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1. Waar is we de conceptkaart te vinden? En waar zijn de maatregelen te vinden?  

De zoneringskaart is te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl. De maatregelen zijn te 

vinden in bijlage 5 van het Recreatiezoneringsplan. Het Recreatiezoneringsplan is te 

downloaden via www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl  

 

2. Wanneer zijn er nog inspraakmogelijkheden? 

Eind januari/begin februari 2022 behandelt GS het Recreatiezoneringsplan en wordt besloten 

tot een inspraak procedure. Eenieder is dan gedurende zes weken in de gelegenheid om via een 

zienswijze een reactie op het plan te geven. Daarnaast lopen in een aantal gebieden nog 

gesprekken met belanghebbenden over de invulling van de maatregelen. 

 

3. Als ik naar de tijdlijn van dit geheel kijk, lijkt me dat nog veel moet gebeuren aan 

onderzoek en overleg. Is het reëel om te verwachten dat er volgend jaar een echt 

plan ligt? 

Ja, vaststelling van het Recreatiezoneringsplan is een stap in een voortgaand proces dat nog 10 

jaar duurt. Met deze vaststelling is de intekening van de zoneringskaart duidelijk. Een deel van 

de te nemen zoneringsmaatregelen is dat ook. Met de uitvoering daarvan kan na vaststelling 

worden gestart. Daarnaast is het op diverse plaatsen nodig om zoneringsmaatregelen verder te 

doordenken en in een aantal gevallen ook te bepreken met belanghebbenden. Dat proces gaat 

gewoon door na vaststelling van het plan.  

 

4. De provincie heeft het Recreatiezoneringsplan ontwikkeld en de gemeenten 

moeten het uitvoeren en handhaven. Hoe gaat de provincie daarin ondersteunen? 

De provincie heeft de coördinatie op zich genomen bij de totstandkoming van het 

Recreatiezoneringsplan. Het plan is van alle samenwerkende partijen op de Veluwe. 

Gemeenten die zelf natuur beheren zullen daarin zelf maatregelen uitvoeren. De provincie 

ondersteunt dat financieel en op enkele plaatsen procesmatig.  

 

5. De kosten van wijzigingen of bouw van bijvoorbeeld een uitkijktoren, komen die 

op rekening van de gemeentes of draagt de provincie dat? 

Als de bouw van een uitkijktoren volledig bijdraagt aan het creëren van rust in andere 

terreindelen dan is 100% financiering door de provincie mogelijk. 

 

6. Waarom is er alleen een participatietraject vanuit Natuurmonumenten geweest 

en niet ook vanuit Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren?  

Er zijn afgelopen jaar voor diverse gebieden op de Veluwe participatietrajecten geweest, in 

grotere of kleinere omvang. Dit gebeurde onder regie van de provincie en met medewerking 

van de betreffende terreinbeheerder. Daarbij ging het niet alleen om Natuurmonumenten, 

maar ook om Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en Kasteelen en andere grondeigenaren. 

Zie ook hoofdstuk 8 van het Recreatiezoneringsplan. 
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7. Blijft alles op vrijwillige basis of kunnen zonering en maatregelen ook worden 

afgedwongen? Natura 2000 is immers een harde Europese opgave.  

De provincie is niet voornemens de uitvoering van zoneringsmaatregelen juridisch af te 

dwingen. Daar is ook geen aanleiding voor omdat het Recreatiezoneringsplan het product van 

goede samenwerking is.  

 

8. Kan het zijn dat de status of kleur van gebieden later wordt aangepast op basis 

van voortschrijdend inzicht? 

De natuur op de Veluwe wordt structureel gemonitord door de provincie en door 

terreineigenaren. De monitoring maakt zichtbaar hoe plant- en diersoorten op de Veluwe zich 

ontwikkelen. De recreatiezonering wordt uitgevoerd in het kader van het Natura 2000 

beheerplan Veluwe. Elke 6 jaar vindt een evaluatie van het beheerplan plaats, waarin ook de 

uitvoering van de recreatiezonering wordt meegenomen. Het kan zijn dat tijdens deze evaluatie 

naar voren komt dat een specifiek gebied beter of slechter presteert dan verwacht. Op basis van 

deze evaluatie kan dan besloten worden om de status/kleur van een gebied aan te passen. 

 

9. Hoe en wanneer worden de effecten van al deze maatregelen gemeten en 

geëvalueerd? Wordt er daarnaast gemeten waar en hoeveel mensen er nu zijn en 

langs welke routes ze zich bewegen?  

Het zoneringsplan bevat een monitoringsparagraaf. Er wordt de komende jaren bijgehouden 

wat het effect van het zoneringsplan is op de inrichting van terreinen, de aanwezigheid van 

mensen, natuurbehoud en natuurbeleving.  

