7 Zeven paden herschikken i.v.m. herstel 
historische padenvorm van Krakeling als 
kapstok voor verdunning padenstructuur. 
Daarnaast herstel historische sterrenbos 
structuur in paden in relatie tot maaswijdte. 
Er ontbreekt nu een van de zes paden. In 
overleg met aangrenzende terreineigenaren. 

Ja, mogelijk 
effecten op 
Natura 2000-
habitattype 
H9120 

9 HU1 Route geschikt maken voor meerdere 
gebruikersgroepen en bebording toevoegen. 
Gebruik van bestaande paden en nieuwe 
paden aanleggen. Tevens paden afsluiten. 

Nee 

10 HU14 Uitkijkpunt Hierderweg: plaatsen van een 
trap ter voorkoming erosie en voor betere 
geleiding recreanten richting stuifzand. 

Nee 

11 LB1 Opheffen van bestaande en aanleggen van 
nieuwe paden in het Leuvenumse bos.  

Nee 
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Maatregel set Nr. Maatregel Omschrijving maatregel Verdere 
toetsing in 
Passende 
beoordeling? 

12 ZV84 Bij de Reeënberg wordt het aantal paden 
verminderd, voornamelijk op de overgang 
tussen hei en bos. Zo ontstaat een groot 
aaneengesloten blok. Consequentie is dat 
wandelaars een groot deel van het terrein 
vanaf het pad niet meer kunnen 
zien/beleven. Het uitzichtpunt compenseert 
dit en zorgt voor blijvende 'beleefbaarheid' 
van de heide en vergroot ook de kans om 
wild te zien. Voor een goed werkende 
voorziening is het nodig het bestaande 
uitzichtpunt te upgraden: leuningen 
vernieuwen en pad en trap op en af 
herstellen. Dit voorkomt schade aan 
stuifduin en uitwaaieren van recreanten. 
Plaatsen van wildscherm vermindert 
verstoring. 

Nee 

      

13 GO 6 Realisatie van een uitzichtpunt 
Kootwijkerveen, op grotere afstand van het 
ven, om verstoring van de venrand te 
verminderen. Paden aan de venrand 
worden verwijderd. Met behulp van 
uitzichtpunt kunnen recreanten het niet-
toegankelijke gebied toch beleven.  

Nee 

14 GO 7 Vergroten capaciteit P-terrein Grevenhout 
(optimalisatie indeling en eventueel 
uitbreiding). Dit om parkeren gesaneerde 
parkeerplaats Caitwick op te vangen en 
gespreid parkeren te voorkomen.  

Nee 

      

15 GW 2 Ingang hondenlosloopgebied verplaatsen 
richting Voorthuizen; voor nieuwe inrit vanaf 
N344 wordt gebruik gemaakt van bestaande 
parkeerterrein langs prov. weg tegenover 
weide tussen verblijfsrecreatieterreinen. 
Opwaarderen parkeerplaats t.b.v. 
hondenlosloopterrein (capaciteit 25 auto's).  

Nee 

16 GW 5 Aanleggen hondenspartelvijver binnen 
verkleinde hondenlosloopgebied. Hiermee 
worden de loslopende honden 
geconcentreerd en worden honden geweerd 
in het Watergraafsmeertje. 

Nee 
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Maatregel set Nr. Maatregel Omschrijving maatregel Verdere 
toetsing in 
Passende 
beoordeling? 

GW 3 Verkleinen en inrasteren 
hondenlosloopgebied. Afname bedraagt 27 
ha. 

      

17 KW 1 Verwijderen van twee paden op Hoog 
Burlose Heide tussen CDE en 
Dabbelosepad, d.m.v. plaggen en 
bebording.  

Nee 

KW 1 a Nieuw pad ter vervanging twee verwijderde 
paden. 

18 KW 2 Verplaatsen schuilhutje langs wandelpad, 
zodat aansluiting op wandelpaden beter is, 
met als beoogde doel concentratie 
recreanten. 

Nee 

19 KW 5 Aanleg vrij liggend wandelpad onder 
beukenlaan op toegangsweg/beukenlaan 
tussen P- Hoog Buurlo en schaapskooi 
i.v.m. verhoging wandelcomfort. 

Nee 

20 KW 7 Verbeteren van het wandelpad NO-segment 
zendcirkel Radio Kootwijk, eventueel 
aanpassen naar een mindervalide pad.  

Nee 

21 KW 19 Aanleg hondenspartelvijver bij P-Veluwe 
Harskamp. Hiermee worden 
hondeneigenaren gefaciliteerd die nu hun 
honden laten zwemmen in het nabijgelegen 
kwetsbare ven Loofles 

Nee 

22 KW 20 optimaliseren/vergroten P- Veluwe 
Kootwijkerduin; t.b.v. gebruikers 
hondenlosloop Kootwijkerduin in omgeving 
van dorp, geschikter maken voor 
paardentrailers 

Ja 

      

23 NP 3 startpunt ruiters en menners vanaf oostkant 
P Veluwe bij Heerderstrand realiseren op 
locatie oude bezoekerscentrum, stukje 
verbindend ruiterpad realiseren. 

Ja 
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Maatregel set Nr. Maatregel Omschrijving maatregel Verdere 
toetsing in 
Passende 
beoordeling? 

24 NP 5 aanleg hondenspartelvijver Zandenbosch 
o.a. compensatie voor venherstelproject en 
Waschkolk. Onderdeel van 
natuurherstelproject (in voorbereiding) 

Nee 

      

25 UH 4 planuitwerking herinrichting pad MTB’ers en 
ruiters vanaf t Leesten. Gebied in via 
middenpad i.p.v. direct terrein af en prov. 
weg over. Uitvoering aansluitend aan 
opstelling; afronding inrichting buitengebied 
t Leesten 

Nee 

26 UH 5 rechtstreekse nieuwe fietsverbinding door 
bosgebied van t Leesten tot Noordweg om 
fietsgebruik tussen OL 't Leesten en 
Hoenderloo te promoten. 

Nee 

UH 7 2 paden bosreservaat t Leesten 
verwijderen/dichtleggen. 4 x paal/bord + 
dichtleggen met takken en stamhout 

GLK8 Om de maaswijdte te vergroten in zone B en 
C worden er paden afgesloten 

27 UH 9  Vergroten bestaande wildobservatieplaats 
bij Hoog Buurlo. Voorkomt zoekgedrag van 
recreanten in meer gevoelig gebied. Te 
koppelen aan het opheffen van zandweg 
Burelhul.  

Nee 

28 UH 14 Aanleg hondenspartelvijver in 
hondenlosloopgebied t Leesten, mede ter 
ontlasting koppelsprengen 

Nee 

      

29 ZB 4 Realiseren van een nieuwe uitkijktoren van 
ca. 15m hoog aan westrand Tonnenberg, ter 
plaatse van bestaand uitkijkpunt. Zicht op 
omliggende terreinen en IJsseldal, Heide, 
stuwwal en wijde omgeving kan beleefd 
worden en toren trekt bezoekers daar naar 
toe.  

Nee 

ZB3 ten westen van de geplande uitkijktoren ligt 
een Heideterrein. Hier worden paden 
afgesloten om de rust te verhogen 

30 ZB 16 Startpunt wandelroute, fietspad, ruiterroute 
en MTB route verplaatsen naar nieuwe P 
Veluwe indien dat Kommerseweg wordt.   

Ja 
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4 Samenvatting en Conclusies 

Uit onderhavige voortoets kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

• In het concept Recreatiezoneringsplan zijn 30 (sets) maatregelen opgenomen waarvan niet 

direct kan worden vastgesteld dat ze bijdragen aan een verbetering van de Natura 2000-

instandhoudingsdoelen van de Veluwe. 

• Deze maatregelen zijn in onderhavig rapport getoetst aan de instandhoudingsdoelen van het 

Natura 2000-gebied Veluwe. Dit is gedaan op het niveau van een voortoets. Hierbij is 

nagegaan bij welke maatregelen significant negatieve effecten niet kunnen worden 

uitgesloten en dus nader moeten worden getoetst in een Passende beoordeling. 

