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Voorwoord 

Het is algemeen bekend dat de Veluwe een aantal 
van onze zeer waardevolle natuurgebieden bevat, 
maar een enigszins gedetailleerde beschrijving van 
wat die waarden dan wel zijn en waar wij die pre
cies kunnen vinden ontbreekt. Over vele onderdelen 
en verschillende aspecten is wel geschreven doch 
een samenvattende studie was tot op heden niet be
schikbaar. 

In dit rapport wordt een poging gedaan om een 
geïntegreerde benadering te geven van de betekenis 
en kwetsbaarheid van de Veluwe. Het is een onder
neming die van het begin af aan opgezet is als een 
interdisciplinair project. Na langdurige bespre
kingen is besloten tot het systeem waarbij het to
tale gebied van ca. 120 000 ha is opgedeeld in een 
honderdtal kleinere en duidelijk herkenbare deel
gebieden. Van elk van die deelgebieden is dan een 
beschrijving en een beoordeling gegeven waarin al
le bestudeerde aspecten zijn verwerkt. 

Wij zijn van mening dat met deze manier van 
uitvoeren van ons project een bijdrage is geleverd 
aan de gedachtenontwikkeling inzake de geïntegreer-, 
de benadering van problemen van natuur- en land
schapsbehoud op de Veluwe. Als hulpmiddel voor 
planologische beslissingen kunnen de gegevens uit 
dit rapport een nuttige rol spelen. 

Over de vraag of één of andere vorm van milieu-
kartering wel een verantwoorde bezigheid is, wordt 
op het ogenblik uitvoerig gepraat en geschreven. 
De medewerkers aan dit project menen dat milieu-
kartering nuttig is voor het beschermen van het 
milieu tegen ongewenste invloeden. Dat het moge
lijk is om dit rapport te misbruiken door te trach
ten er uit te halen dat voor bepaalde destructie
ve activiteiten hier en daar vrij spel gelaten zou 
worden, kan naar ons oordeel niet als doorslagge
vend bezwaar worden aangevoerd. Dat milieukarte-
ring niet het enige is wat moet gebeuren, en dat 
het maar één van de vele activiteiten is die moe
ten worden ondernomen om Nederland leefbaar te 
houden kunnen wij volledig onderschrijven. 

Wij hopen dat dit rapport enerzijds een bijdra
ge vormt in het zoeken naar methoden om waarden 
van natuur en landschap te omschrijven en dat het 
anderzijds het behoud en de vergroting van de waar
den van de Veluwe bevordert. 

Leiden, augustus 1977 D.J. Kuenen 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding, opdracht en probleemstelling 

Als gevolg van allerlei activiteiten, zoals 
aanleg en verbetering van wegen, inrichting van 
terreinen voor recreatie, veranderen van het ge
bruik van de landbouwgebieden en intensivering van 
het gebruik van de militaire oefenterreinen is een 
voortschrijdende aantasting van de Veluwe gecon
stateerd. In verband hiermee heeft met name de Re
creatiegemeenschap Veluwe al aan het eind van de 
jaren zestig gewezen op de noodzaak van een onder
zoek. Dit onderzoek zou gegevens moeten verschaf
fen op basis waarvan een verdergaande aantasting 
zou kunnen worden tegengegaan, schade zou kunnen 
worden hersteld en een beter recreatiebeleid zou 
kunnen worden ontwikkeld. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat het Ministerie 
van CRM in 1972 aan het Rijksinstituut voor Natuur
beheer (RIN) opdracht gaf een dergelijk onderzoek 
op te zetten. 

Na een voorbereidingsperiode is begin 1973 met 
het onderzoek gestart en in nauwe samenwerking met 
de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka), het 
Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Land
schapsbouw "De Dorschkamp" en de Provinciale Pla
nologische Dienst (PPD). van Gelderland uitgevoerd. 

De naam 'Veluwe' wordt in het algemeen gebruikt 
om de centrale, merendeels hooggelegen bos- en na
tuurgebieden aan te geven, kartografisch bepaalde 
grenzen zijn er niet. De randgebieden die de over
gang tot de omliggende, lager gelegen gebieden 
vormen, kunnen in biologisch, landschappelijk en 
cultuurhistorisch opzicht niet los worden gezien 
van het centrale gebied. Er bestaan allerlei rela
ties tussen het centrale gebied (ongelukkigerwijs 
ook wel "massief" genoemd) en de randgebieden die 
voor de kwaliteit van beide van belang zijn. De 
belangrijkste randgebieden zijn daarom bij het on
derzoek betrokken. De grenzen van het onderzoekge
bied zijn uit praktische overwegingen gelegd op 
belangrijke topografische grenzen (wegen, kanalen; 
zie de kaartbijlagen). De totale oppervlakte van 
het onderzoekgebied bedraagt ca. 123_400_ha. De 
oppervlakte min of meer aaneengesloten bos- en na
tuurgebied is ca. 90 000 ha. Het onderzoekgebied 
zal in dit rapport worden aangeduid met de naam 
'Veluwe'. 

De titel waarmee dit project aanvankelijk werd 
aangeduid luidde: "Onderzoek biologische draag
kracht en ontwikkelingsmogelijkheden Veluwe-Mas-
sief". Deze titel, die niet bij de rapportering is 
aangehouden, kwam voort uit een drietal vragen, 
die vanuit diverse beleidsvoerende en beherende 
instanties gesteld waren in hoofdzaak teneinde een 
beter recreatiebeleid te kunnen uitwerken: 
a Jtoe kan de toenemende aantasting van waarden en 
functies van de Veluwe, die op vele plaatsen ge
constateerd is, worden stopgezet? 

b Hoe kunnen bestaande waarden en functies worden 
gehandhaafd en versterkt? 
c Hoe kunnen verloren gegane waarden en aangetas
te functies worden hersteld? 

Vraag a leidde tot de term "biologische draag
kracht", de vragen b en c tot het woord "ontwikke
lingsmogelijkheden". Op beide begrippen willen wij 
hieronder nader ingaan. 

De term "biologische draagkracht" is misleidend, 

omdat de indruk wordt gewekt dat men "het incasse
ringsvermogen" van de natuur of - concreter - de 
grenzen aan het (bijvoorbeeld recreatief) gebruik 
van de natuur in een bepaald gebied exact kan aan
geven. Het moet principieel onjuist geacht worden 
deze vraag te stellen, waarbij nog dient te worden 
opgemerkt dat een dergelijke vraag ook niet kwan
titatief goed te beantwoorden is. Iedere menselij
ke activiteit beïnvloedt het natuurlijk milieu (en 
het landschap) en zal altijd in meer of mindere 
mate een verandering van dit milieu teweegbrengen. 
Het natuurlijk milieu is een verregaand flexibel 
systeem. Er is geen objectief meetbaar breekpunt 
dat ons aangeeft wanneer "de draagkracht" is over
schreden en het is daarom onmogelijk deze op grond 
van exacte gegevens te bepalen. Een grenswaarde 
t.a.v. het gebruik van een gebied wordt niet in 
eerste instantie bepaald door de aard van dat ge
bied, doch is afhankelijk van het gestelde doel. 
Met andere woorden, "draagkracht" is niet los te 
zien van de bestemming van een gebied, ofwel van 
de vraag in welke mate men bereid is verlies aan 
natuurlijkheid en biologische en landschappelijke 
waarden te accepteren. Afhankelijk van het ant
woord op deze vraag, dat door het beleid en de sa
menleving zal moeten worden gegeven, bestaan er 
dus verschillende "draagkrachten". In verband met 
het bovenstaande wordt door ons het gebruik van de 
term "biologische draagkracht" bij voorkeur niet 
gebruikt. 

Ook het woord "ontwikkelingsmogelijkheden" is 
niet in de titel van dit rapport gehanteerd. Dit 
houdt verband met het feit dat dit begrip zoveel 
kan betekenen, dat het misverstanden oproept. Zo 
is het verder gaan van de huidige ontwikkelings
lijn, in dit geval een verdere toename van mense
lijke activiteit met als gevolg verdere aantasting 
van de Veluwe (afb. 1, lijn III) op dit moment ze
ker één van de mogelijkheden. Een andere mogelijk
heid is het ombuigen van de tendens tot verdere 
aantasting naar een ontwikkelingsrichting van be
houd en herstel, versterking en rehabilitatie 
(lijnen I en II). In verband met de probleemstel
ling staan de lijnen I en II centraal en is het 
onderzoek niet gericht geweest op het aangeven van 
"ontwikkelingsmogelijkheden" zonder meer. De stu
die is daarentegen wél gericht op het verschaffen 
van informatie, die van belang kan zijn voor be
houd en herstel van de Veluwe. 

De genoemde vragen a, b en c zijn weinig ge
schikt als probleemstelling voor een onderzoek. 
Ten eerste zijn deze vragen - met name omdat ze 
betrekking hebben op een gebied van meer dan 
120 000 ha - te weinig specifiek en te weinig con
creet. Ten tweede is het niet aan onderzoekers om 
vast te stellen welke waarden op een bepaalde 
plaats het belangrijkst zijn en welke functies een 
bepaald gebied dient te vervullen. Het geven van 
concrete oplossingen, d.w.z. het aangeven van hoe, 
wat en waar, is een beleidskwestie. Vanuit het on
derzoek kan slechts basisinformatie worden gele
verd, die de werkelijke beantwoording van deze 
vragen en de afweging van belangen beter mogelijk 
maakt. 

Dit onderzoekproject is derhalve gericht ge
weest op het verschaffen van kennis betreffende: 

De hoedanigheden die op de Veluwe een rol spe
len. 

11 
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- voortgang huidige onwikkelingslijn; 

- toenemende invloeden; 
- toenemende aantasting; 
- versperring toekomstige 

mogelijkheden. 

- afremmen huidige ontwikkelingen; 
- geen toename van invloeden; 
- geen toename van aantasting; 
- openhouden toekomstige 

mogelijkheden. 

- ombuiging huidige ontwikkelingslijn; 
- vermindering van invloeden; 
- herstel aantastingen; 
- versterking bestaande functies; 
- vergroten toekomstige mogelijkheden. 
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Afb. 1 Schematische weergave van mogelijke ontwikkelingen 

op de Veluwe. 

De betekenis die vanuit de verschillende vakge
bieden aan deze gevonden hoedanigheden wordt toe
gekend . 

De effecten van diverse vormen van o.a. recrea
tief gebruik op de verschillende hoedanigheden. 

De wenselijkheden en mogelijkheden voor het 
toekomstig beheer van de Veluwe vanuit het ge
zichtspunt van de verschillende vakgebieden. 