 

10. Wat wordt er gedaan aan andere zaken, die ook voor een deel van de 

achteruitgang van onze mooie natuur zorgen, zoals stikstofdepositie?  

Er wordt via verschillende sporen gewerkt aan het herstel van de natuur op de Veluwe. Meer 

informatie over de aanpak kunt u lezen op: https://www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe 

 

11. Defensie wordt niet opgenomen in de plannen terwijl ze voor veel verstoring 

zorgen met de helikopters. Hoe wordt hiermee omgegaan? Zijn daarnaast de 

defensieterreinen (bij bijvoorbeeld Harskamp) onderdeel van Natura 2000?  

De Veluwe heeft, historisch gezien, een functie als militair oefenterrein. Een deel van deze 

oefeningen leidt niet tot ernstige verstoring. Dat is bijvoorbeeld het geval op schietkamp 

Harskamp waar sprake is van een grote soortenrijkdom. Er zijn echter ook delen van de Veluwe 

waar oefeningen wel tot schade van de verstoringsgevoelige natuur kan leiden. Het wel of niet 

toestaan van militair gebruik is de juridische bevoegdheid van de minister. Met de ontwikkeling 

van het Recreatiezoneringsplan is duidelijk geworden dat ook de effecten van militaire 

oefeningen aandacht behoeft. Hierover zijn gesprekken gestart met het ministerie van Defensie 

en er is de afspraak gemaakt om gezamenlijk onderzoek te starten naar oefeningen als één van 

de verstoringsfactoren. Zie hiervoor ook pag. 46 van het Recreatiezoneringsplan. 

 

12. Er is ook verstoring op de Veluwe door de wijze waarop nu in het bos onderhoud 

wordt gepleegd: met grote machines dwars door het bos. Is hier ook aandacht 

voor? 

Het zo veel mogelijk voorkomen van verstoring door de uitvoering van natuurbeheer is een 

belangrijk aandachtspunt voor terreinbeheerders. Zij plannen de werkzaamheden in perioden 

waarin deze zo min mogelijk negatief effect hebben op planten en dieren, bijvoorbeeld buiten 

het broedseizoen. Daarnaast wordt gekeken naar gebruik van materieel dat zo min mogelijk 

schade oplevert. 

https://www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe


 

 

13. Hoe kan het dan dat er in Natura 2000 gebieden nog zoveel gekapt wordt dat 

bepaalde soorten in gevaar komen? 

In het kader van natuurbeheer wordt, ook op de Veluwe, gekapt. Bijvoorbeeld om te zorgen 

voor meer divers en natuurrijk bos, voor bos dat beter bestand is tegen natuurbranden, en bij 

bossterfte. Op de Veluwe komen de habitattypen oude eikenbossen en oude beuken- 

eikenbossen met hulst veel voor en in beperktere mate beekbegeleidende bossen. Daarnaast 

zijn de veel voorkomende open dennenbossen belangrijk als leefgebied voor de zwarte Specht. 

Voor de Veluwe wordt gewerkt aan een herstelstrategieën voor onder andere deze bossen. Voor 

het Gelderse Bosbeleid zie deze link. 

 

14. Waarom is de A28 niet opgenomen in het plan als verstorende factor?  

Het Recreatiezoneringsplan gaat alleen over dagrecreatieve voorzieningen. De A28 valt daar 

niet onder. 

 

15. Waar is het voorstel voor het afwaarderen van wegen op de no-veluwe gebleven? 

Het staat niet in de maatregeltabel. 

In de maatregeltabel staan alle maatregelen die door terreineigenaren zijn ingediend, 

waaronder een aanzienlijk aantal (onderzoeks)maatregelen met betrekking tot het afwaarderen 

van wegen. De verkeersituatie op de Veluwe wordt ook als aandachtspunt benoemt in paragraaf 

9.5 van het Recreatiezoneringsplan: de verkeerssituatie op en rond de Veluwe is van invloed op 

de ontsluiting van natuurterreinen. De verkeerssituatie wordt echter niet automatisch 

geregeld met het Recreatiezoneringsplan. Dat is ook in lijn met het feit dat rondom wegen 

bredere afwegingen spelen dan de balans tussen natuur en recreatie. Het gaat ook om 

bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefomgevingskwaliteit. De bevoegdheid 

voor openbare wegen, uitgezonderd provinciale wegen, berust bovendien bij gemeenten. Zij 

voeren de regie op eventueel door te voeren aanpassingen. 

 

16. Verstoring van de natuur kan ook gebeuren door uitbreidingsplannen van 

bijvoorbeeld hotels of horeca; wordt dit door de provincie in de gaten gehouden 

en serieus genomen?  