• Uit de voortoets komen vier maatregelen naar voren die nader moeten worden getoetst in 

een Passende beoordeling. Het gaat om de maatregel met de nummers KW20, NP3, ZB16 

en OG7. 

• Bij de maatregelen KW20, NP3 en ZB16 zijn (significant) negatieve effecten op aangewezen 

broedvogels niet uit te sluiten. Bij maatregel OG7 is er mogelijk sprake van een (significant) 

negatief effect op aangewezen Natura 2000-habitattypen.  

• Significant negatieve effecten op de Natura 2000-Habitatrichtlijn soorten Beekprik, 

Rivierdonderpad, Gevlekte witsnuitlibel, Kamsalamander, Drijvende waterweegbree, 

Vliegend hert en Meervleermuis, kunnen op voorhand worden uitgesloten.    
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Bijlage 1 Effectentabel voortoets 



LEGENDA

De locatie en de directe omgeving liggen in (zeer) geschikt leefgebied van de betreffende vogelsoort

De locatie en de directe omgeving liggen in een enigszins geschikt leefgebied van de betreffende vogelsoort

De locatie en de directe omgeving liggen in een ongeschikt leefgebied van de betreffende vogelsoort

De locatie ligt in een aangewezen Natura 2000-habitattype

? Effecten nog onbekend, een nadere effectbeoordeling op het niveau van een Passende beoordeling is nodig

0 (Significant) negatieve effecten op aangewezen Natura 2000 instandhoudingsdoelen zijn uit te sluiten

+ Effecten zijn positief op aangewezen Natura 2000 instandhoudingsdoelen

- (Significant) negatieve effecten op aangewezen Natura 2000 instandhoudingsdoelen zijn niet uit te sluiten0 Er zijn geen effecten te verwachten op instandhoudingsdoelen

Maatregel set Nr. maatregel Naam maatregel Omschrijving maatregel Eigenaar Wespendief A072 Nachtzwaluw A224 Draaihals A233 Zwarte specht A236 Boomleeuwerik A246 Tapuit A277 Duinpieper A255 IJsvogel A229 Roodborsttapuit A276
Grauwe Klauwier 

A338
Natura 2000 Habitattypen Effectbeoordeling voortoets

Verdere toetsing in 

Passende beoordeling?

1 AR1
Bos Schaarsbergen - 

parkeerplaats

Parkeerplaats Koningsheide 

(https://goo.gl/maps/AzAKATbgG3Ftw1T5

6)  verplaatsen richting Deelenseweg 

(https://goo.gl/maps/VZYaKqzCMskNtLgS

6), ten behoeve van verminderen van 

verstoring bij corridor voor fauna. 

Aanplanten bos op locatie huidige 

parkeerplaats.

Defensie + + + + + 0 0 0 + + 0/+

De bedoeling is om een parkeerplaats langs de zuidoostzijde van de 

Oranjekazerne ongeveer 1 km naar het oosten te verplaatsen en deze te 

situeren langs de Deelenseweg.  De huidige parkeerplaats heeft een omvang 

van ongeveer 0,1 ha en een capaciteit voor 15-20 voertuigen. De nieuwe 

parkeerplaats zal worden afgewaardeerd tot een capaciteit van maximaal 10 

voertuigen. Door het verwijderen van de parkeerplaats zal het iets rustiger 

worden in dit deel van de Koningsheide. Dit komt met name ten goede 

komen van Wespendief, Nachtzwaluw, Zwarte specht, Roodborsttapuit en 

Grauwe klauwier. Door de aanleg van de nieuwe parkeerplaats langs de 

Deelenseweg zal het bosgebied hieromheen iets drukker worden. Omdat het 

hier om een parkeerplaats gaat met een capaciteit van 10 voertuigen zal 

deze toename zeer beperkt zijn. Een beperkte toename van de verstoring zal 

met name optreden op leefgebied van Wespendief en Zwarte specht. Omdat 

de capaciteit van de nieuwe parkeerplaats wordt gehalveerd ten opzichte van 

de oude parkeerplaats, zal het netto iets rustiger worden in het bos- en 

heidegebied in en rond de Koningsheide. Daarmee is er sprake van een 

positief effect op aangewezen broedvogelsoorten. Significant negatieve 

effecten op aangewezen broedvogels zijn niet aan de orde. De oude 

parkeerplaats grenst direct aan een bosperceel dat bestaat uit het Natura 

2000-habitattype Beuken-Eikenbossen met Hulst. Het verwijderen van de 

parkeerplaats heeft naar verwachting een positief effect op de bosvegetatie, 

omdat het enerzijds hier rustiger wordt en anderzijds er minder betreding zal 

plaatsvinden. 

Nee

2 ED35

Realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorzieningen

Realiseren van een uitkijkplatform over 

het heideterrein, ter compensatie van 

afsluiting wandelpad over het heideterrein. 

Het uitkijkplatform fungeert tevens als pad 

afsluiting. De grafheuvels blijven open 

voor recreatief bezoek. 

Gemeente Ede + + + 0 + + + 0 + + 0

Iets ten noorden van de Heidebloemallee ligt een perceel met droge heide. 

Op de overgang van bos naar het betreffende heidegebied ligt een 

wandelpad. Het is de bedoeling om halverwege het wandelpad een 

wildscherm te plaatsen dat over de hei uitkijkt. De rest van het wandelpad 

dat langs de grens van het heideterrein loopt wordt afgesloten. De 

verwachting is dat hierdoor het heidetegebied rustiger wordt en dat hier 

minder verstoring optreedt. De kwaliteit van het leefgebied van met name 

aan heidegebieden gebonden vogelsoorten (Nachtzwaluw, Draaihals, 

Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Grauwe klauwier) zal daarom hier 

toenemen. Het is wel de verwachting dat het pad naar het wildscherm toe 

iets drukker wordt, waardoor de omgeving hier meer zal worden verstoord. 

Deze toename weegt echter niet op tegen de afname van de verstoring van 

het heideterrein langs het af te sluiten deel van het wandelpad. Daarom is er 

netto sprake van een positief effect. Significant negatieve effecten op 

aangewezen broedvogels treden daarom niet op. Ter hoogte van het te 

plaatsen wildscherm ligt het Natura 2000-habitattype H2310 (Stuifzandheide 

met Struikhei). De bedoeling is om het wildscherm zodanig naast het pad te 

plaatsen dat het heideterrein niet wordt aangetast door betreding. In dat 

geval kunnen significant negatieve effecten op Natura 2000-habitattypen 

worden uitgesloten. 

Nee

HA28

Verplaatsing 

uitkijktoren 

Beekhuizerzand

Verplaatsen van de uitkijktoren 

Beekhuizerzand. De huidige uitkijktoren is 

op een oude vuilnisbelt geplaatst, maar 

het is niet verantwoord deze hier te 

handhaven i.v.m. problemen met 

afdeklaag vuilstort. De nieuwe locatie is 

een punt waar fiets- en wandelpaden bij 

elkaar komen.

Gemeente 

Harderwijk
- - - - - - - 0 - - 0

HA4, HA12 t/m 13 Paden weghalen

Om de maaswijdte te vergroten, wordt een 

aantal paden in Harderwijkerbos en op 

Beekhuizerzand afgesloten.

Gemeente 

Harderwijk
+ 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0

HA18 t/m HA22

Paden weghalen of 

periodiek 

ontoegankelijk maken

Paden weghalen of periodiek 

ontoegankelijk maken in Beekhuizerzand 

gedurende broedseizoen

Gemeente 

Harderwijk
0 + + 0 + + + 0 + + 0

Nee

3

De set van maatregelen bestaat uit verschillende ingrepen. De eerste 

bestaat uit het plaatsen van een uitkijktoren op de overgang tussen het open 

heide- en stuifzandgebied (Beekhuizerzand) en bosgebied (Harderwijkerbos). 

Daarnaast worden er paden opgeheven of gedurende het broedseizoen 

afgesloten om de rust in deze gebieden te verhogen. Door de plaatsing van 

de uitkijktoren wordt een beperkt areaal van het leefgebied van aangewezen 

bosvogels (Zwarte specht en Wespendief) ten westen en zuidwesten van de 

te plaatsen toren extra verstoord. Hier is dus sprake van een negatief effect. 