1.2 Onderzoek en verslag 

Bij het begin van het onderzoek is voor een 
sterk analytische benadering gekozen. De nadruk 
werd gelegd op het verzamelen van een grote hoe
veelheid detailgegevens die als basis moesten die
nen voor later uit te voeren interpretaties. Hoe
wel de oorspronkelijke titel van het project doet 
vermoeden dat het zwaartepunt ligt bij de biologi
sche factoren zijn over zowel abiotische, bioti-
sche als cultuurlijke aspecten gegevens verzameld. 

Een belangrijk deel van het onderzoek heeft be
staan uit het verrichten van inventarisaties en 
karteringen. De resultaten zijn weergegeven in 
hoofdstuk 2 en de kaartbijlagen op schaal 
1 : 100 000. Zij geven een gedetailleerd beeld van 
het ontstaan en de geschiedenis van de Veluwe, en 
van de aard en de ligging van de verschillende 
hoedanigheden. 

In de loop van het onderzoek is gewerkt aan het 
ontwikkelen van een methode voor interpretatie, 
combinatie en presentatie van de verzamelde gege
vens. Een tweetal methoden is hierbij aan de.orde 
geweest. 

De eerste methode betrof het bestuderen van ge
volgen van activiteiten en het aangeven van maat
regelen om negatieve invloeden te kunnen compense
ren. Interpretatie en presentatie werd hierbij met 
behulp van een elektronische rekenmachine tot 
stand gebracht. Het was de bedoeling om de - via 
een ruitennet met hokjes van 6,25 ha gecodeerde en 
in het geheugen opgeslagen - gegevens te verwerken 
tot door de machine gemaakte kaarten, waarop o.a. 
de invloed van een bepaalde activiteit op verschil
lende kwaliteiten kon worden getoond. Dit moest 
geschieden aan de hand van door de onderzoekers 
samen te stellen invloedsmatrices (Brouwer et al. 
1974). Op een aantal vakgebieden was echter nog te 
weinig relatieonderzoek verricht om op verantwoor
de wijze een invloedsmatrix samen te stellen. Som
mige aspecten en relaties kunnen bovendien niet of 

moeilijk in een cellensysteem worden uitgedrukt. 
Ook de mate waarin de gegevens in numerieke kwan
titeiten konden worden overgezet was nog onvol
doende. In verband hiermee is deze methode van 
uitwerking verlaten. 

Bij de tweede, in dit rapport uitgewerkte me
thode is de nadruk gelegd op het aangeven van: 

De relatieve betekenis die op dit moment vanuit 
de verschillende vakgebieden aan de gevonden hoe
danigheden wordt toegekend (waardering). 

De te verwachten negatieve effecten van diverse 
vormen van recreatief gebruik op de verschillende 
hoedanigheden (kwetsbaarheidsbepaling). 

De aanpak is hierbij, na de ervaringen met de 
eerste methode, zo goed mogelijk afgestemd op a) 
de huidige mogelijkheden om de verzamelde gegevens 
op verantwoorde wijze te interpreteren (onder meer 
i.v.m. de aanwezige kennis en ervaring en de 
schaal van 1 : 100 000) en b) de wenselijkheid een 
overzichtelijke presentatie van de vele - zeer 
uiteenlopende - gegevens en uitspraken mogelijk te 
maken. 

De wijze waarop de uitspraken over betekenis en 
kwetsbaarheid tot stand zijn gekomen en de uit
gangspunten, die daarbij zijn gehanteerd, zijn 
weergegeven in hoofdstuk 3. 

Teneinde de vele facetuitspraken (de beoorde
lingen vanuit één vakgebied over betekenis of 
kwetsbaarheid) te kunnen vergelijken of combine
ren en toegankelijk te maken, was het noodzake
lijk dat het onderzoekgebied vooraf werd verdeeld 
in kleinere gebieden. Op grond van een aantal cri
teria (paragraaf 3.3.1) is een indeling gemaakt in 
97 gebieden (bijlage 7). Van elk gebied wordt in 
hoofdstuk 4 een beknopte beschrijving gegeven, ge
volgd door een tabel waarin de verschillende fa
cetuitspraken over waardering en kwetsbaarheid 
zijn samengebracht. 

De facetuitspraken zijn hierbij bewust niet ge
ïntegreerd of gecombineerd tot eindresultaten. 
Enerzijds zijn wij van mening dat combinatie van 
niet direct met elkaar vergelijkbare rangordecij-
fers (bijvoorbeeld waarderingsklassen) een bepaald 
ongewenste zo niet ongeoorloofde bezigheid is (pa
ragraaf 3.2.1.1, Meelis & Ter Keurs 1976, Zonne
veld 1976). Anderzijds leidt combinatie van facet
uitspraken tot minder doorzichtige en daardoor 
minder duidelijke informatie. Dit laatste kan on
juist gebruik van de gegevens in de hand werken. 

De facetuitspraken zijn met opzet niet op kaar-
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ten weergegeven. Ten eerste betreft het in alle 
gevallen beoordelingen van een momentopname, die 
berusten op door de onderzoekers gekozen criteria. 
De uitspraken zijn hierdoor niet van minder ge
wicht of betekenis, doch zouden veel gemakkelijker 
ten onrechte een absoluut karakter krijgen wanneer 
ze op een kaart zouden worden weergegeven. Ten 
tweede zijn de uitspraken gedaan op basis van een 
gebiedsindeling, die voornamelijk uit praktische 
overwegingen is gemaakt aan de hand van door ons 
relevant geachte criteria. Het is dan ook geens
zins zo dat de grenzen tussen de onderscheiden ge
bieden grenzen zijn waarover geen discussie zou 
kunnen zijn. De gebieden mogen niet als een geïso
leerde eenheid worden bekeken, doch hebben aller
lei relaties met omliggende gebieden. Waarderings-
en kwetsbaarheidskaarten met het patroon van de 
gebiedsgrenzen zouden deze te sterk benadrukken of 
te sterk een absoluut karakter geven. 

In hoofdstuk 4 wordt tevens, o.a. aan de hand 
van enkele voorbeelden, aangegeven hoe de resulta
ten van inventarisaties, waarderingen en kwetsbaar-
heidsbepalingen kunnen worden gebruikt bij het ma
ken en beoordelen van plannen. Hierbij zal onder 
meer duidelijk worden dat één van de beperkingen 
van de verstrekte gegevens ligt in de schaal van 
1 : 100 000, waarop is gewerkt. 

In verband met de vragen die in de probleem
stelling zijn genoemd over handhaving en verster
king van bestaande en herstel van verloren gegane 
waarden en functies wordt in hoofdstuk 5 nader in
gegaan op mogelijkheden hiervoor. Hierbij zal van
uit een aantal disciplines apart een beeld worden 
gegeven van de mogelijkheden en wensen t.a.v. het 
toekomstig beheer van de Veluwe. 

De daadwerkelijke ombuiging van de huidige ont
wikkelingslijn, die voor behoud en rehabilitatie 
van biologische, landschappelijke én recreatieve 
waarden van de Veluwe noodzakelijk is, zal uiter
aard alleen door de samenleving en haar bestuur
ders tot stand kunnen worden gebracht. De gegevens 
die in dit rapport zijn samengebracht geven dan 
ook geen antwoord op de vraag hoe het moet. Zij 
kunnen echter van grote betekenis zijn bij het 
totstandkomen van een evenwichtiger belangenafwe
ging en bij het uitwerken en uitvoeren van be
leidsplannen en plannen voor het beheer. Hierbij 
vormen de gegevens die op de kaartbijlagen en in 
hoofdstuk 2 worden gepresenteerd een hoeveelheid 
basisinformatie op grond waarvan in de toekomst 
velerlei vragen beter zullen kunnen worden beant
woord. De interpretaties van deze basisgegevens, 
die in hoofdstuk 4 e.v. zijn weergegeven, kunnen 
met name worden gebruikt bij de beoordeling van 
het huidige en de ontwikkeling van plannen voor 
het toekomstige recreatieve gebruik van de Veluwe. 

Als hoofdstuk 6 is een samenvatting opgenomen 
van de resultaten van een sociaalpsychologisch 
landschapsonderzoek dat, o.a. in verband met de 
fysiognomische landschapskartering van de Veluwe, 
in het kader van dit project is uitgevoerd. Bij 
dit onderzoek, waaraan een eigen probleemstelling 
ten grondslag ligt en dat daardoor enigszins los 
staat van de overige delen van dit project, zijn 
door middel van een enquête gegevens verzameld over 
de waarneming en beleving van verschillende land
schappen op de Veluwe. 

(RIN) 
(Recréâtiegemeen-
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ir. C.P. van Goor (Dorschkamp) 
ir. W.G. van der Kloet (Staatsbosbeheer) 
ir. F.H. van der Linde van Sprankhuizen (PPD Gel

derland) 
ir. S.P. Moolenaar (PPD Gelderland) 
drs. A.A.H.C. van Onzenoort (Ministerie van CRM) 
ing. L.F. van Santen Kolff (Ministerie van CRM) 
ir. R.P.H.P. van der Schans (Stiboka) 
dr.ir. J. Schelling (Stiboka) 

Aan het onderzoek is meegewerkt door: 
ing. J.F. Bannink (Stiboka) 
L.M.J. van den Bergh (RIN) 
ir. G. van de Brink (RIN) 
mw.drs. T. Brugge (RIN) 
A. Buitenhuis (Stiboka) 
drs. J.F. Coeterier (Dorschkamp) 
mw.dr. A.W. Edelman-Vlam (Stiboka) 
drs. L.W.G. Higler (RIN) 
drs. S.M. ten Houte de Lange (RIN) 
drs. R.H.J. Klok (R.O.B.) 
G.W. de Lange (Stiboka) 
H. van het Loo (Stiboka) 
prof.dr. G.C. Maarleveld (Stiboka) 
P.P.Th.M. Maessen (Dorschkamp) 
mw.drs. E. Notenboom-Ram (RIN) 
ir. J.C. Pape (Stiboka) 
dr.ir. F. de Soet (RIN) 
ing. C. Stork (PPD Gelderland) 
drs. A.A. de Veer (Stiboka) 
mw. A.D.M. Veldhorst (Stiboka) 
drs. J.A.J. Vervloet (Stiboka) 
ir. S. van der Werf (RIN) 
W.A. Weyland (RIN) 
ir. J.K.R. van den Wijngaard (Dorschkamp) 

De projectleiding berustte tot medio 1974 bij 
dr.ir. F. de Soet. Toen hij, wegens een uitzonder
lijke opdracht aan dit project moest worden ont
trokken is de coördinatie overgenomen door drs. 
S.M. ten Houte de Lange. 
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2 Beschrijving van natuur, cultuurhistorie en landschap 

2.1 Inleiding 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de Velu-
we aan de hand van de verzamelde gegevens over 
achtereenvolgens : 

abiotische factoren: 
geomorfologie (2.2) 
bodemgesteldheid/grondwatertrappen (2.3) 

biotische factoren: 
vegetatie (2.4.1) 
bostypen (2.4.2) 
fauna (2.5) 
hydrobiologie (2.6) 

cultuurhistorie (2.7) 
fysiognomie van het landschap (2.8) 
Bij het begin van dit project is besloten de 

verschillende aspecten in kaart te brengen op 
schaal 1 : 100 000. De meeste onderdelen van hoof d-
stuk 2 vormen dan ook een bijdrage in de vorm van 
een toelichting bij één van de kaartbijlagen. 
Hierbij wordt informatie verschaft over de karte
ring zelf en - soms aan de hand van een legendabe
schrijving - over de resultaten van de kartering. 
De bijdragen over de fauna en de hydrobiologie ge
ven een beeld van de bij de inventarisaties ge
volgde methoden en van de resultaten van het on
derzoek. De gegevens over de fauna zijn niet op 
kaarten weergegeven, aangezien dit nog niet op 
verantwoorde wijze mogelijk is. De resultaten van 
de faunainventarisaties zijn echter gebruikt als 
basis voor de (gebieds)beoordelingen die in hoofd
stuk 4 worden gegeven. 