Het Recreatiezoneringsplan gaat alleen over dagrecreatie en niet over bestemmingen voor 

horeca en verblijfsrecreatie. Maar uitbreidingsplannen moeten wel altijd getoetst worden op 

grond van de Wet Natuurbescherming, daarbij wordt ook gekeken naar verstoringseffecten van 

de voorgenomen uitbreiding. Hiervoor gelden wettelijke vereisten. De provincie is bevoegd 

gezag voor toetsing aan de Natuurbeschermingswet.  

 

17. Worden de effecten van verstening van campings ook meegenomen?  

Het Recreatiezoneringsplan gaat niet over recreatieparken. Dus deze effecten zijn niet 

meegenomen.  

 

18. Hoe zit het met het afsluiten van gebieden en paden als wisselgeld voor het 

uitbreiden van recreatiebedrijven?  

Er is geen sprake van 'wisselgeld'. De recreatiezonering gaat over het gebruik van de natuur op 

de Veluwe door bezoekers en het beschermen van de kwetsbare natuur en niet over het wel of 

niet uitbreiden door recreatiebedrijven, die meestal buiten de Natura 2000 grenzen van de 

Veluwe liggen. Als een recreatiebedrijf, dat in of nabij het Natura 2000 gebied Veluwe ligt, wil 

uitbreiden dan is hiervoor altijd al een vergunning nodig op grond van de Wet 

Natuurbescherming, waarbij die uitbreiding wordt getoetst op 'significante gevolgen' voor de 

beschermde soorten en habitats op de Veluwe. Daarbij wordt ook nu al getoetst op het effect 

https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/03Natuur/DOC_Uitvoeringsprogramma_Bomen_en_Bos_vastegesteld_15_dec_2020.PDF


 

van (optische) verstoring, waarbij die verstoring straks op basis van de zoneringskaart verder 

onderbouwd kan worden.  

 

19. Is er ook nagedacht over quotering / vergunningverlening voor bepaalde vormen 

van recreatie? Ik vergelijk het met sportvisserij. In bepaalde wateren mag je 

alleen met een vergunning vissen. 

Nee, dit is geen onderdeel van het Recreatiezoneringsplan.  

 

20. Het is al te druk, waarom gaan we dan nog meer investeren om meer mensen aan 

te trekken? 

Vanuit het Recreatiezoneringsplan wordt niet geïnvesteerd in het aantrekken van meer 

mensen. Veluwemarketing is geen onderdeel van het plan. Wel is er mede naar aanleiding van 

het proces bij de desbetreffende instanties aandacht voor het effect van marketing op de drukte 

op de Veluwe. Daarbij wordt de focus steeds meer gelegd op kwaliteit in plaats van kwantiteit.  

 

21. Wat als zones A en B veel drukker worden dan nu, gaat dat dan ten koste van de 

flora en fauna aldaar? 

Er is bij de betrokken partijen ook aandacht voor het creëren en promoten van 

recreatiemogelijkheden buiten de Veluwe, juist om te voorkomen dat het op de Veluwe nog 

drukker wordt. Uitgangspunt van de recreatiezonering is dat Zone A en B de meeste 

recreatiedruk kunnen hebben, omdat de daar aanwezige planten en dieren het minst gevoelig 

zijn voor verstoring. De inrichting van deze terreinen wordt waar nodig verbeterd, zodat 

eventuele extra druk op de goede plekken in de zones A en B terecht komt en niet ten koste gaat 

van flora en fauna. Belangrijk is daarbij dat recreanten zich ook in zones A en B aan de 

geldende regels houden.  

 

22. Leidt het afsluiten en/of afschalen van toegankelijkheid van gebieden niet tot 

waterbedeffect? 

Nee, dat is niet de bedoeling. Het Recreatiezoneringsplan is juist in samenhang voor de hele 

Veluwe ontwikkeld om waterbedeffecten te voorkomen. Dit in afwijking met het verleden toen 

elke terreineigenaar eigen afwegingen maakte. 

 

23. Waarom is er niet voor een meer robuuste indeling in type gebieden gekozen? 

Meer extensief in hart van Veluwe en meer intensief langs de randen. Het zijn nu 

wel heel veel postzegeltjes.  

Bij de ontwikkeling en uitvoering van recreatiezonering hebben de terreineigenaren zelf de 

door hen gewenste zonering aan kunnen geven, op basis van de gezamenlijke methode van 4 

zones. Het feit dat het eigendom van natuurterreinen verdeeld is over bijna 8.000 eigenaren 

maakt dat er over het geheel van de Veluwe een diversiteit aan zonering is ontstaan. Niettemin 

is er wel gewerkt vanuit het idee dat het in de buurt van bevolkingsconcentraties (dorpen en 

steden) drukker is en mag zijn, en dieper de Veluwe in de grotere, rustiger gebieden liggen. 