Daar staat tegenover dat een deel van de wandelpaden in het leefgebied van 

de Zwarte specht en Wespendief wordt opgeheven. Het gaat in totaal om 

ruim 400 meter wandelpad (HA4, HA12 t/m 13). Dit betekent netto een 

afname van de verstoring van het leefgebied van Zwarte specht en 

Wespendief. Daarnaast zal door de  aanleg van de uitkijktoren een deel van 

het heidegebied ten oosten van  de locatie extra worden verstoord. Echter, 

ook hier zal het periodiek afsluiten van meer dan 3 kilometer fiets- en 

wandelpad gedurende het broedseizoen ervoor zorgen dat met name de 

broedvogels van open heidegebied, open bossen en zandverstuiving 

(Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Duinpieper, etc.) minder worden verstoord. 

Bovenstaande samenvattende kan worden geconcludeerd dat de set van 

maatregelen netto gezien een positief effect zal hebben op de aangewezen 

broedvogelsoorten die (mogelijk) in het Harderwijkerbos en Beekhuizerzand 

voorkomen. Significant negatieve effecten ten aanzien van aangewezen 

broedvogels kunnen dus worden uitgesloten. De uitkijktoren wordt niet 

aangelegd op een Natura 2000-habitattype. Ook ten aanzien van 

aangewezen vegetaties kunnen significant negatieve effecten worden 

uitgesloten.  



4 HE9

Aanpassen openbare 

wegen en 

parkeerplaatsen

Realiseren verharding fietspad 

Heerderstrand/Elburgerweg

Gemeente 

Heerde
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het betreft hier een fietspad dat de Elburgerweg verbindt met het 

recreatiegebied Heerderstrand. In de huidige situatie wordt het fietspad al 

intensief gebruikt door recreanten die het Heerderstrand bezoeken. Door de 

verharding kan het aantal fietsers dat gebruik gaat maken van het fietspad 

mogelijk toenemen. Deze toename zal niet van dien omvang zijn, dat de 

reeds aanwezige verstoring sterk zal toenemen. Aanvullende negatieve 

effecten  op het leefgebied van Zwarte specht (meest geschikt leefgebied) of 

overige aangewezen aan bosranden gebonden vogelsoorten (Grauwe 

klauwier, Boomleeuwerik- enigszins geschikt leefgebied) is daarom niet aan 

de orde. Significant negatieve effecten op aangewezen broedvogelsoorten 

treden daarom niet op. Door het aanbrengen van de verharding gaan er geen 

Natura 2000-habitattypen verloren. Ook ten aanzien van aangewezen 

vegetaties zijn significant negatieve effecten uitgesloten. 

Nee

5 QU5 Overig
Realiseren nieuwe parkeerplaatsen t.b.v. 

auto's en fietsers (vooraan Landgoed) 

Landgoed 

Quadenoord
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bij de natuurcamping wordt een parkeerplaats ingericht op een open plek. 

Deze wordt op dit ogenblik gebruikt voor houtopslag. De parkeerplaats is ten 

behoeve van de kampeerders op het natuurkampeerterrein die anders hun 

voertuigen op het kampeerterrein parkeren. Ook moet het parkeerterrein 

worden gebruikt om illegaal parkeren langs de Quadenoord te voorkomen. 

De maatregel heeft tot doel om voertuigen te concentreren op een enkele 

lokatie en zal dus niet leiden tot meer voertuigen en/of bezoekers. Daarom 

zal de verstoring in het omliggende bosgebied niet toenemen. Significant 

negatieve effecten ten aanzien van aangewezen broedvogels kunnen 

daarom worden uitgesloten. Het te realiseren parkeerterrein is geen 

onderdeel van een Natura 2000-habitattype. Significant negatieve effecten 

ten aanzien van Natura 2000-habitattypen zijn daarom niet aan de orde.

Nee

QU3
verbinding 

klompenpad

Nieuw verbindingspad/vlonder t.b.v. 

klompenpad over bestaand tracé

Landgoed 

Quadenoord
- 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0

QU2 Verwijderen pad
Weghalen van paden langs/nabij de 

beekloop

Landgoed 

Quadenoord
+ 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0

7 VZ3
Maaswijdte en 

toegankelijkheid

Aanpassing padenstructuur Terletse heide 

(verwijderen paden, afsluiting pad omdat 

verwijdering niet mogelijk is o.a. vanwege 

aanwezigheid leiding en in kader 

faunabeheer en aanleg van nieuw meer 

slingerend pad door de heide op afstand 

van bosrand) i.v.m. zichtbaarheid wild) (zie 

fig. bijlage)

NM + + + 0 + + + 0 + + + H4030 Droge heiden

De bedoeling is om diverse paden door kwetsbaar broedgebied van 

aangewezen broedvogels te verwijderen. Dit zal leiden tot een sterke 

verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van deze soorten. Ook de 

uittreedplaatsen van wild worden rustiger. Daarnaast is het de bedoeling om 

door het heidegebied een nieuw pad aan te leggen met een lengte van 0,93 

km. Dit zal leiden tot een achteruitgang van de kwaliteit van leefgebied van 

aangewezen broedvogels. Omdat er netto meer paden verdwijnen dan er 

nieuwe bijkomen is netto sprake van een positief effect. Het nieuwe pad 

wordt aangelegd op het Natura 2000-habitattype H4030 Droge heiden. Een 

deel van het habitattype zal daarom verloren gaan. Daar staat tegenover dat 

er diverse paden worden opgeheven in het heidegebied. Hier zal mogelijk op 

lange termijn het Habitattype H4030 tot ontwikkeling komen. Om dit te 

bevorderen wordt geadviseerd om de op te heffen paden hier en daar te 

bedekken met heideplaggen. Door het opheffen van de wandelpaden 

ontstaan op korte termijn  open zandige plekken in de bestaande heide. 

Hierdoor neemt de variatie en dynamiek in het bestaande heidegebied toe. 

Daarmee is er sprake van een positief effect

Nee

8 OG7
Aanpassen 

routestructuren

7 paden herschikken i.v.m. herstel 

historische padenvorm van Krakeling als 

kapstok voor verdunning padenstructuur. 

Daarnaast herstel historische sterrenbos 

structuur in paden in relatie tot 

maaswijdte. Er ontbreekt nu een van de 

zes paden. In overleg met aangrenzende 

terreineigenaren.

NM + 0 + + 0 0 0 0 0 0
- H9120 Beuken-

Eikenbossen met Hulst

Er wordt ongeveer 1,8 km wandelpad in het bosgebied opgeheven. Hierdoor 

zal de rust in het leefgebied van met name Wespendief en Zwarte specht 

toenemen. Hier is dus sprake van een positief effect op betreffende soorten. 

Wel wordt er een nieuw pad aangelegd met een lengte van 625 meter. Het 

gaat hier om een oud pad dat is dichtgegroeid en weer wordt geopend. Hier 

zal de verstoring van leefgebied van Wespendief en Zwarte specht door 

wandelaars toenemen. Omdat er netto meer paden worden gesloten dan 

geopend, is er netto sprake van een positief effect op de kwaliteit van het 

leefgebied van Wespendief en Zwarte specht. Het zuidelijk deel van het 

nieuwe pad doorkruist echter het Natura 2000-habitattype H9120 Beuken-

Eikenbossen met Hulst. Door het dichtgegroeide pad opnieuw te openen kan 

een deel van de vegetatie verloren gaan. Daarmee is er mogelijk sprake van 

een significant negatief effect ten aanzien van het betreffende Natura 2000 

habitattype. Geadviseerd wordt om het effect nader te onderzoeken op het 

niveau van een Passende beoordeling.