Vooral de paragrafen over geomorfologie, bodem
gesteldheid, bostypen, grote zoogdieren en cultuur
historie besteden aandacht aan het ontstaan en de 
geschiedenis van de Veluwe. 

De kaartbijlagen 1 t/m 7 waarop in dit hoofd
stuk uitvoerig wordt ingegaan, zijn t.b.v. een 
vergelijking met de resultaten van hoofdstuk 4 
voorzien van de grenzen en nummers van de 97 gebie
den. Teneinde het beeld van deze kaarten niet te 
storen zijn deze gegevens echter op de achterzijde 
gedrukt. Zij kunnen zichtbaar worden gemaakt door 
de kaarten tegen het licht te houden. 

Op een aantal kaartbijlagen (1, 4, 5 en 6) is 
een terrein ten zuidoosten van Hoenderloo wit ge
laten. De reden hiervan is dat de eigenaar van dit 
terrein zijn medewerking aan dit project heeft 
onthouden en dientengevolge geen onderzoekers op 
zijn terrein heeft toegelaten. Voor het samenstel
len van de bodemkaart en de cultuurhistorische re-
lictenkaart was geen terreinbezoek vereist en zo
doende komt deze witte vlek hierop niet voor. 

In verschillende paragrafen worden topografi
sche aanduidingen (o.a. plaatsnamen) gebruikt die 
niet vermeld staan op de kaartbijlagen. Daarvoor 
wordt verwezen naar de topografische kaart 
1 : 25 000. 
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2.2 Geomorfologie Man versteht nur das, 
von dessen Entstehen 
man einen Begriff hat. 

Goethe 

2.2.1 INLEIDING 

De Veluwe staat van oudsher bekend als een re-
liëfrijk deel van ons land, dat boeiend is door de 
afwisseling. Er is wel eens opgemerkt dat er moei
lijk een gebied valt aan te wijzen dat geomorfolo-
gisch interessanter is. We willen dit noch verde
digen, noch bestrijden, doch wel aan de hand van 
de ontstaansgeschiedenis en een globale beschrij
ving van de terreinvormen een beeld hiervan geven, 
zodat de lezer er zelf een oordeel over vormen kan. 

Voorafgaand hieraan willen we echter enige woor
den wijden aan geomorfologie en de Geomorfologi-
sche kaart van de Veluwe (kaartbijlage 1). Geomor
fologie is de wetenschap die zich bezighoudt met 
het bestuderen van de terreinvormen, zoals heuvels, 
vlakten en laagten. Op de geomorfologische kaart 
wordt daarom veel aandacht besteed aan de terrein
vormen. Deze vormen zijn in de legenda onderge
bracht in groepen die enige eigenschappen gemeen 
hebben. Zo zijn bijvoorbeeld de hoge heuvels ge
scheiden van de lage heuvels. De naam die aan de 
vormeenheid is gegeven, zoals stuwwal, brengt de 
ontstaanswijze tot uitdrukking. In de legenda van 
de kaart worden bovendien gegevens vermeld over de 
hoogte of diepte van de vormen ten opzichte van de 
naaste omgeving. Zo bezit de stuwwal westelijk van 
Apeldoorn een maximale hoogte van ca. NAP + 100 m, 
terwijl de voet van de stuwwal bij laatstgenoemde 
stad op ca. NAP + 20 m ligt. Het hoogteverschil 
van ca. 80 m valt dus tussen 60 en 115 m, zoals in 
de legenda van de kaart wordt vermeld. 

Doordat de ontstaansgeschiedenis van de terrein
vormen het uitgangspunt is geweest bij de beschrij
ving van de geomorfologie van de Veluwe was het 
niet mogelijk de afzonderlijke eenheden te bespre
ken in de volgorde waarin ze in de legenda van de 
geomorfologische kaart zijn opgenomen. De nummers 
van de verschillende eenheden van de kaart zijn 
echter telkens op de desbetreffende plaats of 
plaatsen in de tekst vermeld. 

2.2.2 TERREINVORMEN, GROTENDEELS ONTSTAAN 
DOOR HET LANDIJS 

Als ruggegraat van de Veluwe moeten de zeer 

grote, boogvormige terreinverheffingen worden be

schouwd (legenda-eenheden 2 t/m 8 en 2 2 ) . Zij b e 

zitten veelal vrij vlakke, hooggelegen delen, de 

plateaus (legendaeenheden 11 en 1 2 ) , die aan weers

zijden worden begrensd door steilere flanken (afb. 

2). Aan de binnenzijde van deze terreinverheffin-

glooiing m 

to- flank -̂ t-plateau*U flank «U >Ubekkenrandij«bekken- 100 

0 2 4 km 

ijssmeltwaterafzetting (sandr) ^ $ $ ^ stuwingslijnen 

Afb.2 Dwarsdoorsnede van de oostelijke Veluwe-stuwwal ten noorden 

van Apeldoorn. 

gen gaan de flanken dikwijls over in zeer flauw 
hellende delen, de glooiingen (legendaeenheid 20), 
die zich uitstrekken tot de randen van de glaciale 
bekkens. Deze bedoelde heuvelruggen worden geken
merkt door de aanwezigheid van veelal in de rich
ting van het bekken sterk hellende zand- en grind-
lagen (schubstructuren) en door soms fraai ge
plooide klei- en leemlagen. Dit verschijnsel kan 
slechts worden verklaard door de stuwende werking 
van landijs en de hierdoor ontstane vormen worden 
daarom stuwwallen genoemd. 

Onze kennis van de vorming van deze stuwwallen 
in sedimentaire gebieden is slechts gebrekkig; het 
ontstaan ervan kan met voorbehoud als volgt worden 
geschetst. Tijdens de ijstijden breidde een ijskap 
yanuit Scandinavië zich in zuidelijke richting 
sterk uit. De zuidgrens van de ijsmassa lag in 
iedere ijstijd anders. In de voorlaatste ijstijd, 
die als Saaie- of Riss-ijstijd (tabel 1) bekend 
staat, bedekte het landijs de noordelijke helft 
van ons land en viel de zuidgrens ervan ongeveer 
samen met de lijn Vogelenzang - Nijmegen. Dit ijs 
ontmoette op zijn weg veelal een diep bevroren on
dergrond, echter met uitzondering van plekken waar 
grof doorlatend materiaal aanwezig was, zoals 
puinwaaiers en terreinen die de ondergrond vormden 
van belangrijke rivieren. Waar de ondergrond uit 
fijn, diep bevroren materiaal bestond en bovendien 
weinig reliëf aanwezig was, schoof het landijs 
vooruit zonder belangrijke sporen achter te laten 
(zoals in het noorden van Nederland). Bestond de 
ondergrond uit los materiaal - en dit was waar
schijnlijk het geval in het midden van Nederland -
dan groef het ijs zich diep in en konden de voor 
en langs de ijslob liggende lagen tot vrij aanzien
lijke hoogten worden opgeperst (Gripp 1975, Todt-
man 1960, Rutten 1960). 

Interessant is het beeld dat door Jelgersma & 
Breeuwer (1975) onlangs over het ontstaan van de 
Nederlandse stuwwallen werd gegeven. Zij gaan ervan 
uit dat toen het noorden van Nederland onder de 
ijskap was bedolven, ijstongen periodiek en met 
grote snelheid in zuidelijke richting opdrongen 
(Zagwijn 1974). Typisch voor dit type gletsjers is 
de onregelmatige vorm, hetgeen echter niet geheel 
in overeenstemming is met het beeld van onze stuw
wallen. 

Daar vooruitgeschoven ijslobben de laagste ter
reinen het eerst zullen hebben opgevuld, is de 
kennis van de terreingesteldheid in die tijd van 

i veel belang. Het reliëf van ons land bij de komst 
van het landijs is echter slecht bekend en boven
dien moeilijk te reconstrueren door de enorme ver
anderingen die nadien plaatsvonden. Wel lijkt het 
plausibel dat er diepe rivierdalen waren ten gevolge 
van de toen aanwzige zeer lage zeestand. Ook over de 
juiste ligging van de rivieren of rivierarmen valt 
helaas weinig met zekerheid te zeggen. Wel blijkt 
uit gesteentetellingen (Maarleveld 1956) dat eens 
Maaswater stroomde op de plaats waar thans de Gel
derse Vallei ligt. Dit was waarschijnlijk het ge
val in het begin van de ijstijd en mogelijk lag 
hier bij de komst van het landijs een dal en was, 
waar thans de Vallei van de Gelderse IJssel is, in 
die tijd een Rijn-arm. De vooruitgeschoven ijslob
ben zullen van de bestaande laagten gebruik hebben 
gemaakt en zich bij het opdringen diep hebben in
gegraven, daarbij op de ene plaats sterker erode
rend dan op de andere plaats. Hier waren zowel de 
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snelheid van de ijsbeweging als de hoeveelheid los 
materiaal in de ondergrond van belang. Door deze 
werking zijn gelijktijdig met de glaciale bekkens 
dus tevens de stuwwallen gevormd (afb. 3). 

Voor echter verder in te gaan op het ontstaan 
van de stuwwallen afzonderlijk, moeten we eerst 
wijzen op de materialen die bij de stuwing waren 
betrokken. Hierbij kunnen, afgezien van de lagen 
met Saale-glaciale componenten, twee hoofdgroepen 
worden onderscheiden: de "witte" zanden en de 
"bruine" zanden (Polak et al. 1962, Zandstra 1971 ). 
In het noordelijk deel van de Veluwe domineren de 
fijne witte zanden, inclusief de grove lagen met 
noordelijke bestanddelen, de Laag van Hattem (Lüt-
tig & Maarleveld 1961). Men kan stellen dat het 
grofste materiaal op de zuidelijke Veluwe wordt 
aangetroffen. Het is in hoofdzaak afgezet door de 
Rijn. Alleen in het zuidwestelijk deel van de Ve
luwe treffen we de reeds eerder gesignaleerde 
Maas-bestanddelen aan. Bekijken we de stuwwallen 
in detail, dan blijken, afgezien van regionale 
verschillen grovere afzettingen iets hoger in het 
terrein te liggen dan fijnere. Ze zijn als flauwe 
ruggetjes (Schelling 1953) of als "koppen" te her
kennen. 