 

24. De zones zijn allemaal vlekken, hoe kan men van de ene zone B naar de andere 

zone B vlek fietsen?  

De zoneringskaart is geen routekaart o.i.d. maar een beleidskaart die door de provincie en de 

terreinbeheerders wordt gebruikt om waar nodig aanpassingen in het bestaande recreatieve 

gebruik van de Veluwe te onderbouwen. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld de wijziging van de 

padenstructuur of omleggen van een bestaande fietsroute, met als doel om kwetsbare natuur te 

beschermen. Het zal nog steeds mogelijk zijn om van zone B naar een andere zone te fietsen, 

via bijvoorbeeld een pad in zone C.  



 

 

25. Zijn de verschillende routes in het gebied in overeenstemming met de maaswijdte 

van de diverse gebieden? Zo niet, kan dit dan consequenties hebben voor de 

toekomst? Zo ja, welke zijn dit dan? 

Op enkele plaatsen verdwijnen paden waarover een route loopt. Dit betekent dat de betreffende 

route verlegd zal worden over andere paden. De terreineigenaren hebben onderling contact om 

aanpassingen in padenstructuur goed af te stemmen op de aanwezige routes. Het Routebureau 

Veluwe vervult hierin een coördinerende rol. Samen met gemeenten, terreineigenaren en 

vrijwilligers werkt het Routebureau aan verbetering van routenetwerken op de Veluwe. Daarbij 

wordt ook gekeken naar afstemming op de recreatiezonering. Zie ook de website: 

www.routebureauveluwe.nl 

 

26. Ik krijg de indruk dat het extensiveren van Zone C tot hele grote vakken en lange 

wegen waar je voor en achter je mensen ziet lopen. Is dit beeld van Zone C juist? 

Het klopt dat het verminderen van het aantal paden tot grotere vakken van niet door paden 

doorsneden natuur leidt. Hoe dat precies uitpakt is afhankelijk van het padennetwerk dat 

overblijft. Paden zijn niet per se lang en recht. Op veel plekken zal aanpassing van de 

padenstructuur juist leiden tot meer weidsheid, omdat je verder van je af kunt kijken zonder 

andere paden (met daarop mensen) te zien. 

 

27. Wat houdt de maatregel: 50% van de omtrek zonder pad, in? (Zone C*) Als je dit 

visueel in een vierkant zet, betekent dit dan 2 zijden zonder toegangen? 

In natuurgebieden zijn vaak de overgangen tussen verschillende terreintypen (bijvoorbeeld 

tussen bos en heide) erg rijk aan plant- en diersoorten. Het is dan ook van belang om juist deze 

overgangen goed te beschermen. Met 50% van de omtrek zonder pad wordt bedoeld dat er naar 

gestreefd wordt om 50% van de omtrek van een heide- of stuifzandterrein, waar zich de 

natuurrijke overgang naar een ander terreintype bevindt, te vrijwaren van paden. 

 

28. Kan iemand nog iets uitleggen over paden dichtheid? Is de maaswijdte van paden 

in de verschillende zones een verplichting? 

De maaswijdte geeft de maat voor de omvang van terreindelen tussen aangrenzende paden. In 

zone C* wordt bijvoorbeeld gestreefd naar een maaswijdte van tenminste 50 hectare. Dat 

betekent dat er tussen de paden rustige kernen zonder betreding zijn van 50 hectare of meer. 

Zie de afbeelding hieronder, waarbij de groene vlakken de zogenaamde ‘maaswijdte’ aangeven 

en de witte lijnen de paden. 

 

Hoe hoger de maaswijdte, hoe kleiner de dichtheid aan paden en hoe groter de kernen van rust. 

Voor zone C is de na te streven maaswijdte 25 hectare en voor zone B is dat minimaal 5 hectare. 

http://www.routebureauveluwe.nl/


 

Voor zone A, de zone met het meest intensieve recreatieve medegebruik, is geen maaswijdte 

aangegeven. Zone D* is voor recreanten niet toegankelijk. De ideale maaswijdtes zullen in de 

praktijk niet overal haalbaar blijken, bijvoorbeeld bij zeer kleine terreinen, bij terreinen met 

een cultuurhistorisch padenpatroon, omwille van bereikbaarheid van hulpdiensten, etc. In 

zulke gevallen kan worden gezocht naar andere manieren om rust te creëren. 