Ja, effecten op Natura 

2000-habitattype H9120

De bedoeling is om een verdwenen verbinding tussen twee beken weer te 

herstellen. Het herstelde wandelpad wordt ongeveer 165 meter lang en loopt 

door een stuk bos en langs een deel van een beek. Door de aanleg van het 

pad zal de verstoring van het omringende bosgebied toenemen. Daarom 

wordt deze maatregel als negatief beoordeeld voor met name Wespendief en 

Zwarte specht. Daarnaast wordt een wandelpad met een lengte van 1,6 km 

opgeheven. Dit pad loopt grotendeels door een bosgebied en langs een 

beek. In dit gebied zal de rust toenemen. Hierdoor neemt de kwaliteit van het 

leefgebied van Wespendief, Zwarte specht en IJsvogel toe. Omdat er meer 

wandelpad verdwijnt dan er nieuw bijkomt, is het netto effect positief. Er zijn 

daarom geen significant negatieve effecten te verwachten ten aanzien van 

Wespendief, Zwarte specht en IJsvogel. In het gebied waar de wandelpaden 

worden hersteld en opgeheven liggen geen Natura 2000-habitattypen. 

Significant negatieve effecten op Natura 2000-habitattypen zijn daarom niet 

aan de orde.

Nee

6



9 HU1

Aanpassen 

routestructuren, 

Maaswijdte en 

toegankelijkheid

Route geschikt maken voor meerdere 

gebruikersgroepen en bebording 

toevoegen. Gebruik van bestaande paden 

en nieuwe paden aanleggen. Tevens 

paden afsluiten.

NM + + + 0 + + + 0 + 0

+-H2310 Stuifzandheiden 

met Struikhei, H2330 

Zandverstuivingen

Op en langs het Hulshorsterzand word en  wandelpaden door heidegebied en 

zandverstuivingen opgeheven. Daarnaast is het de bedoeling om 

wandelpaden af te sluiten gedurende het broedseizoen. Dit heeft tot gevolg 

dat grote delen van het Hulshorsterzand rustiger worden. De kwaliteit van het 

leefgebied en broedbiotoop van Nachtzwaluw, Draaihals, Boomleeuwerik, 

Tapuit, Duinpieper en Roodborsttapuit op het Hulshorsterzand neemt dus 

toe. Hier is sprake van een positief effect.  In het kader van de aanpassing 

worden ook nieuwe wandelpaden aangelegd, met name door het 

heidegebied en het aangrenzende bos ten zuiden van de zandverstuiving. 

Dit leidt tot een toename van de verstoring van het leefgebied van de 

genoemde soorten. Omdat er meer wandelpaden verdwijnen dan nieuw 

worden aangelegd, is er netto sprake van een positief effect op aangewezen 

broedvogelsoorten. Een deel van de nieuw aan te leggen wandelpaden 

doorkruist bos of grenst hieraan. Hier zal door verstoring de kwaliteit van het 

leefgebied van Zwarte specht worden aangetast. Een aantal wandelpaden 

die grenzen aan leefgebied van Zwarte specht wordt opgeheven of wordt 

tijdens het broedseizoen gesloten. Omdat het ongeveer om een gelijk aantal 

wandelpaden gaat, worden er netto geen negatieve effecten op het 

leefgebied van Zwarte specht verwacht. Een deel van de nieuw aan te 

leggen wandelpaden doorkruist het habitattype H2310 Stuifzandheiden met 

Struikhei. Hier kan eventueel een deel van het betreffende habitattype 

verloren gaan. In het kader van de herstructurering worden wandelpaden 

afgesloten. Deze wandelpaden doorkruisen voornamelijk het 

bovengenoemde habitattype H2310. De verwachting is dat na het afsluiten 

van de wandelpaden deze deel zullen gaan uitmaken van het Natura 2000-

habitattype H2330 Zandverstuivingen en zich uiteindelijk zullen ontwikkelen 

tot H2310 Stuifzandheiden met Struikhei. Netto is er hier dus sprake van een 

positief effect.   

Nee

10 HU14
Nieuwe recreatieve 

voorziening

Uitkijkpunt Hierderweg: plaatsen van een 

trap ter voorkoming erosie en voor betere 

geleiding recreanten richting stuifzand

NM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ H2330 Zandverstuivingen Op het Hulshorsterzand bij de uitloop van een wandelpad wordt een simpele 

houten trapconstructie geplaatst op de rand van het stuifzand. Dit zorgt 

ervoor dat wandelaars op een enkele plek het stuifzandgebied in worden 

geleid en niet bij de opgang al 'uitwaaieren'. De ervaring is dat met een 

dergelijke trapconstructie overbodige erosie van het Natura 2000-habitattype 

H2330 Zandverstuivingen wordt voorkomen. De constructie heeft niet tot 

gevolg dat een areaal stuifzand verloren gaat. Daarom is hier sprake van 

een positief effect. De trapconstructie heeft geen aantrekkende werking op 

wandelaars. Om deze reden is er geen toename te verwachten van de 

verstoring van aangewezen broedvogelsoorten die broeden op en langs het 

stuifzand. Ten aanzien van aangewezen broedvogelsoorten kunnen 

(significant) negatieve effecten worden uitgesloten.

Nee

11 LB1
Maaswijdte en 

toegankelijkheid

Opheffen van bestaande en aanleggen 

van nieuwe paden in het Leuvenumse 

bos. 

NM + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0

In het Leuvenemse bos wordt een substantieel aantal wandelpaden 

opgeheven. Hierdoor zal de rust in het leefgebied van met name Wespendief 

en Zwarte specht toenemen. Hier is dus sprake van een sterk positief effect 

op betreffende soorten. Wel wordt een aantal nieuwe paden aangelegd. Het 

gaat hier vaak om oude paden die zijn dichtgegroeid en weer worden 

geopend. Hier zal de verstoring van leefgebied van Wespendief en Zwarte 

specht door wandelaars toenemen. Omdat er netto meer paden worden 

opgeheven dan geopend, is er netto sprake van een positief effect op de 

kwaliteit van het leefgebied van Wespendief en Zwarte specht. Er worden 

geen nieuwe wandelpaden aangelegd langs de Leuvenemse beek. Ook 

worden er hier geen paden opgeheven, zodat op de IJsvogel netto geen 

effecten zijn te verwachten. In het gebied waar paden worden afgesloten of 

opnieuw aangelegd liggen geen Natura 2000-habitattypen. Het voornemen 

leidt dus niet tot significant negatieve effecten ten aanzien van Natura 2000 

habitattypen.   

Nee

12 ZV84

Opwaarderen 

recreatieve 

voorzieningen.

Bij de Reeënberg wordt het aantal paden 

verminderd, voornamelijk op de overgang 

tussen hei en bos. Zo ontstaat een groot 

aaneengesloten blok. Consequentie is dat 

wandelaars een groot deel van het terrein 

vanaf het pad niet meer kunnen 

zien/beleven. Het uitzichtpunt 

compenseert dit en zorgt voor blijvende 

'beleefbaarheid' van de heide en vergroot 

ook de kans om wild te zien. Voor een 

goed werkende voorziening is het nodig 

het bestaande uitzichtpunt te upgraden: 

leuningen vernieuwen en pad en trap op 

en af herstellen. Dit voorkomt schade aan 

stuifduin en uitwaaieren van recreanten. 

Plaatsen van wildscherm vermindert 

verstoring.

NM 0 + + 0 + 0 0 0 + + 0

In de Reeënberg liggen hier en daar droge heidepercelen. Deze zijn of 

worden in de toekomt  met elkaar verbonden middels een open corridor. Ze 

zijn van belang voor het wild en diverse vogelsoorten van open gebieden. 

Om de rust in deze heidepercelen te vergroten en vogelwaarden te 

versterken, wordt ongeveer 1,6 km aan wandelpaden gesloten. Deze paden 

liggen merendeels op de grens van heide en bos. Hierdoor neemt de rust 

voor wild en aangewezen broedvogelsoorten toe. Hier is dus sprake van een 

positief effect ten aanzien aangewezen broedvogelsoorten. Om de heide nog 

beleenbaar te houden voor wandelaars, wordt er langs een bestaand 

wandelpad een wildscherm geplaatst waarachter het publiek naar uittredend 

wild kan kijken. Het kan zijn dat door aantrekkende werking van het 

wildscherm het op deze locatie iets drukker wordt, waardoor een zeer beperkt 

areaal bosgebied rondom het wildscherm iets meer verstoord raakt. Dit 

negatieve effect weegt echter niet op tegen de positieve effecten die 

verwacht worden van het afsluiten van de wandelpaden. Netto gezien is er 

dus sprake van een positief effect. Significant negatieve effecten op 

aangewezen broedvogelsoorten kunnen daarom worden uitgesloten. Op de 

locatie waar het wildscherm wordt aangelegd liggen geen Natura 2000-

habitattypen. Significant negatieve effecten op Natura 2000-habitattypen zijn 

daarom niet aan de orde.      