Wil men de richting (strekking) van de gestuwde 
lagen meten, dan is het noodzakelijk van de leem-
of kleilagen gebruik te maken en van deze lagen in 
een horizontaal vlak de ligging ten opzichte van 
het noorden door middel van het kompas te bepalen. 
Deze waarnemingen zijn van belang om een inzicht 
te verkrijgen in de werkingen die het landijs op 
de ondergrond heeft uitgeoefend. Ze zijn verder 
van betekenis voor de bodemkundige die hierdoor 
het verloop van de lagen gemakkelijker onderkent 
en de kennis ervan is ook van belang voor de be
strijding van bodemerosie. 

Op afb. 3 zijn de strekkingslijnen schematisch 
aangegeven. Reeds uit de ligging van de lijnen 
blijkt dat er een vrij groot aantal stuwwallen op 
de Veluwe is te onderscheiden. Het zijn in het 
zuiden de hoge stuwwal van Arnhem, die grenst aan 
de hoge stuwwal van de oostelijke Veluwe. Het 
noordelijk deel hiervan (de Woldberg) kan, in ver
band met de ligging ten opzichte van de als stuw
walglooiing ontwikkelde Laagte van Welna, als een 
afzonderlijke stuwwal beschouwd worden. Ten westen 
van de Woldberg ligt als stuwwal de Stakenberg. 
Nog meer westelijk en grenzend aan het Dal van de 
Leuvenumse Beek zien we van Harderwijk tot Garde-
ren de stuwwal van Garderen. Deze stuwwal ligt te
gen een lage stuwwal aan, die plaatselijk niet meer 
dan een glooiing (legenda-eenheid 20) is en die 
zich ten zuiden van Garderen in de ondergrond 
voortzet tot zuidelijk van Kootwijk en daar contact 
maakt met de oostelijke Veluwe-stuwwal (Maarleveld 
1953). Deze stuwwal staat als de lage stuwwal van 
Kootwijk bekend. Een stuwwal met dezelfde breedte 
doch grotere hoogte treffen we zuidelijk hiervan 
aan bij de Kompagnieberg. Deze is te vervolgen tot 
Lunteren en wordt de stuwwal van Oud Reemst genoemd. 
Van laatstgenoemde plaats tot Wageningen ligt ten
slotte de stuwwal van Ede. 

Uit de ligging van de strekkingslijnen blijkt, 
dat deze heuvelruggen niet gelijktijdig gevormd 
kunnen zijn. Zo ligt nabij Lunteren het westelijk 
deel van de stuwwal van Oud Reemst om de stuwwal 
van Ede en het zuidelijk deel van de stuwwal van 
de oostelijke Veluwe ligt om die van Arnhem, ter
wijl tenslotte de stuwwal van Kootwijk voor een 
deel om die van Garderen ligt. Bovendien zijn er 
aanwijzingen dat het oostelijk deel van de stuwwal 
Kootwijk - Oud Reemst geheel of groterfÖeels is 
'overreden' door de stuwwal van de oostelijke Ve
luwe. De stuwwal van de oostelijke Veluwe bezit 
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het hoogste deel in het zuiden en wordt geleide
lijk lager in noordelijke richting. Het deel Welna 
is zo laag dat de stuwwal als glooiing is ontwik
keld en de aanwezigheid ervan aan het oog van de 
oppervlakkige waarnemer ontsnapt (legendaeenheid 
20). Ten noorden hiervan duikt de Woldberg op. Er 
wordt verondersteld dat de stuwwal van de ooste
lijke Veluv/fe na de vorming vanuit het noorden nog
maals is opgestuwd en dat hierdoor niet alleen de 
Woldberg, doch ook de Stakenberg is ontstaan. 

Er zijn dus argumenten aan te voeren om van ver
schillende stuwingsfasen te spreken. Er zijn er 
drie onderscheiden. Tot de oudste fase (fase I) be
hoort de stuwwal van Garderen, die oorspronkelijk 
in verbinding gestaan kan hebben met die van Ede. 
Ook is er verondersteld dat deze stuwwallen onge
veer even oud zouden zijn als de, bij een ander 
glaciaal bekken behorende, stuwwal van Arnhem. Be
wezen is dit echter niet en mogelijk kunnen gege
vens van de diepere ondergrond hierover uitsluit-
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sel geven. Bij de stuwwal van de oostelijke Veluwe 
valt de grote breedte op. Er is daarom wel veron
dersteld dat deze rug in twee verschillende fasen 
zou zijn gevormd. Bij de aanleg van de E8-auto-
snelweg zijn echter geen verschijnselen opgemerkt 
die hierop duiden. De grote breedte en ook het 
ontbreken van eguivalente stuwingsverschijnselen 
aan weerszijden van het Dal van de Gelderse IJssel 
(de stuwwallen van Overijssel zijn van veel gerin
ger formaat) kunnen verklaard worden door een 
oost-west ijsstroom bij de vorming (Crommelin & 
Maarleveld 1949). Dit zal, gezien de morfologische 
gesteldheid van de smeltwaterwaaier van de zuide
lijke Veluwe, in ongeveer dezelfde tijd gebeurd 
zijn als de vorming van de stuwwallen van Oud 
Reemst en Kootwijk (fase II). Hierna moeten de 
reeds eerder genoemde Woldberg en Stakenberg zijn 
opgestuwd (fase III (afb. 3). 

Men kan zich afvragen in hoeverre het onderzoek 
van grondmorene-materiaal een bijdrage levert om 
de verschillende fasen te onderkennen. Zandstra 
(1974) vermeldt dat dit één der bouwstenen vormt 
voor de theorie over de vergletsjeringsfasen. In 
tegenstelling tot de bekkens is er helaas op de 
stuwwallen weinig keileem voor erosie gespaard ge
bleven. We kunnen slechts de steneninhoud van de 
grondmorene nabij Leersum (Utrecht) (fase I) met 
die van nabij Lunteren (fase II) vergelijken. Er 
blijkt een belangrijk verschil te zijn tussen o.a. 
de hoeveelheid bruine Oostzee-porfieren en Stock-
holm-granieten van beide vindplaatsen (Zandstra 
1974). De keileem is dus vrijwel overal door late
re erosie verdwenen. Als erosieresten ervan vinden 
we op de in enige mate voor erosie gespaard geble
ven stuwwaldelen een vrij dichte bestrooiing van 
noordelijke stenen, waarbij men de indruk krijgt 
dat de bestrooiing op de stuwwallen van de jongste 
fase (fase III) het dichtst is. Tot de SO m hoog
telijn zijn noordelijke stenen niet zeldzaam. 
Hierboven zijn ze wel zeldzaam en tevens kleiner 
van afmeting. De vermelde verbreiding van grote 
noordelijke stenen tot de 50 m hoogtelijn en het 
vóórkomen van keileem op het plateau-achtig deel 
van de stuwwal nabij Lunteren passen in het beeld 
geschetst door Kuenen (1948) dat het landijs uit
eindelijk zover opdrong dat het de toppenrij van 
de stuwwal wegschaafde en op deze wijze het tussen 
30 en 60 m gelegen stuwwalplateau vormde (legenda-
eenheid 11 en 12). Het is echter geenszins zeker 
dat dit ook voor de hoogste stuwwallen geldt. Het 
noordelijke materiaal dat er zeer zeldzaam voor
komt kan ook afkomstig zijn van supraglaciale kei
leem (keileem van het oppervlak van het landijs). 

2.2.3 TERREINVORMEN, GROTENDEELS ONTSTAAN 
DOOR HET IJSSMELTWATER 

Deze groep van vormen is ontstaan door de wer
king van het smeltwater van het landijs. Toen het 
klimaat in, of direct na de Saale(Riss)-ijstijd 
verbeterde, smolten de ijsmassa's af. In hoeverre 
dit ook het geval geweest is tussen de eerder ge
noemde vergletsjeringsfasen is vrijwel onbekend. 
Wel is zeker dat het smeltwater stroomde naar ge
bieden die niet door landijs bedekt waren geweest. 
In aanmerking hiervoor kwam het ijsvrije gebied 
van de zuidelijke Veluwe met ongeveer als centrum 
het huidige Schaarsbergen. Dit gebied was groten
deels omringd door stuwwallen en had een opening 
in het zuiden (afb. 3). Verscheidene profielen van 
zandgaten in dit gebied tonen een zogenaamde kris-
kras-structuur. Ontwart men het beeld, dan kunnen 
conclusies over de stroomrichting van het water 
tijdens de opbouw worden getrokken. Het blijkt dat 
de belangrijkste aanvoer van water uit noordooste

lijke tot oostelijke richting gekomen moet zijn. 
Dit komt ook tot uitdrukking in de helling van het 
terrein. Het materiaal dat voornamelijk bestaat 
uit omgewerkt zandig materiaal van de stuwwal en 
zeer weinig glaciale componenten bevat, bezit de 
vorm van een zeer grote waaier waarvan het hoogste 
punt ten zuiden van Terlet ligt. In overeenstem
ming hiermede is ook de mate van grofheid van het 
materiaal. De grofste bestanddelen worden ten zui
den van Terlet aangetroffen en de fijnste (een 
weinig leemhoudend zand) nabij Heelsum. Bij het 
ontstaan ervan stellen we ons voor dat dit ijsvrije 
gebied van de zuidelijke Veluwe fungeerde als ver-
zamelgebied van het materiaal dat werd getranspor
teerd door het smeltwater van het landijs. Dit 
smeltwater stroomde over de stuwwal (via een lage 
plek) naar dit gebied en er zijn sterke aanwijzin
gen dat dit heeft plaatsgevonden via het dal nabij 
Eerbeek (afb. 3). Op een hoogtelijnenkaart zijn 
voorts verschillende plekken die hiervoor in aan
merking komen aan te wijzen, doch daar veel ver
sluierd is door jongere afzettingen zijn de juiste 
lokaties moeilijk, zo niet onmogelijk aan te geven. 
Zo'n waaiervormige afzetting van ijssmeltwater (de 
smeltwaterwaaier, legendaeenheid 16 en 17) staat in 
de vakliteratuur bekend als "sandr", een woord uit 
IJsland, dat zand betekent en waar dit soort af
zettingen zeer algemeen voorkomt. De laagte tussen 
Mossel en Nieuw Reemst is op te vatten als een 
doorbraakdal van het smeltwater (legendaeenheid 39); 
doch door de dikke stuifzandpakketten zijn de de
tails moeilijk te achterhalen. 