 

29. Zijn er ook nog gebieden waar de mens niet gaat ingrijpen met torens, 

spartelvijvers, wandelroutes, mountainbikeparcours, wildkijkschermen etc. maar 

die nog wel open zijn voor publiek? Toegankelijke gebieden waar de mens nog 

geen zichtbare greep op heeft? 

Ja, vrijwel alle gebieden die nu toegankelijk zijn blijven dat. Alleen de dichtheid van 

padenstructuren wordt minder (de ‘maaswijdte’ wordt groter). De genoemde recreatieve 

voorzieningen hebben als functie om meer rust in andere delen te bereiken. Beoogd wordt om 

hiermee de natuurbeleving in de zones C en C* toe te laten nemen.  

 

30. Zijn er ook delen op de Veluwe waar in de toekomst meer recreatie mogelijk is 

dan nu het geval is? Dus op plaatsen wat meer paden (wandel en fietsen)? 

De zones A en B bieden de meeste ruimte voor recreatief medegebruik. Ook deze zones blijven 

echter onderdeel van het Natura 2000-gebied. Het is dan ook niet de bedoeling dat het er veel 

drukker wordt. Op enkele plaatsen zullen er voorzieningen bijkomen zoals nieuwe routes. Ook 

wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van al aanwezige voorzieningen. 
 

31. Wordt er ook gekeken naar verplaatsen van mountainbiken en 

hondenlosloopgebied naar buiten Natura 2000-gebied? 

Er is bij de betrokken overheden steeds meer aandacht voor het zoeken naar alternatieven voor 

recreëren op de Veluwe. Het masterplan IJsselvallei is daarvan een voorbeeld. 

 

32. Komen er ook gebieden waar geen mountainbike mag komen?  

Het Recreatiezoneringsplan gaat niet over openstellingsregels per doelgroep. Daar zal de 

komende jaren wel door de terreineigenaren aan gewerkt gaan worden. Daarnaast wordt 

momenteel door het Routebureau Veluwe gewerkt aan een visie op mountainbiken. Voor beide 

ontwikkelingen is het zoneringsplan een startpunt.  

 

33. Er wordt nu naar routes en paden gekeken. Wordt er ook gekeken naar type 

vervoermiddelen die we wel en niet willen? Elektrische steps zijn zojuist 

genoemd, ik kwam van de week voor het eerst elektrische quads tegen. Op die 

manier komt iedereen overal. Dat lijkt me niet gewenst. 

Nee, dit is geen onderdeel van het Recreatiezoneringsplan. Mogelijk is hier wel aandacht voor 

bij de uniformering van openstellingsregels door terreineigenaren. Complicerend is hierbij dat 

de wegenverkeerswet tussen veel van de genoemde vervoermiddelen geen onderscheid 

aanbrengt.  

 

34. Wat zijn de voor- en nadelen van je niet laten indelen voor terreineigenaren? En 

wat zijn de voor- en nadelen van je wel laten indelen? Hoe zit het met de 

handhaving?  

Voordeel voor eigenaren die zijn opgenomen in de zonering is dat het voor hun terreinen 

makkelijker is om keuzes t.a.v. het geleiden van recreatie af te stemmen met aanliggende 

terreinen. Bijvoorbeeld bij de situering van routes voor MTB’s of ruiters. Een ander voordeel is 

dat een eigenaar subsidie kan aanvragen voor zoneringsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen 



 

aan herstel van verstoringsgevoelige natuur. Er zijn geen nadelen van opname in het 

zoneringsplan.  

 

35. Ons landgoed was in eerste instantie ingedeeld in C. Nu zijn we deels ingedeeld in 

C, deels in C+ en deels in D. Als we al ingedeeld te zijn, willen we helemaal in C, 

geen andere categorieën. Hoe kan ik dat regelen? 

Naast de verschillende terreineigenaren waarmee we in gesprek zijn, zijn er op de Veluwe ook 

diverse terreinen die privébezit zijn. Het kan zijn dat zo’n eigen gebied per abuis is ingekleurd, 

zonder overleg met de eigenaar van het desbetreffende gebied. Dit is niet de bedoeling. 

Privéterreinen worden alleen gezoneerd, wanneer dit in overleg is geweest met de eigenaar. 

Mocht u uw eigen gebied een specifieke zone willen toekennen of juist geen zone toekennen, 

dan kunt dit mailen naar recreatiezonering@gelderland.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat dit 

gewijzigd wordt op de zoneringskaart.  