Nee

13 GO 6

realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorziening

Realisatie van een uitzichtpunt 

Kootwijkerveen, op grotere afstand van 

het ven, om verstoring van de venrand te 

verminderen. Paden aan de venrand 

worden gesloten. Met behulp van 

uitzichtpunt kunnen recreanten het niet-

toegankelijke gebied toch beleven. 

SBB + + + + + 0 0 0 + + + H3160 Zure vennen

Het gebied rondom het Kootwijkerveen  is geschikt als leefgebied voor 

aangewezen broedvogels van bossen en bosranden. Door de realisatie van 

een nieuw uitzichtpunt zal het gebied hieromheen meer bezoekers trekken. 

Dit zal leiden tot een toename van de verstoring alhier. Daar staat tegenover 

dat het wandelpad langs de rand van het ven wordt opgeheven. Het 

betreffende wandelpad ligt parallel aan een bosrand met een zachte 

overgang naar open gebied. Deze bosrand is bijzonder geschikt als 

leefgebied voor verschillende aangewezen broedvogels van bosranden. 

Door dit wandelpad op te heffen zal met name de bosrand rustiger worden. 

Dit zal ten goede komen van aangewezen broedvogels van bosranden. Ook 

bos bewonende vogelsoorten (Wespendief en Zwarte specht) zullen hiervan 

profiteren. Daarnaast wordt met de maatregel de betreding van de oevers 

van het ven voorkomen. Dit komt ten goede van het  Natura 2000-

habitattype H3160 Zure vennen. Daarom wordt de maatregel voor zowel de 

aangewezen broedvogels als het Natura 2000-habitattype H3160 als positief 

beoordeeld. De locatie met het nieuwe uitzichtpunt ligt niet in een 

aangewezen Natura 2000-habitattype. Significant negatieve effecten op 

Natura 2000-habitattypen zijn hier in ieder geval uit te sluiten.

Nee



14 GO 7

aanpassen openbare 

wegen en 

parkeerplaatsen

Vergroten capaciteit P-terrein Grevenhout 

(optimalisatie indeling en eventueel 

uitbreiding). Dit om parkeren gesaneerde 

parkeerplaats Caitwick op te vangen en 

gespreid parkeren te voorkomen. 

SBB 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0

De omgeving van de parkeerplaats is van belang als leefgebied voor  

aangewezen broedvogels van bosranden en heidegebieden. Het is de 

bedoeling om de capaciteit van de parkeerplaats wel uit te breiden maar niet 

om het ruimtebeslag van de parkeerplaats te vergroten. Er is dus geen fysiek 

verlies aan natuur of aantasting van Natura 2000-habitattypen (bijvoorbeeld 

H9190 Oude eikenbossen). De capaciteitsvergroting heeft tot doel om 

'wildparkeren' in de directe omgeving te voorkomen en dus om bezoekers 

aan de boswachterij te concentreren. Een sterke toename van het aantal 

bezoekers aan het natuurgebied wordt daarom niet verwacht. Een toename 

van de reeds aanwezige verstoring en dus negatieve effecten is daarom niet 

aan de orde. Mogelijk dat er zelfs sprake is van een licht positief effect, 

omdat de bezoekers meer geconcentreerd worden op een enkele locatie 

waar alreeds sprake is van verstoring. In ieder geval zijn significant 

negatieve effecten op aangewezen Natura 2000-waarden uit te sluiten.     

Nee

15 GW 2

Ingang hondenlosloopgebied verplaatsen 

richting Voorthuizen; voor nieuwe inrit 

vanaf N344 wordt gebruik gemaakt van 

bestaande parkeerterrein langs prov. weg 

tegenover weide tussen 

verblijfsrecreatieterreinen. Opwaarderen 

parkeerplaats t.b.v. hondenlosloopterrein 

(capaciteit 25 auto's). 

SBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het gaat hier in principe om het opwaarderen van een bestaande 

parkeerplaats ten behoeve van het hondenlosloopgebied (zie de 

onderstaande maatregelen G3 en G5). Het omliggende bosgebied is reeds in 

zekere mate verstoord door de aanwezigheid van verblijfsrecreatie en de 

bebouwde kom van Voorthuizen. Het is niet de verwachting dat door de 

opwaardering van een parkeerplaats ten behoeve van 25 auto's, dit zal 

leiden tot een sterke toename van het aantal bezoekers in het bosgebied en 

dus een sterke toename van de verstoring van eventueel aanwezige 

broedvogelsoorten. Significant negatieve effecten ten aanzien van 

aangewezen broedvogelsoorten als gevolg van de parkeerplaats kunnen dus 

worden uitgesloten. De parkeerplaats wordt niet aangelegd op of in de 

directe omgeving van een Natura 2000-habitattype. Ook ten aanzien van 

aangewezen vegetaties zijn significant negatieve effecten daarom niet aan 

de orde.

Nee

GW 5

realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorziening

Aanleggen hondenspartelvijver binnen 

verkleinde hondenlosloopgebied. Hiermee 

worden de loslopende honden 

geconcentreerd en worden honden 

geweerd in het Watergraafsmeertje.

SBB - - - - - 0 0 0 0 0 0

GW 3

realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorziening

Verkleinen en inrasteren 

hondenlosloopgebied. Afname bedraagt 

27 ha.

SBB + + + + + 0 0 0 0 0 0

KW 1
maaswijdte en 

toegankelijkheid

Verwijderen van twee paden op Hoog 

Burlose Heide tussen CDE en 

Dabbelosepad, d.m.v. plaggen en 

bebording. 

SBB + + + 0 + + + 0 + + + H40430 Droge heiden

KW 1 a
maaswijdte en 

toegankelijkheid

Nieuw pad ter vervanging twee af te 

sluiten paden
SBB - - - 0 - - - 0 - - - H4030 Droge heiden

18 KW 2

verplaatsen/opwaarde

ren recreatieve 

voorziening

Verplaatsen schuilhutje langs wandelpad, 

zodat aansluiting op wandelpaden beter is, 

met als beoogde doel concentratie 

recreanten.

SBB + + + 0 + + + 0 + + 0

Een schuilhut op de Hoog Buurlose Heide wordt ongeveer 50 meter 

verplaatst naar de rand van een bestaand pad. Dit betekent dat het gebied 

rondom de huidige schuilhut rustiger wordt. Dit komt ten goede van 

verscheidene aangewezen broedvogels van heidegebieden. De nieuwe 

locatie van de schuilhut valt binnen de verstoringscontour van  het huidige 

wandelpad, zodat er geen sprake is van een toename van de verstoring als 

gevolg van de schuilhut. De maatregel zal  netto dus leiden tot een positief 

effect. Significant negatieve effecten op aangewezen broedvogels zijn in 

ieder geval uit te sluiten. Zowel de oude als de nieuwe schuilhut liggen niet 

op Natura 2000-habitattypen. (Significant) negatieve effecten op Natura 2000-

habitattypen zijn daarom niet aan de orde.  

Nee

19 KW 5
aanpassen 

routestructuren

aanleg vrijliggend wandelpad onder 

beukenlaan op toegangsweg/beukenlaan 

tussen P- Hoog Buurlo en schaapskooi 

i.v.m. intensief gebruik ter verhoging 

comfort

SBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De maatregel bestaat uit het aanleggen van een wandelpad op een 

bestaande weg in een omgeving waar al veel recreanten zijn. De maatregel 

heeft geen aantrekkende werking op recreanten. Een toename van de 

verstoring is niet aan de orde. Significant negatieve effecten treden niet op. 

Er worden geen Natura 2000-habitattypen aangetast.  Ten aanzien van 

Natura 2000-habitattypen zijn negatieve effecten daarom uit te sluiten.