Daar de stuwing in fasen en bovendien uit ver
schillende richtingen geschiedde, zullen er ook 
verschillende smeltwaterwaaiers zijn. Daar de af
voer van het smeltwater naar de oceaan via een 
stroomstelsel (oerstroomdal) geschiedde dat lag 
ter plaatse van de huidige grote rivieren (Jelgers-
ma & Breeuwer 1975, Zagwijn 1974) zullen van de 
ijslobben, gelegen in het zuiden van de Gelderse 
Vallei en in de Betuwe, op de Veluwe geen aanzien
lijke smeltwaterafzettingen te verwachten zijn. De 
grote afvoer van water vond namelijk direct via 
het oerstroomdal plaats. Bij de stuwwal van Arnhem 
behoort dan ook geen of vrijwel geen smeltwater
waaier. Wel werd nabij Renkum aan de basis van een 
diepe ontsluiting een afzetting geconstateerd van 
smeltwater uit het westen, liggend op het grove 
materiaal met een andere stroomrichting. Het on
derste materiaal zal afkomstig zijn van de ijslob 
uit fase I, behorend bij de stuwwal van Ede (Crom
melin & Maarleveld 1949). Gedurende fase II vond 
dus de belangrijkste opvulling van deze laagte 
plaats en wel voornamelijk door een afvoer vanuit 
het noordoosten tot oosten. In'het grootste dal 
(legendaeenheid 37) stroomt thans de Heelsumse 
Beek en die heeft dezelfde oriëntatie. De breedte 
en ook de diepte van het dal maken het aannemelijk 
dat ten minste de aanleg uit de laatstgenoemde fa
se stamt. In een vrijwel soortgelijk dal ligt de 
Renkumse Molenbeek. De ligging ervan wijst op een 
aanvoer van smeltwater van ijs dat gedurende fase 
II het bekken van Otterlo opvulde en wijst tevens 
op een afwatering die gelijktijdig met de hiervoor 
genoemde afvoer uit het noordoosten tot oosten 
plaatsvond. Al deze gegevens passen in het reeds 
eerder geschetste beeld dat de gehele stuwwal van 
de oostelijke Veluwe tot fase II gerekend moet wor
den. 

Op de noordelijke Veluwe bevinden zich eveneens 
afzettingen van het smeltwater van het landijs 
(legendaeenheid 15). Dit materiaal bezit in het 
centrum van het Dal van de Leuvenumse Beek meer 
dan 20% glaciale componenten en het percentage 
neemt snel af in de richting van de stuwwal van 



Garderen en van de stuwwal van de oostelijke Velu-
we (Maarleveld 1956). Verder vertoont het materi
aal storingen die duiden op het smelten van begra
ven ijsmassa's, waar vroeger reeds door Smit Si-
binga (1945) op werd gewezen. De situatie tijdens 
het smelten van het ijs kan als volgt worden voor
gesteld. Was op de zuidelijke Veluwe een ijsvrij 
gebied aanwezig waarheen het water vrij kon af
vloeien, op de noordelijke Veluwe waren de omstan
digheden anders. In het Dal van de Leuvenumse Beek 
bevond zich in fase II een kleine ijslob. Door de 
aanwezigheid van ijs in het bekken van Otterlo wa
ren de mogelijkheden van afwatering beperkt. Er 
zal zich water verzameld hebben tussen de ijslob 
en de stuwwal en de ruimte ertussen zal zowel door 
het materiaal uit het ijs als uit de stuwwal zijn 
opgevuld waardoor de vorming van het smeltwater
terras plaatsvond (legendaeenheid 14; afb. 4 ) . Hoe 
verder de ijstong afsmolt, des te minder de stuw

wal werd aangetast en des te meer componenten uit 
het ijs sedimenteerden. Tussen de afgezette zand
en grindlagen zullen ook ijsblokken terecht zijn 
gekomen en onder zand zijn begraven. Zij hebben 
zich een tijd kunnen handhaven om tenslotte eerst 
na het afsmelten van de ijslob geheel weg te smel
ten. We treffen in de afzettingen vrij veel onre
gelmatigheden aan die op dit fenomeen duiden. Het 
fraaist ontwikkeld is in dit verband de laagte ten 
zuiden van Garderen, het zogenaamde doodijsgat 
(legendaeenheid 33). Het betrekkelijk grote aantal 
van deze gaten in het zuidelijkst deel van het Dal 
van de Leuvenumse Beek kan erop wijzen dat er een 
afvoer van het water plaatsvond in zuidelijke rich
ting. Een deel van het smeltwaterterras is door 
erosie verdwenen en grind- en stenenrijke "koppen" 
vormen de resten ervan in het landschap (de hoge 
smeltwaterterrasrestheuvels). 

Er zullen verder tijdens het smelten van het 

trr^T-T-j landijs 

g r S S S ijssmeltwater 

/ ^ ^ ^ - stuwwal 

ijssmeltwaterafzetting 

j r ^ T T T smeltwaterdal 

m 

SZZL 

landijs 

ijssmeltwater 

stuwwal 

::v£££xff ijssmeltwaterafzetting 

Afb. 4 Aan een zijde door ijs begrensde stuwwal (a en b) en geheel door ijs omringde stuwwallen (c en d) 
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ijs een aantal heuvels en ruggen zijn ontstaan 
(legendaeenheid 9 en 23). Aan de randen van enige 
van deze terreinverheffingen zijn op verschillende 
hoogten resten van glaciale kleien gevonden, het
geen een glaciale ouderdom van de vormen bewijst. 
In andere gevallen kon moeilijk een uitspraak over 
de al dan niet glaciale natuur worden gedaan. De 
hier bedoelde vormen worden aangetroffen tussen 
Elspeet en Vierhouten en staan op de geomorfologi-
sche kaart als smeltwaterterrasrestheuvels en wel
vingen aangegeven (legendaeenheid 24 en 25). Deze 
heuvels, die veel grind bevatten, werden door Bei j-
erinck (1950) beschreven en door hem grindstort-
bergjes genoemd. 

In het noorden van het Dal van de Leuvenumse 
Beek zijn de bovenvermelde glaciale afzettingen 
gestuwd in de tijd waarin ook de Woldberg werd ge
vormd (fase III). De smeltwaterafzettingen die de 
noordrand van de Woldberg begrenzen, zijn op de
zelfde wijze gevormd als die in het Dal van de 
Leuvenumse Beek, doch in een latere fase. De hoog
ste delen vormen het smeltwaterterras (legendaeen
heid 19), dat weer overgaat in minder reliëfrijke 
delen met morene-achtige resten (de glooiing met 
moreneresten van de geomorfologische kaart; bijla
ge 1 ) . 

Er zijn naast de heuvels ten noorden van het 
Dal van de Leuvenumse Beek ook buiten dit gebied 
min of meer ronde terreinverheffingen die bestaan 
uit glaciaal materiaal (smeltwaterheuvels, legen
daeenheid 23). De smeltwaterheuvels zijn wat be
treft hun ligging gebonden aan de stuwwalglooiing 
(zuidelijk van Putten en tussen Vaassen en Wapen-
veld). Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, te be
wijzen dat deze heuvels in holten van het landijs 
zijn gevormd. Het kunnen namelijk ook erosieresten 
van glaciale afzettingen zijn. De ronde vorm van 
deze heuvels was de aanleiding om ze als smeltwa
terheuvels aan te geven. 

Tenslotte dient de glaciale 'meeropvulling1 te 
worden genoemd. Deze afzetting is typisch voor de 
glaciale bekkens en is ontstaan tijdens de eindfa
se van het af smeltende landijs. Er waren toen nog* 
slechts resten van het landijs over en in de ruim
ten ertussen waren meren, waarin de grovere deel
tjes werden afgezet tijdens het afsmelten van het 
ijs. De fijnere deeltjes werden afgezet in de tijd 
direct erna als er door vorst geen aanvoer van ma
teriaal meer was en de zich nog in het water be
vindende zwevende deeltjes konden bezinken. We 
vinden in zo'n afzetting dan ook een fraaie afwis
seling van grove en fijne laagjes. Het is uniek 
als zo'n afzetting in een bekken dicht bij de op
pervlakte voorkomt. Dit is het geval in het reeds 
vele malen genoemde Dal van de Leuvenumse Beek 
(Crommelin en Maarleveld 1952). Ze zijn hier door 
dunne jongere afzettingen bedekt en hoe geologisch 
interessant ook, daardoor geomorfologisch van on
dergeschikte betekenis. Ze zijn daarom niet op de 
geomorfologische kaart vermeld. 

2.2.4 TERREINVORMEN, GROTENDEELS ONTSTAAN 
DOOR BODEMIJS EN SNEEUWWATER 

Hoewel we weinig met zekerheid van de situatie 
op het eind van de Saale(Riss)-tijd weten, kan 
echter wel gesteld worden dat het huidige microre-
liêf jonger is dan deze tijd en grotendeels uit de 
laatste ijstijd stamt. De oorzaak is niet alleen 
het zeer koude klimaat, doch ook de gebrekkige ve
getatie in die tijd. De blijvend bevroren onder
grond (permafrost) verhinderde het ter plaatse in
dringen in de grond van het water dat bij dooi in 
het voorjaar vrijkwam. Het water stroomde dus over 
een lange afstand langs de oppervlakte af, het ont

dooide op zijn weg het bovenste deel van de grond 
en nam bij voldoende stroomsnelheid door het ont
breken van een dichte vegetatie veel zand en grind 
mee. De sterkste aantasting vond plaats gedurende 
het Onder- en het Boven-Pleniglaciaal (Maarleveld 
1976), terwijl een veel geringere (en soms zelfs 
geen) erosie plaatsvond in het Midden-Pleniglaci-
aal (tabel 1). Door deze werkingen zijn enerzijds 
dalen ontstaan of verder uitgediept, terwijl an
derzijds ook dalopvulling plaatsvond. 

Een direct bewijs voor de erosie die toenter
tijd aanwezig was vormen de grote waaiers van 
sneeuwsmeltwatermateriaal. De drie bochten van het 
kanaal Apeldoorn - Dieren en wel die nabij Dieren, 
Eerbeek en Beekbergen, vormen de oostelijke be
grenzing ervan. Zij bestaan uit zand en grind en 
liggen vóór de openingen van zeer brede droge da
len, de zogenaamde trechtervormige dalen van waar
uit het materiaal grotendeels afkomstig is. Het 
zijn de glooiingen van hellingafspoelingen en 
sneeuwwaterafzettingen (legendaeenheid 18 en 32) 
die overgaan in de vlakte van sneeuwwaterafzettin
gen. Het sneeuwsmeltwatermateriaal rust op veenla-
gen die uit de Eemtijd stammen (Van der Hammen & 
Maarleveld 1952), terwijl er verder veenlagen in 
voorkomen uit het Midden-Pleniglaciaal (Kolstrup 
1975). 