 

36. Hoe kan er over zonering worden gesproken zonder de eigenaren / pachters / 

gebruikers zorgvuldig te hebben meegenomen? 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van recreatiezonering hebben de terreineigenaren zelf de 

door hen gewenste zonering en maatregelen aan kunnen geven, op basis van de gezamenlijke 

methode van 4 zones. Het feit dat het eigendom van natuurterreinen verdeeld is over bijna 

8.000 eigenaren maakt dat wij niet alle eigenaren, met name de kleinere, hebben kunnen 

bereiken. Voor zover het daarbij gaat om privéterreinen is er bovendien meestal geen sprake 

van dagrecreatief gebruik en staan deze terreinen daarom op de kaart als 'geen deelname'. 

 

37. Het is toch bizar dat een particulier terreineigenaar middels zienswijzen zijn 

terrein moet 'verdedigen'? Waar blijft het eigendomsrecht? 

Een particulier terreineigenaar hoeft zijn terrein niet te ‘verdedigen’. Bij de ontwikkeling en 

uitvoering van het Recreatiezoneringsplan hebben met name de grote terreineigenaren zelf de 

door hen gewenste zonering en maatregelen aan kunnen geven, op basis van de gezamenlijke 

methode van 4 zones. Het feit dat het eigendom van natuurterreinen verdeeld is over bijna 

8.000 eigenaren maakt dat wij niet alle eigenaren, met name niet de kleinere, hebben kunnen 

bereiken. Deze terreinen staan op de kaart als 'geen deelname'. 

 

38. Is er nagedacht over de economische schade die dit plan met zich meebrengt? 

Denk aan mkb, hotels en recreatieve bedrijven? 

Bij het opstellen van de zoneringskaart is rekening gehouden met het bestaande gebruik, ook 

als het gaat om de recreatie rondom bv. vakantieparken en horecavoorzieningen. Meestal 

liggen deze functies al in gebieden waar het drukker is en waar dus voor recreatiezone A of zone 

B wordt gekozen. De zonering biedt straks de mogelijkheid het recreatief gebruik in de 

omgeving van deze functies beter te sturen, zodat het toeristisch product en de natuur er 

beiden op vooruit gaan. In gesprekken die met ondernemers zijn gevoerd merken wij een groot 

bewustzijn van het belang van de natuur voor het recreatieve product dat wordt aangeboden.  

 

39. Welk type ondernemer verwacht door de maatregelen financiële schade? En 

welke aandacht is hiervoor? 

Er wordt voor geen enkel type ondernemer financiële schade verwacht. Bij het opstellen van het 

Recreatiezoneringsplan is er veel aandacht geweest voor recreatieondernemers op de Veluwe. 

Er is rekening gehouden met de ligging van verblijfsrecreatieparken en horeca. Uitgangspunt 

was dat er vanuit deze bedrijven een goede bereikbaarheid van Veluwenatuur bleef bestaan.  

 

mailto:recreatiezonering@gelderland.nl


 

40. Mogen jagers wel in de afgesloten gebieden jagen? 

Dat is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de Faunabeheereenheid Gelderland 

en de daar onder liggende wildbeheereenheden. Op sommige terreinen zal dit mogelijk zijn. 

 

41. Op welke wijze zijn de belangen van het ecotoerisme vertegenwoordigd. Voor 

deze groep worden de zoneringsplannen een zware aderlating qua 

toegankelijkheid. 

Voor de natuurliefhebber is zone C (en C*) bij uitstek de plek om naar toe te gaan. Hier ervaar 

je, verder weg van parkeerplaatsen, dorpskernen en verblijfsrecreatie, de ‘stille, eindeloze 

Veluwe’. In deze gebieden ligt de nadruk op natuurbeleving en de rustige recreatie die daarbij 

past. Er zijn aaneengesloten natuurgebieden waar je de natuur echt kunt beleven.  

Op dit moment is ca 17% van het oppervlak van de Veluwe al niet toegankelijk 

(wildrustgebieden, defensie en particulier terrein). Daarbij komen de delen van de 

zandverstuivingen waarop de toegankelijkheid tijdens het broedseizoen wordt beperkt. Die 

delen beslaan zo’n 2% van het oppervlak van de Veluwe. 

 

42. Duinpieper en tapuit worden niet geholpen met het Recreatiezoneringsplan. Dat 

zegt SOVON zelf ook, want deze vogelsoorten hebben geen relatie met recreatie. 

Waarom dan toch deze plannen voor deze vogelsoorten?  

Verstoring is niet de enige reden dat het niet goed gaat met de duinpieper en tapuit in 

Nederland en op de Veluwe. Het op orde brengen van de habitatkwaliteit is van groot belang, en 

ook daaraan wordt gewerkt (zie de website https://www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe). 

Volgens wetenschappelijk onderzoek van een consortium onder leiding van Sovon is verstoring 

echter wel een factor van invloed, ook voor duinpieper en tapuit. Het wegnemen van verstoring 

kan, samen met herstel van de habitatkwaliteit, dan ook bijdragen aan het herstel van deze 

vogelpopulaties. Download het onderzoeksrapport. 