Nee

Nee

16

De set van maatregelen bestaat uit verschillende ingrepen in hetzelfde 

gebied. Op de eerste plaats is het de bedoeling om een hondenspartelvijver 

aan te leggen (GW5) in een bestaand hondenlosloopgebied. Dit gebied wordt 

tegelijkertijd verkleind van 90 naar 62 ha (GW3). Ook wordt het 

hondenlosloopgebied uitgerasterd. Door de aanleg van een spartelvijver gaat 

in principe een zeer beperkt areaal leefgebied van een aantal aangewezen 

broedvogelsoorten (Wespendief, Zwarte specht, etc.) verloren. Het gaat om 

leefgebied dat 'enigszins geschikt' is voor betreffende soorten. Door de 

aanwezigheid van een grote camping en de nabijheid van de bebouwde kom 

van Voorthuizen is de kans echter klein dat hier door kwetsbare vogelsoorten 

wordt gebroed. In ieder geval zal het verlies van een beperkt areaal 

marginaal leefgebied niet leiden tot een (significant) negatief effect op 

betreffende soorten. Daarnaast wordt het verlies van leefgebied ruimschoots 

gecompenseerd door het feit dat ongeveer 29 ha van het 

hondenlosloopgebied zal worden afgesloten voor honden. In dit afgesloten 

gebied zal het dus rustiger worden. Dat is ten gunste van aangewezen 

broedvogelsoorten. Bovenstaande samenvattende kan worden 

geconcludeerd dat de set van maatregelen netto gezien een positief effect 

zal hebben op het leefgebied van aangewezen broedvogelsoorten. 

Significant negatieve effecten ten aanzien van aangewezen 

broedvogelsoorten kunnen dus worden uitgesloten. De spartelvijver wordt 

niet aangelegd op een Natura 2000-habitattype. Ook ten aanzien van 

aangewezen vegetaties zijn significant negatieve effecten daarom niet aan 

de orde.

17

NeeOp de Hoog Buurlose Heide worden twee wandelpaden opgeheven. Hierdoor 

zal de rust in het leefgebied van aan heide gebonden aangewezen 

vogelsoorten toenemen. Hier is dus sprake van een positief effect op 

betreffende soorten. Wel wordt een nieuw pad aangelegd. Hier zal de 

verstoring van leefgebied van heidevogels door wandelaars toenemen. 

Omdat er netto meer paden worden opgeheven dan geopend, is er netto 

sprake van een positief effect op de kwaliteit van het leefgebied van de 

meeste aangewezen broedvogels. Daarnaast is het de bedoeling om door 

het heidegebied een nieuw pad aan te leggen (ongeveer 180 meter). Het 

nieuwe pad wordt aangelegd op het Natura 2000-habitattype H4030 Droge 

heiden. Een deel van het habitattype zal daarom verloren gaan. Daar staat 

tegenover dat er in het heidegebied wandelpad wordt opgeheven (ongeveer 

560 meter). Hier zal mogelijk op lange termijn het Habitattype H4030 tot 

ontwikkeling komen. Door het opheffen van de wandelpaden ontstaan op 

korte termijn  open zandige plekken in de bestaande heide. Hierdoor neemt 

de variatie en dynamiek in het bestaande heidegebied toe. Daarmee is er 

sprake van een positief effect ten aanzien van Natura 2000-habitattypen



20 KW 7

verplaatsen/opwaarde

ren recreatieve 

voorziening

Verbeteren van het wandelpad NO 

segment zendcirkel Radio Kootwijk, 

eventueel aanpassen naar een 

mindervalide pad. 

SBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het gaat hier om een bestaand wandelpad dat deels in een bos en deels in 

de heide ligt. Ook loopt het pad deels langs een overgang van bos en heide. 

Het pad wordt toegankelijker gemaakt voor minder validen. Mogelijk dat er 

wel meer mensen gebruik gaan maken van het pad, maar deze toename zal 

niet zodanig zijn dat de huidige verstoring van het pad sterk zal toenemen. 

Het voornemen leidt daarom niet tot een significant negatieve effect op 

aangewezen broedvogels. De verbetering van het pad leidt niet tot verlies 

van een Natura 2000-habitattype. Er zijn geen significant negatieve effecten 

te verwachten op Natura 2000-habitattypen.

Nee

21 KW 19

realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorziening

hondenspartelvijver bij P-Veluwe 

Harskamp. Hiermee worden 

hondeneigenaren gefaciliteerd die nu hun 

honden laten zwemmen in het 

nabijgelegen kwetsbare ven Loofles

SBB + + + + + 0 0 0 - - 0

Het gebied rondom de nieuw aan te leggen spartelvijver is van belang als 

leefgebied van de Zwarte specht en Wespendief. Het gebied rondom de 

nieuwe vijver wordt drukker. Dit zal leiden tot een toename van de verstoring 

van de omgeving. De kwaliteit van het leefgebied van de betreffende soorten 

neemt hierdoor ook af. Negatieve effecten zijn hier daarom niet uit te sluiten. 

Daar staat tegenover dat door de maatregel het nabijgelegen ven Loofles en 

de omgeving hieromheen rustiger wordt. Dit zal leiden tot een positief effect 

op aangewezen broedvogels van bossen, bosranden en heidegebieden. Het 

ven Loofles neemt een groter areaal in dan de nieuw aan te leggen 

spartelvijver. Ook is de diversiteit aan leefgebieden van aangewezen 

broedvogels rondom het ven Loofles groter dan rondom de aan te leggen 

spartelvijver. Om deze reden worden de effecten van de maatregel ten 

aanzien van broedvogels als positief beoordeeld. Significant negatieve 

effecten op broedvogels zijn uit te sluiten. Het ven Loofles en een groot deel 

van de oevers zijn aangewezen als Natura 2000-habitattype. Het gaat om 

H3160 Zure vennen, H2310 Stuifzandheiden met Struikhei en H4010A 

Vochtige heiden. Omdat door de maatregel het ven niet meer als zwemplek 

voor honden zal worden gebruikt, neemt de kwaliteit van de Natura 2000-

habitattypen waarschijnlijk toe. De effecten op Natura 2000-habitattypen 

worden daarom als positief beoordeeld.

Nee

22 KW 20

verplaatsen/opwaarde

ren recreatieve 

voorziening

optimaliseren/vergroten P- Veluwe 

Kootwijkerduin; t.b.v. gebruikers 

hondenlosloop Kootwijkerduin in 

omgeving van dorp, geschikter maken 

voor paardentrailers(geen steenpuin)

SBB - - - 0 - - - 0 - - - H2330 Zandverstuiving

In de directe omgeving van een parkeerplaats liggen een zandverstuiving en 

een heidegebied. Hier zijn belangrijke leefgebieden van Nachtzwaluw, 

Draaihals, Boomleeuwerik, Tapuit, Duinpieper, Roodborsttapuit en Grauwe 

klauwier aanwezig. Door de uitbreiding van de parkeerplaats zal het hier 

drukker worden. Hierdoor zal ook de verstoring van de leefgebieden van 

voornoemde soorten toenemen. Het is op dit ogenblik niet duidelijk hoe groot 

de toename zal zijn en of deze zal leiden tot een significant negatief effect op 

de betreffende broedvogelsoorten. Op het niveau van een Passende 

beoordeling zal hier nog nader onderzoek naar gedaan moeten worden.

Ja

23 NP 3

realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorziening

startpunt ruiters en menners vanaf 

oostkant P Veluwe bij Heerderstrand 

realiseren op locatie oude 

bezoekerscentrum, stukje verbindend 

ruiterpad realiseren.

SBB ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ? ?

Door de aanleg van een startpunt voor ruiters en menners is het de 

verwachting dat de ruiterpaden in de omgeving een stuk drukker worden. 

Extra verstoring van aangewezen broedvogels als gevolg van een 

toenemend aantal ruiters is daarom niet uit te sluiten. Op dit ogenblik is niet 

duidelijk waar de ruiterpaden liggen die drukker worden, om hoeveel 

ruiterpaden het gaat en hoeveel extra ruiters men in het gebied verwacht. 