Een andere vorm uit het koudste deel van de 
laatste ijstijd is de pingo-ruïne (legendaeenheid 
34). Het zijn cirkelvormige depressies, veelal om
ringd door een lage smalle wal. Het fraaiste voor
beeld hiervan is het Bleke Meer, nabij Uddel (afb. 
5). Het meer is evenals het Uddelermeer ten dele 
opgevuld met organisch materiaal uit het Laat-Gla-
ciaal (Polak 1963) en de wal om het meer bestaat 
uit zand en grind. Pingo's ontstaan in de arcti
sche gebieden in hoofdzaak in meren die door op
vulling ondiep zijn geworden of zijn drooggevallen. 
Onder zo'n meer bevindt zich een zeer diepe, niet-
bevroren laag, daar de vorst in de winter niet in 
staat is al het water van het meer in ijs te ver
anderen. Wordt het meer door opvulling ondieper 
dan is dat wél het geval en bevriest uiteindelijk 
ook de ondergrond van het meer. Hierdoor vormt 
zich een ijslens en zet de grond ca. 10% uit. Daar 
de laag nabij het oppervlak de minste weerstand 
biedt, bolt daar de grond door de druk (kristalli-
satiekracht) tot een heuvel op. Bij het verder in
dringen van de vorst in de bodem bevriest steeds 
meer bodemwater en wordt de heuvel steeds hoger 
tot uiteindelijk het moment aangebroken is dat de 
mantel van de grond om de ijskern scheurt. De zon 
krijgt dan vat op het ijs en de ijskern smelt weg. 
Tijdens dit proces glijdt de mantel om de ijskern 
naar beneden en vormt de reeds genoemde lage smal
le wal. Is al het ijs gesmolten dan blijft een 
laagte met de smalle wal over waar eens de pingo 
was. Tenminste een deel van de onder legendaeen
heid 34 genoemde laagten is op deze wijze ontstaan. 

Keren we weer terug tot de dalen, waarvan het 
trechtervormige type reeds boven werd genoemd. Dit 
daltype (legendaeenheid 40 en 41) bezit de naam 
vanwege de vorm die het op een kaart bezit, name
lijk de sterke toename in breedte bij een geringe 
lengte. De dalbodem is, indien niet opgevuld met 
stuifzand, betrekkelijk vlak. Evenmin als de waai
ers die voor de openingen van deze dalen üggen, 
vallen zij in het terrein op. door hun enorme groot
te. Deze dalen komen in hoofdzaak voor bij de bre
de oostelijke Veluwe-stuwwal. Nabij Dieren ligt 
het Dal van Hagenou, ten noorden hiervan het Dal 
van Eerbeek, het Dal van Loenen (met de Vrijenber-
ger Spreng), het Dal van Beekbergen, het Dal van 
Assel, het Dal van Wiessel, het Dal van Niersen, 
het Dal van Tongeren en tenslotte bij Heerde, het 
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Afb. 5 Pingo-achtige depressie nabij Uddel volgens gegevens van 

Kraanenen Pape (1965). 

Dal van de Dellen. Langs de westrand van de ooste
lijke Veluwe-stuwwal zijn drie van deze dalen en 
wel van zuid naar noord gaande: het Dal van het 
Deeler Woud, het Dal van Hoenderloo en het Dal van 
Kootwijk. Nabij Garderen treffen we ten slotte het 
Dal van Koudhoorn aan. Zo'n trechtervormig dal be
gint op een plek waar verschillende diepe dalen 
met een min of meer holle dalbodem samen komen. 

Laatstgenoemd daltype (het droog dal, legenda-
eenheid 38) komt zeer algemeen voor en is bijzon
der duidelijk te zien o.a. bij de Posbank. Bij de
ze plaats beginnen deze dalen met een nisvormig 
dalbegin (Teunissen 1961); hetgeen wijst op een 
sterkere invloed van solifluctie* dan van water, 
dat eerst na een korte afstand voldoende kracht 
bezit voor een eroderende werking. Gezien de ouder
dom van de voor de dalopeningen liggende waaiers, 
waarvan het materiaal uit de dalen afkomstig is, 
zijn de dalen met het nisvormig dalbegin niet ouder 
dan de Weichsel- of Würmtijd. Veel langer en ook 
wat breder zijn de dalen van de smeltwaterwaaier 

*Solifluctie is het hellingafwaarts glijden van de 
met water doordrenkte bovenste grondlaag, dat kan 
optreden als de ondergrond slecht doorlatend is 
(bijvoorbeeld een bevroren ondergrond). 

van de zuidelijke Veluwe. Deze min of meer diepe 
dalen zijn dikwijls asymmetrisch, hetgeen betekent 
dat de dwarsdoorsnede ongelijkzijdig is. Dit kan 
verklaard worden door dat de ene dalwand meer aan 
de werking van solifluctie was blootgesteld dan de 
andere. Deze werking wordt veroorzaakt door grote 
hoeveelheden vocht in de bodem. Volgens Edelman & 
Maarleveld (1949) moet hiervoor de sneeuw verant
woordelijk worden gesteld. Deze kon zich slechts 
in de windschaduw ophopen. De onder de sneeuw lig
gende dalwand werd bij de dooi doordrenkt met wa
ter wat het afglijden van lagen tot gevolg had, 
een proces waarop ook door Steur (1951) werd gewe
zen. De desbetreffende dalwand werd hierdoor sterk 
vervlakt en het was er tevens de oorzaak van dat 
het afstromende water naar de andere wand werd ge
drongen en deze hierdoor ondermijnde. Een voorbeeld 
van een dwarsdoorsnede van zo'n asymmetrisch dal 
wordt door middel van afb. 6 en 7 gegeven. De die
pe droge dalen gaan dalopwaarts meestal over in 
zeer flauwe laagten. Deze beginnen dikwijls in het 
stuwwalplateau, dat voor een belangrijk deel voor 
erosie gespaard is gebleven. 

Hoewel de droge dalen vrijwel geheel zijn ge
vormd in het Pleistoceen, vindt ook thans nog wel 
enige erosie door sneeuwsmeltwater plaats in zeer 
koude winters. Dit was bijvoorbeeld het geval in 
1963 (8 tot 10 maart), toen na de koude winter 
veel water stond in het anders droge dal dat de 
Koningsweg nabij Schaarsbergen kruist. Volgens 
waarnemers kan in zo'n geval het water met vrij 
veel kracht door deze in de heide gelegen dalen 
stromen. Droge dalen voeren thans vrijwel nooit 
water af, maar toch is het laagste deel vaak voch
tiger dan de rest. hetgeen vooral bij dalkruisende 
zandwegen te zien is. 

Voorts is het misschien van belang nog te ver
melden dat in verschillende droge dalen de nacht
vorstschade groter is dan elders. 

2.2.5 TERREINVORMEN, GROTENDEELS ONTSTAAN 
DOOR RIVIERWATER EN STORTBUI-EROSIE 

De zuidelijke Veluwe-rand wordt gekenmerkt door 
vrij steile en steile stuwwalzijden. Nabij de Pos-
bank zien we hiervan een voorbeeld. Dit vrij steile 
deel van de stuwwal (legendaeenheid 1) zal zijn 
ontstaan door de ondergravende werking van rivier
water. In welke tijd dit gebeurde valt niet met 
zekerheid te zeggen. Het vond in ieder geval 
plaats in de tijd die voorafging aan de vorming 
van de droge dalen. 

Nabij Wageningen en Heelsum zijn de stuwwalzij-
den steil. Deze stuwwallen liepen in de Saale-
(Riss)-tijd door tot in de Betuwe (Verbraeck 1975) 
en zijn door de grote rivieren voor een deel opge
ruimd. De aantasting door de Rijn hierna vond ze
ker nog plaats in de na-Romeinse tijd (Teunissen 
1961). 

Bij deze steile stuwwalzij den in het bijzonder 
en verder op alle stuwwalflanken met geen of een 
gebrekkige plantenbedekking vond erosie plaats 
tijdens stortbuien. Er is wel geconstateerd dat 
bij één stortbui een geul van een lengte van meer 
dan 50 m en een diepte tot 50 cm werd uitgeslepen. 
De erosiesterkte wordt, afgezien van de vegetatie, 
bepaald door de afstand afgelegd door het water, 
de hellingshoek, de aard van het materiaal en de 
ligging van de lagen in de ondergrond. De hier ge
noemde afstand is van weinig belang daar na een 
tiental meters reeds erosie optreedt. Uiteraard is 
de hellingshoek van grote betekenis en we zien de 
stortbui-erosie eerst bij hellingen van meer dan 
1° en deze neemt toe bij steilere hellingen. De 
aard van het materiaal speelt een belangrijke rol, 
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zuidwestelijk van Ugchelen. 1 gestuwde afzettingen 
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Afb.7 Geologisch kaartje van het gebied zuidwestelijk van Ugchelen 

(zie afb.6) volgens gegevens van Ir. K.R. Baron van Lynden. 

zoals de pakking, de korrelgrootteverdeling en de 
aanwezigheid van stenen. Verder is de ligging van 
de kale strook grond ten opzichte van de strek
kingsrichting van de gestuwde lagen mede van in
vloed, daar er bij een oriëntatie loodrecht hierop 
minder erosie optreedt dan bij een ligging van de 
kale strook grond evenwijdig aan deze lijnen. 

In hoeverre de ontbossing deze erosie heeft be
vorderd is onvoldoende bekend. Wel wordt door Teu-
nissen (1961) vermeld, dat vrij veel materiaal van 
na-Romeinse ouderdom in de droge dalen wordt aan
getroffen. 

2.2.6 TERREINVORMEN, GROTENDEELS ONTSTAAN 
DOOR WIND 

Het betreft hier een zeer belangrijke groep van 
Veluwse terreinvormen. De oudste voor ons van be
lang zijnde afzettingen zijn Oud Dekzand en loss. 
Het zijn windafzettingen die onder arctische om
standigheden zijn gevormd en gekenmerkt worden 
door een zwak golvend of vlak oppervlak (legenda-

eenheden 3, 6, 8, 17, 21, 29, 30). Soms liggen zij 
als een glooiing in het terrein. Loss en Oud Dek
zand worden te zamen genoemd omdat ze niet alleen 
in dezelfde tijd zijn afgezet (tabel 1) doch op de 
zuidelijke Veluwe ook in elkaar overgaan. Zuide
lijk van Eerbeek is het grindrijk reliëf er door 
bedekt, alleen de steilste plekken zijn vrij hier
van. Loss wordt in het bijzonder in de dalen tus
sen Dieren en Velp aangetroffen (legendaeenheid 4) 
(Vink 1949). De afzetting ervan kan met luwte te 
maken hebben, doch ook kan de gunstige expositie 
voor de groei van bepaalde planten, die voor het 
vasthouden van de stofdeeltjes van essentieel be
lang zijn, bepalend voor de lössafzetting zijn ge
weest. 