 

43. De voorgenomen seizoensafsluiting heeft een erg grote impact. Is het mogelijk om 

met gerichte maatregelen binnen het gebied, vergelijkbare resultaten te bereiken? 

Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het minder fijnmazig maken van het 

padennetwerk. e.a. 

Van seizoensafsluiting is maar op een heel klein deel van de Veluwe sprake (zo’n 2% van het 

totale Natura 2000-gebied). In de meeste terreinen waar meer rust nodig is voor plant- en 

diersoorten wordt inderdaad gewerkt met aanpassingen in het padennetwerk. 

Seizoensafsluiting wordt alleen toegepast op plaatsen waar aanpassingen in het padennetwerk 

niet werkt. Bijvoorbeeld omdat het een stuifzand betreft, waarin geen paden zichtbaar zijn. 

 

44. Waarom nemen bepaalde gebieden niet deel aan de recreatiezonering? Op de 

kaart staat dat daar de situatie hetzelfde blijft.  

Het grondeigendom in Natura 2000-gebied de Veluwe is verdeeld over bijna 8.000 eigenaren, 

een deel van de eigendommen is zeer beperkt van oppervlakte. Om uiteenlopende redenen, 

zoals het ontbreken van contactgegevens en de beperkt beschikbare doorlooptijd voor 

planvorming, konden niet alle terreineigenaren betrokken worden in de planvorming. Voor 

kleinere terreineigenaren heeft de recreatiezonering bovendien weinig tot geen consequenties. 

Er is daarom gekozen om hen te informeren en hun belangen te laten behartigen via de 

koepelorganisatie Gelders Particulier Grondbezit (GPG) en het Grondeigenaren Overleg 

Veluwe (GOV), zonder dat er sprake is van de zonering van deze terreinen. Daarnaast zijn er 

verblijfsrecreatieterreinen binnen de Natura 2000-begrenzing. Deze vallen niet onder de 

recreatiezonering, omdat die alleen dagrecreatie betreft. 

  

https://www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/natuurbeheer-en-zoneringsmaatregelen-voor-zeven-aangewezen-vogelsoorten-natura-2000


 

45. Het stikt nu al van de olifantenpaadjes. Ik vrees dat in de zones waar minder 

paden komen diezelfde paadjes gaan ontstaan. Gaat daar gehandhaafd worden? 

Ja. Het Recreatiezoneringsplan zet ook in op gedragsbeïnvloeding. In de eerste plaats uitleg in 

de terreinen en publiekscommunicatie. Waar men de openstellingsregels voor de terreinen niet 

volgt, is er ook geld voor extra handhaving.  

 

46. In hoeverre steekt provincie in op preventie en informering, in plaats van 

handhaving? 

Communicatie en voorlichting is erg belangrijk om het gebruik van de Veluwe in goede banen 

te leiden. Het gaat hierbij om mensen bewust maken van de effecten van hun gedrag en van de 

regels die gelden in de natuurgebieden. Hieraan wordt via verschillende sporen, waaronder het 

Recreatiezoneringsplan, aandacht besteed. In hoofdstuk 9.4 van het Recreatiezoneringplan is 

uiteengezet hoe de provincie werkt aan voorlichting en communicatie.  

 

47. In hoeverre heeft men nagedacht over informatie naar recreanten "in het veld", 

dus bijvoorbeeld informatiepanelen, flyers, apps? 

Zoals bij vraag 46 toegelicht, in het Recreatiezoneringsplan wordt niet alleen ingezet op fysieke 

maatregelen, maar ook op communicatie. Daarbij zijn drie kernbegrippen van toepassing: 

bewustwording, gedragsbeïnvloeding en draagvlak voor lokale veranderingen, te bereiken door 

goede informatievoorziening. De komende jaren wordt hierin door de partijen samengewerkt 

langs twee sporen:  

1) Publiekscampagnes gericht op de omgang van met de kwetsbare natuur.  

2) Uitvoeringscommunicatie in de natuurterreinen bij implementatie van 

zoneringsmaatregelen.  

 

48. De Haere, Doornspijk zit nog in de afstemmingsfase met betrokkenen. Hoe kan 

dit nu al in de besluitfase zitten? Onze inwoners hebben nog geen beeld bij de 

concrete maatregelen, omdat ze nog niet precies bekend zijn.  