Geadviseerd wordt om bovenstaande aspecten bij een nadere 

effectbeoordeling te betrekken. Deze nadere beoordeling dient plaats te 

vinden op het niveau van een Passende beoordeling.  

Ja

24 NP 5

realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorziening

aanleg hondenspartelvijver Zandenbosch 

o.a. compensatie voor venherstelproject 

en Waschkolk. Onderdeel van 

natuurherstelproject (in voorbereiding)

SBB 0 + 0 0 + 0 0 0 + +

+ H3160 Zure vennen & 

H2310 Stuifzandheiden met 

Struikhei

Ter hoogte van de Zandenbosch wordt een spartelvijver voor honden 

aangelegd. Deze dient ter vervanging (compensatie) van de Waschkolk en 

de Zandenbosvennen waar ook door honden werd gezwommen. Rondom de 

Waschkolk en Zandenbosvennen wordt een natuurherstelproject uitgevoerd 

zodat hier niet meer gezwommen wordt door honden (de Waschkolk is reeds 

afgerond). Hierdoor zijn de vennen zelf en de directe omgeving (bestaande 

uit heideterrein) waarschijnlijk rustiger geworden. Dit komt ten goede aan het 

leefgebied  van met name heide bewonende broedvogelsoorten als 

Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Grauwe klauwier. Op de 

leefgebieden van deze soorten zijn daarom positieve effecten te verwachten. 

Daarnaast zal ook het heideterrein (Natura 2000-habitattype H2310 

Stuifzandheiden met Struikhei) minder worden betreden en is er een kans 

dat er in de Waschkolk het Natura 2000-habitattype H3160 Zure vennen tot 

ontwikkeling komt. Ten aanzien van Natura 2000-habitattypen zijn er daarom 

positieve effecten te verwachten. De aanleg van de spartelvijver zal er wel 

toe leiden dat een stuk bos iets meer verstoord raakt. Het gaat om een stuk 

bos met leefgebied van Zwarte specht. Het bosgebied is zeer dicht gelegen 

bij een bijzonder druk gebied. Daarom is het verlies van leefgebied van 

Zwarte specht beperkt en zal het niet leiden tot een significant negatief effect 

op de betreffende soort. Ook wegen eventueel negatieve effecten niet op 

tegen de positieve effecten die het gevolg zijn van het natuurherstelproject 

bij de Waschkolk en de Zandenbosvennen. De maatregel wordt daarom voor 

alle relevante aangewezen broedvogelsoorten als positief of neutraal 

beoordeeld. De locatie van de spartelvijver maakt geen deel uit van een 

Natura 2000-habitattype. Hier zijn dus geen negatieve effecten te 

verwachten.   

Nee

25 UH 4
aanpassen 

routestructuren

planuitwerking herinrichting pad MTB-ers 

en ruiters vanaf t Leesten. Gebied in via 

middenpad i.p.v. direct terrein af en prov. 

weg over. Uitvoering aansluitend aan 

opstelling; afronding inrichting 

buitengebied t Leesten

SBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H4030 Droge heiden

Het gaat hier om het verbreden van een bestaand pad met een lengte van 

500 meter ten behoeve van ruiters en MTB. De verbreding is 1,5 meter. Het 

huidige pad is ook al tamelijk breed en ligt al in een drukke omgeving bij de 

horecagelegenheid 't Leesten Bospaviljoen. In de huidige situatie wordt het 

pad, mede door de aanwezigheid van de horeca, al druk bezocht. De huidige 

verstoring door het pad is daarom al hoog. De verwachting is dat door het 

opwaarderen van het pad de aantrekkende werking niet van dien omvang is, 

dat hierdoor de reeds bestaande verstoring van de omgeving  sterk zal 

toenemen. Aanvullende (significant) negatieve effecten op aangewezen 

soorten broedvogels worden daarom niet verwacht. Het te verbreden pad ligt 

naast een heidegebied dat onderdeel is van het Natura 2000-habitattype 

H4030 Droge heiden. Ervan uitgaande dat de verbreding niet wordt 

gerealiseerd in het heidegebied, zijn er geen significant negatieve effecten te 

verwachten op Natura 2000-habitattypen.   

Nee

UH 5

realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorziening

rechtstreekse nieuwe fietsverbinding door 

bosgebied van t Leesten tot Noordweg om 

fietsgebruik tussen OL 't Leesten en 

Hoenderloo te promoten.

SBB - - - - - 0 0 0 - - 0

26

De set van maatregelen bestaat uit de realisatie van een fietsverbinding en 

het verwijderen van paden in de omgeving hiervan. Bij de toetsing is 

uitgegaan van de huidige informatie dat er een fietsverbinding wordt 

aangelegd met een lengte van 1,8 km (UH5). De verbinding wordt 

gerealiseerd over een bestaand pad. De verwachting is dat door de 

fietsverbinding het pad drukker zal worden bezocht door recreanten. Hierdoor 

neemt de verstoring van de omgeving iets toe. Het bestaande pad ligt reeds 

in een verstoord gebied, vooral vanwege de nabijheid van de 

horecagelegenheid  't Leesten Bospaviljoen. De verwachting is daarom dan 

ook dat de toename van de verstoring ten opzichte van de huidige verstoring 

zeer beperkt is en niet zal leiden tot significant negatieve effecten. Daar staat 

tegenover dat in de omgeving van de fietsverbinding er ongeveer 2 km aan 

bospaden worden afgesloten (UH7 en GLK8). Hier zal de rust voor met name 

aangewezen broedvogels van bossen (Wespendief en Zwarte specht) 

toenemen. Omdat er meer paden worden afgesloten dan geschikt worden 

gemaakt voor fietsers, wordt het netto effect  als positief beoordeeld. 

Significant negatieve effecten op aangewezen broedvogels zijn uit te sluiten. 

De fietsverbinding wordt gerealiseerd op een bestaand pad. Om deze reden 

worden er geen effecten verwacht op Natura 2000-habiattypen. GLK8 omvat 

het verwijderen van een aantal paden binnen het Natura 2000-habitattype 

H9190 Oude eikenbossen en H9120 Beuken-eikenbossen met Hulst. Door 

het verwijderen van de paden kan hier op lange termijn de betreffende 

habitattypen tot ontwikkeling komen. Het verwijderen van de paden leidt hier 

door afnemende betreding tot een kwaliteitsverbetering. Hier zijn ten aanzien 

van Natura 2000-habitattypen positieve effecten te verwachten.  

Nee



UH 7
Maaswijdte en 

toegankelijkheid

2 paden bosreservaat t Leesten 

verwijderen/dichtleggen. 4 x paal/bord + 

dichtleggen met takken en stamhout

SBB + + + + + 0 0 0 + + 0

GLK8 Maaswijdte vergroten
Om de maaswijdte te vergroten in zone B 

en C worden er paden afgesloten

Gelders 

Landschap
+ + + + + 0 0 0 + + + H9120 & H9190

27 UH 9 

verplaatsen/opwaarde

ren recreatieve 

voorziening

Vergroten bestaande wildobservatieplaats 

bij Hoog Buurlo. Voorkomt zoekgedrag 

van recreanten in meer gevoelig gebied. 

Te koppelen aan het opheffen van 

zandweg Burelhul. 

SBB + + + + + 0 0 0 + + 0

Het betreft een bestaand wildscherm dat wordt vergroot om meer bezoekers 

te kunnen faciliteren. De bedoeling van de maatregel is om zogenaamd 

'zwerfgedrag' van recreanten te voorkomen en dus om bezoekers die graag 

wild observeren verder te concentreren op een enkele plek. De verwachting 

is dat hierdoor de omgeving rond het wildscherm rustiger wordt. De 

verstoring van de omgeving neemt hierdoor af, wat een positief effect heeft 

op met name bos- en bosrandbewonende vogelsoorten. Langs het 

wildscherm zal het wel drukker worden, maar omdat het scherm gelegen is in 

de nabijheid van de hiervoor bedoelde parkeerplaats en de omgeving is 

afgeschermd door het betreffende scherm, is er geen sprake van een 

toename van de verstoring van de omgeving. Netto is er dus sprake van een 

positief effect op aangewezen broedvogelsoorten. Het scherm en de 

uitbreiding is niet gelegen in een Natura 2000-habitattype. Uitbreiding van 

het scherm zal daarom niet leiden tot verlies van Natura 2000-habitattypen. 