Daar in hoofdzaak de dalen met loss zijn opge
vuld, bewijst dit dat er geen belangrijke erosie 
nadien heeft plaatsgevonden. Oud Dekzand komt ook 
noordelijk van Eerbeek in de brede droge dalen 
voor, zoals nabij Apeldoorn. Jong Dekzand treffen 
we veel algemener aan op de stuwwallen. Soms is 
het niet meer dan een dun dek en is dan morfolo-

22 



gisch van geringe of geen betekenis. Van dezelfde 
ouderdom zijn enige, tot iegenda-eenheid 10 en 26 
behorende heuvelruggen, die gekenmerkt wordendoor: 
(a) een ligging onafhankelijk van het oudere re
liëf, (b) een niet door erosie aangetaste vorm, 
(c) de aanwezigheid van een diep ontwikkeld bodem
profiel en tenslotte door (d) de sporen van een 
oud bodemprofiel met houtskoolresten, rustend op 
een keienvloer van windkanters, aan de basis van 
het zandlichaam (Edelman S Maarleveld 1944). De 
gevonden houtskooldeeltjes in het begraven bodem
profiel blijken volgens Cl4-dateringen steeds een 
ouderdom van ca. 11 000 jaar te bezitten. Betref
fende de heuvelruggen kan nog opgemerkt worden, 
dat een zuidwest-noordoost oriëntatie overheerst, 
hetgeen in verband met een bepaalde ligging van 
paraboolachtige vormen op een zandtransport door 
zuidwestelijke winden duidt. Door het voorkomen 
van deeltjes met een ouderdom van 11 000 Cl4-jaren 
aan de basis van de ruggen en de sterke ontwikke
ling van de vegetatie vanaf ca. 10 000 jaren gele
den, zal de afzetting hoogstwaarschijnlijk uit het 
laatste deel van het Laat-Glaciaal stammen. Rest 
ons nog het antwoord op de vraag naar de herkomst 
van het zand. Om deze vraag te beantwoorden willen 
we de ligging van de zandruggen ten opzichte van 
het reliëf van de stuwwal nagaan. In 1951 werd er 
door Maarleveld op gewezen dat de ruggen alleen op 
plekken voorkomen waar de invloed van westelijke 
winden groot is. Dit moet vooral het geval zijn op 
die plaatsen waar materiaal geschikt voor zand
transport aanwezig was. Zonder hier diep op in te 
willen gaan, kan vermeld worden, dat in het bij
zonder de sneeuwsmeltwaterafzettingen aanwezig in 
dalen of in de waaiers, veel materiaal voor wind-
transport geleverd zullen hebben (Maarleveld 1968). 

Daar op de geomorfologische kaart, schaal 
1 : 100 000 (bijlage 1) geen onderscheid gemaakt 
is tussen landduinen en hoge dekzandruggen (legen-
daeenheden 10, 26, 27, 28) zal thans op het ont
staan van duinen worden ingegaan die veel later 
dan de bovenvermelde werden gevormd. Het blijkt 
dat deze landduinen in hoofdzaak ontstaan zijn na 
de middeleeuwen (Schimmel 1975). Zij onderscheiden 
zich van de reeds genoemde langgerekte heuvelrug
gen en dekzanden door het ontbreken van een diep 
ontwikkeld bodemprofiel en door de veelal onregel
matige vormen. Verder is het zand losser dan bij 
de langgerekte heuvelruggen en dekzanden en het 
zand bevat dikwijls zwak humeuze laagjes (Schel
ling 1955). Het ontstaan van de duinen is het ge
volg van menselijke activiteiten, zoals het over
matig steken van heideplaggen en overbeweiding van 
de heide door schapen. Vooral plaatsen, waar de 
ondergrond uit windafzettingen bestond en de grond
waterstand zeer laag was, waren gevoelig voor ster
ke winderosie. Schelling (1955) heeft op de vormen 
van de duinen de aandacht gevestigd. Zo vermeldt 
hij de aanwezigheid van sikkelduinen, dwarsduinen, 
streepduinen en windkuilduinen. 

Een zeer opvallende duinvorm is de randwal. De
ze is langgerekt, dikwijls hoog en veelal aan de 
grens van een stuifzandgebied gelegen. In het Na
tionale Park 'De Hoge Veluwe' treffen we bij de 
Pampeld zo'n duin aan om de door Veldhorst (1965) 
vermelde oude ontginning met dezelfde naam. Nabij 
Otterlo is een zeer hoge randwal, gevormd om een 
oud markebos (Koster 1968). Schelling (1955) wees 
bovendien op een zeer interessant morfologisch fe
nomeen, de vorming van het zogenaamde fort. Hij 
gaat er vanuit dat verstuiving het eerst begon op 
hoge kale terreindelen. Het door de wind verplaat
ste zand werd dan in de lage terreindelen door de 
daar aanwezige planten opgevangen. Dit proces ging 
steeds door totdat uiteindelijk de destijds hoog-
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dekzand 

stuifzand, practisch zonder humus 

! f § = g H | i | idem, zeer weinig humushoudend 

idem, enigszins humushoudend 

bodemprofiel; meestal humuspodzol 

deze verschillen liggen binnen de humusklasse 'uiterst humusarm' 

Afb.8 De ontwikkeling van het stuifzandlandschap uit het 

dekzandlandschap volgens Schelling (1955). 

ste plek het laagst was (afb. 8 ) . Een nadien ver
schenen studie van Koster (1970) over deze merk
waardige terreinvormen heeft het hier geschilderde 
beeld bevestigd. Deze door reliëfomkering ontstane 
forten komen her en der in de stuifzandgebieden 
voor, doch het fraaist en veelvuldigst in het Leu-
venumse bos. Door de verstuiving zijn ook uitge
strekte vlakten ontstaan (legendaeenheid 31). Dik
wijls bevindt zich hier een vloertje van fijn grind 
aan het oppervlak. Dit grind vertoont veelal een 
zwakke polijsting. Fraai door stuivend zand be
werkte stenen worden onder dekzand aangetroffen. 
Het rijkst hieraan is de noordelijke Veluwe-rand 
(Schönhage 1969), waar soms meer dan 10% windkan
ters tussen de andere stenen van een keienvloer 
worden gevonden. 

De verbreiding van de duinen en de uitgestoven 
vlakten op de Veluwe noopt tot een nadere verkla
ring. Ten eerste valt het op dat tussen Lunteren 
en Stroe de grens van de Veluwe (in deze studie) 
ongeveer samenvalt met die van de stuifzandgebie-
den. Dit is geen toeval, daar de grens tussen de 
Gelderse Vallei en de Veluwe samenvalt met die tus-
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sen de lage en de hoge zandgronden (Maarleveld & 
Van der Schans 1961). Verder zien we op de geomor-
fologische kaart dat zich vooral aan de randen van 
de stuwwallen grote gebieden met landduinen bevin
den en tevens dat de zuidelijke Veluwe veel rijker 
aan windafzettingen is dan de noordelijke, hetgeen 
des te meer bevreemdt door de reeds gesignaleerde 
grotere hoeveelheden fijn materiaal in de gestuwde 
pakketten op de noordelijke Veluwe dan op de zui
delijke. Deze verschillen in het voorkomen van de 
windafzettingen kunnen verklaard worden door de 
reeds eerder vermelde hypothese dat het voor wind-
transport in aanmerking komend materiaal afkomstig 
is uit sneeuwsmeltwaterafzettingen. Het watertrans
port zal een dermate gunstige sortering teweegge
bracht hebben dat het materiaal na het droogvallen 
in de zomer geschikt was om door de wind opgenomen 
te worden. Dit gebeurde door overwegend westelijke 
winden. Gaan we nu aan de hand van deze hypothese 
de ligging van de sneeuwsmeltwaterafzettingen ten 
opzichte van de windafzettingen na, dan komen de 
sneeuwsmeltwaterafzettingen langs de oostrand van 
de Veluwe-stuwwal het meest algemeen voor. Gezien 
de aanname van westelijke winden, zal geen zand 
dat van de oostrand afkomstig is de Veluwe bedek
ken. Anders is het gesteld met de sneeuwsmeltwa-
terafzettingen aan de westzijde van de Veluwe die 
ten dele verscholen liggen onder jonge afzettingen 
(Maarleveld & Pape 1960) en daarom niet op de geo-
morfologische kaart te vinden zijn. Voornamelijk 
vanuit deze plaats zijn volgens ons.zeer grote 
hoeveelheden zand afkomstig, hetgeen mogelijk was 
door een belangrijke aanvoer van materiaal (brede 
en hoge oost-Veluwe-stuwwal). 

Dat zo weinig windafzettingen op de noordelijke 
Veluwe en in de zuidelijke helft van het Dal van 
de Leuvenumse Beek voorkomen, zal veroorzaakt zijn 
doordat de belangrijkste sedimentatie van het 
sneeuwwatermateriaal eerst plaatsvond bij de ope
ning van het Dal van de Leuvenumse Beek, hetgeen 
de in de ondergrond voorkomende zeer grote sneeuw
waterwaaier (Haans & Maarleveld 1957) bewijst. Het 
Dal van de Leuvenumse Beek had dus gedurende de 
laatste ijstijd de functie van erosiedal. Hiermede 
hangt samen het voorkomen van zeer uitgestrekte 
landduingebieden langs de rand van de noordelijke 
Veluwe. 

2.2.7 TERREINVORMEN, GROTENDEELS ONTSTAAN 
DOOR VEENVORMING 

De eigenlijke Veluwe is zeer arm aan veen en 
hetgeen vroeger aanwezig was is vrijwel geheel af
gegraven. De nog resterende venen (legendaeenheid 
36) zijn grotendeels door Van Zinderen Bakker 
(1938) onderzocht. Onlangs is echter op de Veluwe 
een veenlaag gevonden waarin vrijwel het gehele 
Holoceen is vertegenwoordigd (afb. 9 ) . Het veen 
ligt in een breed dal nabij Valkenhuizen, noorde
lijk van Arnhem. Alle veranderingen van de vegeta
tie gedurende de tijd tussen ca. 8200 jaar v.Chr. 
en de Middeleeuwen kunnen hieruit worden afgelezea 

Verder zijn er vrij veel vennetjes. Ze hebben 
hun ontstaan vooral te danken aan de vorming van 
een ijzer-B-laag. Onderzoek van het veen wijst uit 
dat het materiaal dat direct op de zandige bodem 
van de plas ligt, jonger is dan 700 jaar v.Chr. en 
ouder dan 1400 jaar n.Chr. 

terrein. Het graven vond plaats ten behoeve van 
watermolens, van waterwerken of om, zoals bij Loe-
nen, een kanaal van water te voorzien (Moerman 
1934). Sommige hiervan zijn door gebrek aan onder
houd in verval geraakt (Wolfheze) andere zijn eni
ge eeuwen geleden reeds door baldadigheid vernield 
(Terlet). Nabij Ugchelen en Heelsum wordt er dia-
tomeeënaarde in aangetroffen, een in ons land 
uiterst zeldzame afzetting. De sedimentatie vond 
waarschijnlijk plaats in destijds gegraven molen-
vijvers. 