Voor het gebied De Haere e.o. vindt inderdaad nog afstemming met omwonenden plaats, in het 

kader van 'onderzoek' naar passende maatregelen. Zodra er concrete voorstellen voor 

maatregelen zijn zal daar alsnog formeel over besloten gaan worden. Op dit moment is in het 

zoneringsplan alleen opgenomen dat dit 'onderzoek' plaatsvindt. Dit laatste kan al wel formeel 

worden vastgesteld door de provincie.  

 

49. Kunnen jullie duidelijkheid en details geven over het parkeren bij de Haere? Van 

de omwonenden zit niet iedereen te wachten op verplaatsing van het probleem. 

Een grote nieuwe parkeerplaats is niet wenselijk en strookt niet met het 

voorgestelde beleid. 

Voor het gebied De Haere e.o. vindt nog onderzoek en afstemming met omwonenden plaats 

over passende maatregelen, waaronder het verplaatsen van de bestaande parkeerplaats vlakbij 

het stuifzand. Het is op dit moment dus nog niet bekend wat het voorkeursalternatief is. 

 

50. Zijn er ook tellingen uitgevoerd naar de 7 (prachtige) gewenste vogelsoorten op de 

Haere? 

Ja, in het kader van de Subsidieregeling Natuur & Landschap (SNL) laat de provincie jaarlijks 

monitoringonderzoek verrichten. Dit wordt uitgezet/uitgevoerd door de terreinbeherende 

organisaties waaronder Geldersch Landschap en Kasteelen, die op hun beurt daar veelal 

gespecialiseerde onderzoeksbureaus voor inschakelen. Vanuit deze monitoring komt er eens 

per 6 jaar een rapport beschikbaar. 

  



 

51. De gemeente Rheden heeft in haar Beheervisie Roozendaalse Veld 2019 

uitgangspunt aangegeven dat het Hondenlosloopgebied behouden blijft. Bent u op 

de hoogte van de acties tegen een aanlijngebod op het Roozendaalseveld?  

Ja, daar zijn we van op de hoogte. In het Recreatiezoneringsplan wordt niet gesproken van een 

aanlijngebod voor het Roozendaalseveld. 

 

52. In Ermelo wordt de Groevenbeekse heide geofferd voor behoud van overige 

heidegebieden. Hoe is dit mogelijk? De Groevenbeekse heide is ook Natura 2000. 

De Groevenbeekse heide valt binnen de Natura 2000 grenzen van de Veluwe net als de andere 

heideterreinen binnen de gemeente Ermelo. De gemeente heeft als beheerder van deze 

gebieden vooralsnog gekozen voor recreatiezones die zowel aansluiten bij het huidige gebruik 

alsook, naar de toekomst toe, een bepaalde mate van bescherming tegen verdergaande 

verstoring bieden.  

 

53. Kan de Natura 2000 status van gebieden worden opgeheven? In Ermelo heeft de 

boswachter de Groevenbeekse heide al opgegeven. Ziet de gemeente hier 

mogelijkheden voor woningbouw? 

De Groevenbeekse heide is en blijft Natura 2000, daarover is geen discussie. De begrenzing van 

Natura 2000 gebieden is geen onderdeel van het proces/plan voor recreatiezonering. 

 

54. Gemeente Ermelo is nog niet in overleg geweest met de bewoners. Het 

gebiedsproces is nog niet opgestart, maar de conceptzoneringskaart is al klaar. 

Wordt de buurtvereniging nog uitgenodigd om mee te praten over de zoneringen? 

De gemeente Ermelo gaat in overleg met bewoners over een nieuw heidebeheerplan voor de 

terreinen binnen de gemeente. Hiervoor zijn de eerste stappen gezet, maar dit proces loopt 

vanwege actuele coronabeperkingen vertraging op. De zonering die op de kaart staat is 

inmiddels wel met belanghebbenden besproken (op 24 november). 

 

55. Een door bewoners uitgevoerd onderzoek naar vermeende drukte in het af te 

sluiten deel van het Kootwijkerzand heeft aangegeven dat daar niet/nauwelijks 

mensen komen. Dit onderzoek wordt genegeerd? Effect van afsluiten is dus nihil. 

Maar wel lelijke hekken. 

De provincie en Staatsbosbeheer hebben met belangstelling kennisgenomen van dit onderzoek 

en gezien dat er op de gemeten dagen en tijden niet altijd sprake is van grote drukte. Tegelijk is 

bekend dat ook de aanwezigheid van een beperkt aantal mensen (vaak met hond) kan leiden tot 

verstoring, zeker in open gebied zoals een stuifzand. De voorgenomen maatregel om een deel 

van het stuifzand tijdens de 4 maanden broedseizoen niet toegankelijk te maken zal overigens 

niet d.m.v. hekwerk worden uitgevoerd. Er wordt nog nagedacht over een passende wijze om 

dit te doen. 