Er is geen significant negatief effect ten aanzien van Natura 2000-

habitattypen.  

Nee

28 UH 14

verplaatsen / 

opwaarderen 

recreatieve 

voorziening

Aanleg hondenspartelvijver in 

hondenlosloopgebied t Leesten, mede ter 

ontlasting koppelsprengen

SBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het gebied rondom de spartelvijver is al gelegen in een 

hondenlosloopgebied en wordt al intensief gebruikt. De verstoring is hier 

alreeds zeer hoog. De aanleg van de spartelvijver zal een aantrekkende 

werking hebben op hondenbezitters. Omdat de aanwezigheid van de honden 

geconcentreerd is op een enkele plek, is er nauwelijks een toename van de 

verstoring buiten het hondenlosloopgebied te verwachten. Aanvullend zijn er 

daarom geen (significant) negatieve effecten te verwachten. De te graven 

spartelvijver maakt geen deel uit van een Natura 2000-habitattype. 

Significant negatieve effecten op Natura 2000-habitattypen zijn daarom niet 

aan de orde. 

Nee

ZB 4

realiseren nieuwe 

recreatieve 

voorziening

Realiseren van een nieuwe uitkijktoren 

van ca. 15m hoog aan westrand 

Tonnenberg, ter plaatse van bestaand 

uitkijkpunt. Zicht op omliggende terreinen 

en Ijsseldal, Heide, stuwwal en wijde 

omgeving kan beleefd worden en toren 

trekt bezoekers daar naar toe. 

SBB 0/- - - 0/- - 0 0 0 - - 0  H4030 Droge heiden

ZB3 Afsluiten wandelpaden

ten westen van de geplande uitkijktoren 

ligt een Heideterrein. Hier worden paden 

afgesloten om de rust te verhogen

SBB + + + + + 0 0 0 + + +  H4030 Droge heiden

30 ZB 16

verplaatsen/opwaarde

ren recreatieve 

voorziening

Startpunt wandelroute, fietspad, ruiterroute 

en MTB route verplaatsen naar nieuwe P 

Veluwe indien dat Kommerseweg wordt.  

? ? ? ? ? 0 0 0 ? ? 0

De huidige parkeerplaats ligt in een gebied dat geschikt is als leefgebied 

voor verscheidene bosvogels en vogels van heide en bosranden. De huidige 

parkeerplaats is centraal in het natuurgebied gelegen. De bedoeling is om de 

parkeerplaats te verplaatsen naar de rand van de Veluwe richting Heerde. Dit 

kan in principe worden beoordeeld als positief voor aangewezen 

broedvogels, omdat het centrale deel van het bosgebied rustiger wordt. 

Echter, op dit moment is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de 

MTB-route, fietsroute en wandelroutes. Het is niet uitgesloten dat deze na 

verplaatsing van de parkeerplaats in omvang toenemen en/of door extra 

kwetsbaar gebied komen te liggen. Om deze reden zijn de netto effecten nog 

niet bekend. Voorstel is om deze maatregel nader te toetsen in de Passende 

beoordeling. Ten aanzien van Natura 2000-habitattypen zijn geen negatieve 

effecten te verwachten. Reden hiervoor is dat het bosgebied dat grenst aan 

de Kommerseweg niet is aangewezen als een Natura 2000-habitattype.  

Ja

De set van maatregelen bestaat uit het aanleggen van een uitkijktoren op de 

exact dezelfde lokatie van een bestaand uitzichtpunt. Daarnaast wordt 1,6 

km aan wandelpaden afgesloten in een heidegebied dat grenst aan de 

geplande uitkijktoren. De te realiseren uitkijktoren is gelegen op de rand van 

een bosperceel en een heideterrein. Het bosgebied ten westen van de 

geplande uitkijktoren is van belang als leefgebied voor Wespendief en 

Zwarte specht. Door de aanleg van de uitkijktoren zal het bosgebied ten 

westen van de toren waarschijnlijk iets meer worden verstoord. Echter, hier 

ligt al een toegangspad voor het bestaande uitkijkpunt (waarop de toren 

wordt geplaatst) alsook andere dicht op elkaar liggende wandelpaden. De 

gegeneerde verstoringscontour van de toren zal daarom grotendeels 

overlappen met de verstoringscontouren van de bestaande paden, zodat de 

verstoring slechts licht toeneemt. Daar staat tegenover dat ongeveer 250 

meter wandelpad dat grenst aan leefgebied van Zwarte specht en 

Wespendief wordt gesloten  (ZB3). Dit betekent netto een afname van de 

verstoring van het leefgebied van Zwarte specht en Wespendief. Daarnaast 

zal door de  aanleg van de uitkijktoren een deel van het heidegebied ten 

oosten van de locatie extra worden verstoord. Echter, hier zal het afsluiten 

van 1,6 kilometer wandelpad ervoor zorgen dat met name het leefgebied van 

de broedvogels van open heidegebied minder worden verstoord. 

Bovenstaande samenvattende kan worden geconcludeerd dat de set van 

maatregelen netto gezien een positief effect zal hebben op de aangewezen 

broedvogelsoorten die (mogelijk) in het Zwolse bos voorkomen. Significant 

negatieve effecten ten aanzien van aangewezen broedvogelsoorten kunnen 

dus worden uitgesloten. Aangenomen wordt dat de uitkijktoren wordt 

geplaatst op een bestaand uitkijkpunt. Hier liggen geen Natura 2000-

habitattypen. Significant negatieve effecten op Natura 2000 habitattypen 

treden daarom niet op. De verwachting is dat de opgeheven wandelpaden in 

het heidegebied mettertijd zullen dichtgroeien met heidestruiken en dat hier 

dus het Natura 2000-habitattype H4030 tot ontwikkeling komt. Hier is dus 

sprake van een positief effect.  

26

De set van maatregelen bestaat uit de realisatie van een fietsverbinding en 

het verwijderen van paden in de omgeving hiervan. Bij de toetsing is 

uitgegaan van de huidige informatie dat er een fietsverbinding wordt 

aangelegd met een lengte van 1,8 km (UH5). De verbinding wordt 

gerealiseerd over een bestaand pad. De verwachting is dat door de 

fietsverbinding het pad drukker zal worden bezocht door recreanten. Hierdoor 

neemt de verstoring van de omgeving iets toe. Het bestaande pad ligt reeds 

in een verstoord gebied, vooral vanwege de nabijheid van de 

horecagelegenheid  't Leesten Bospaviljoen. De verwachting is daarom dan 

ook dat de toename van de verstoring ten opzichte van de huidige verstoring 

zeer beperkt is en niet zal leiden tot significant negatieve effecten. Daar staat 

tegenover dat in de omgeving van de fietsverbinding er ongeveer 2 km aan 

bospaden worden afgesloten (UH7 en GLK8). Hier zal de rust voor met name 

aangewezen broedvogels van bossen (Wespendief en Zwarte specht) 

toenemen. Omdat er meer paden worden afgesloten dan geschikt worden 

gemaakt voor fietsers, wordt het netto effect  als positief beoordeeld. 

Significant negatieve effecten op aangewezen broedvogels zijn uit te sluiten. 

De fietsverbinding wordt gerealiseerd op een bestaand pad. Om deze reden 

worden er geen effecten verwacht op Natura 2000-habiattypen. GLK8 omvat 

het verwijderen van een aantal paden binnen het Natura 2000-habitattype 

H9190 Oude eikenbossen en H9120 Beuken-eikenbossen met Hulst. Door 

het verwijderen van de paden kan hier op lange termijn de betreffende 

habitattypen tot ontwikkeling komen. Het verwijderen van de paden leidt hier 

door afnemende betreding tot een kwaliteitsverbetering. Hier zijn ten aanzien 

van Natura 2000-habitattypen positieve effecten te verwachten.  

Nee

Nee
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Bijlage 2 Ligging maatregelen 
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Bijlage 3 Instandhoudingsdoelen N2000 gebied Veluwe 

 
Habitattypen 

 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
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Broedvogels 
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