Op verschillende plaatsen komen op de Veluwe 
vuilstortplaatsen voor meestal in zandgroeven, zo
als bij Eerbeek en Wapenveld. Ten noorden van Ede 
ligt een hoge vuilstort, die op de geomorfologi-
sche kaart is aangegeven als storthoop (legenda
eenheid 13) en tot de plateau-achtige vormen be
hoort. 

Tenslotte dient nog iets te worden vermeld over 
enkele niet eerder genoemde menselijke activitei
ten, aangezien over het ontstaan van verschillende mi-
crovormenmisverstanden heersen. De mens heeft sinds 
onheuglijke tijden voor allerlei doeleinden materiaal 
van de Veluwe weggehaald. We denken hierbij niet 
alleen aan het zand, dat met de heideplaggen werd 
meegenomen en zo op de akkers terecht kwam, doch 
ook aan de grote hoeveelheden leem die voor wo
ningbouw en verharding van wegen werden gegraven. 
Verder werd zeer veel zand voor ophoging en ge
bruik als strooizand weggehaald. Het graven van 
grind was een algemeen voorkomend gebruik en voor
al in de crisisjaren voor de laatste wereldoorlog 
vond dit op zeer grote schaal plaats. Ook is er 
veel naar ijzer gegraven en op sommige plekken 
liggen de storthopen van ijzerslakken uit die 
tijd (Moerman 1928). De kuilen op de stuwwal zijn 
langgerekt van vorm, ze liggen in de strekkings
richting en het uitgezeefde materiaal (zoals fijn 
grind) wordt langs veel kuilen rustend op een bo
demprofiel teruggevonden. De kuilen hebben met de 
werking van ijssmeltwater dus niets van doen. 

Ook zijn grote hoeveelheden stenen weggehaald, 
vroeger voor bestrating en nadien voor stadstui
nen. Daar er moeilijk in Europa een plek valt aan 
te wijzen waar een grotere verscheidenheid aan 
stenen bijeen ligt dan op de noordelijke Veluwe, 
verwekt het geen verwondering dat er ook veel ma
teriaal door verzamelaars is bijeengegaard. Geluk
kig behoeft men voor het vinden van stenen niet 
steeds de terreinen af te grazen, doch zijn er 
groeven waar veel interessants in de storthopen 
valt te vinden. 

We willen dit overzicht niet besluiten zonder 
de hoop uit te spreken dat de Veluwse terreinvor-
men met de erin aanwezige groeven voor velen aan
leiding mogen zijn, zich te verdiepen in het ont
staan van dit interessante deel van ons land. 

2.2.8 TERREINVORMEN, GROTENDEELS ONTSTAAN 
DOOR DE MENS 

We zullen het eerst de sprengen noemen. Dit zijn 
door de mens gegraven beekkoppen. Voordien was er 
soms reeds een beek in het diepste deel van het 
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2.3 Bodemgesteldheid 

2.3.1 BODEMVORMENDE FACTOREN 

De Veluwe is bodemkundig een rijk geschakeerd 
gebied. Sommige verschillen in bodemgesteldheid 
hangen samen met de geologische wijze van ontstaan, 
andere zijn het gevolg Processen die zich heb
ben afgespeeld nadat de ,hillende geologische 
sedimenten waren afgezet. 

Deze processen hebben zich afgespeeld onder in
vloed van de volgende factoren (Steur 1961): moe
dermateriaal, klimaat, biologische aktiviteit, re
liëf en grondwater, de tijd, de mens. 

MOEDERMATERIAAL 

De oudste sedimenten komen voor in de stuwwal
len (afb. 3). Het zijn afzettingen van de grote 
rivieren, die door het landijs in de Saale-tijd 
werden opgeperst tot langgerekte enigszins gebogen 
heuvelruggen, waarin de oorspronkelijk horizontaal 
liggende lagen nu scheef staan. Het materiaal is 
overwegend grof, met grind, maar ook kleilagen ko
men voor (Teunissen 1958, Teunissen & Florschütz 
1957). In het zuiden van de Veluwe zijn het afzet
tingen van de Maas en de Rijn, de zogenaamde brui
ne zanden met een hoog gehalte aan gemakkelijk 
verweerbare mineralen. In het noorden zijn het se
dimenten die door rivieren zoals Elbe, Wezer, Ems 
van uit het oosten, uit noord-Duitsland zijn aan
gevoerd, de zogenaamde witte zanden, met een laag 
gehalte aan gemakkelijk verweerbare mineralen 
(Crommelin & Maarleveld 1951, Crommelin 1953). 

Het materiaal afkomstig uit het ijs en de stuw
wallen en meegevoerd door het smeltwater werd af
gezet met het patroon van een vlechtende rivier 
(Maarleveld 1955). Het vormt nu de smeltwaterwaai
ers, smeltwaterterrassen en smeltwaterheuvels, die 
overwegend bestaan uit horizontaal of kriskras ge
laagd, grof, grindhoudend zand met weinig fijne 
delen omdat die door het snelstromende water zijn weg
gevoerd. Plaatselijk is in glaciale meren klei afge
zet, die invloed heeft op de waterhuishouding, zo
als in het dal van de Leuvenumse Beek (Crommelin & 
Maarleveld 1952) . 

In de Weichsel-tijd werden met sterke westen
winden dekzanden afgezet, vooral in de laaggelegen 
gebieden, maar ook op vele plaatsen op de Veluwe. 
Zij liggen soms als lange lengteduinen over de ou
dere afzettingen heen of vullen depressies op 
(Maarleveld 1951). Het zand is in het algemeen ma
tig fijn, goed gesorteerd en arm aan grind. Op 
natte plaatsen heeft het vaak een dichte pakking. 
Het is in het algemeen arm aan gemakkelijk verweer
bare mineralen, behalve op plaatsen waar er veel 
bestanddelen van de stuwwallen in zijn opgenomen. 

Op de zuidoost-Veluwe is in die tijd loss afge
zet (Vink 1949). Het is uiterst fijnzandig en sil-
tig materiaal met enig lutum. Op verscheidene 
plaatsen op de Veluwe treft men in de luwte van 
terreinverheffingen enige löss in de bovengrond 
gemengd aan. Eveneens in de Weichsel-tijd, zijn in 
de Veluwe diepe droge dalen uitgeslepen. Voor de 
mond van die dalen liggen uitspoelingswaaiers van 
materiaal uit het achterland. Het is meestal sterk 
uitgewassen, grof, grindhoudend zand (Edelman & 
Maarleveld 1949, Van der Hammen & Maarleveld 1952, 
Maarleveld 1949). Gedurende dooiperioden is veel 
materiaal als een met water verzadigde brei op de 
hellingen in beweging gekomen. Deze sterk gemengde 

laag ligt als een solifluctiedek (zie voetnoot 
p. 21) over veel terreinvormen heen. 

In het Holoceen zijn veel hooggelegen dekzanden 
vooral door toedoen van de mens weer gaan stuiven 
(Schimmel 1975, Schelling 1955). Het materiaal van 
deze stuifzanden is nog armer aan fijne bestandde
len dan de dekzanden waaruit zij ontstonden. Het 
is gewoonlijk matig fijn zand met een losse pak
king, waarin vaak humushoudende bandjes voorkomen. 
Op natte plaatsen is soms veen ontstaan. Op laag
gelegen plaatsen is het in het algemeen mesotroof, 
op hooggelegen plaatsen oligotroof. Het komt voor 
langs de noordwest rand, in de beekdalen en op som
mige plaatsen boven op de Veluwe. Eveneens in het 
Holoceen is in het noordwesten van het gebied zee
klei en rivierklei tot afzetting gekomen. 

KLIMAAT 

De invloed van het klimaat op de bodemvorming 
is groot. Dat is vooral duidelijk als men verschil
lende klimaatgebieden met elkaar vergelijkt. Bin
nen de Veluwe zijn de verschillen in macroklimaat 
gering, van de verschillen in microklimaat is wei
nig bekend. Bovendien is het klimaat gedurende het 
Holoceen, de periode waarin de bodems op de Veluwe 
zijn ontstaan, niet steeds hetzelfde geweest. 

In tabel 2 is een aantal gegevens betreffende 
het klimaat opgenomen. Van bijzonder belang voor 
de bodemvorming is het voorkomen van een neerslag
overschot van september tot en met maart en een 
verdampingsoverschot van april tot en met augustus. 
Het neerslagoverschot is er in belangrijke mate de 
oorzaak van dat op de Veluwe op veel plaatsen pod-
zolgronden zijn ontstaan. 

BIOLOGISCHE ACTIVITEIT 

Op de door geologische krachten aangevoerde ma
terialen zijn in de loop van de tijd geleidelijk 
levensgemeenschappen van planten en dieren ont
staan. Afgestorven organismen leverden organische 
stof die werd afgebroken of omgezet en die op den 
duur de donkere bovengronden (A-horizonten, afb. 
10) leverde, die karakteristiek zijn voor veel bo
dems. Sommige componenten van de organische stof 
werden door de neerslag naar beneden afgevoerd, 
waarbij zij soms op zekere diepte neersloegen en 
daar inspoelingshorizonten vormen, de B-horizonten. 
De koolzuur die bij afbraak van organische stof 
vrijkwam, hielp in belangrijke mate mee de minera
le reserve te ontsluiten, waardoor vooral in de 
bovengrond een sterke verwering optrad, die naar 
beneden toe afneemt (afb. 10). 

De vrijgekomen minerale voedingsstoffen worden 
door de vegetatie grotendeels opgenomen en in om
loop gehouden. Naarmate het moedermateriaal meer 
gemakkelijk verweerbare mineralen bevat en het ma
teriaal door de wortels van de planten dieper kan 
worden ontsloten, is het chemische vruchtbaarheids
niveau van de bodem hoger. Zo vindt men in de bo
dems op de stuwwallen van de zuid-Veluwe hogere 
gehalten aan minerale voedingsstoffen dan op de 
stuwwallen van de noord-Veluwe, de fluvioglaciale 
afzettingen en de meeste dekzanden. Hiermee gaan 
meestal duidelijke verschillen in bodemvorming sa
men. 
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Temperatuur 
Gemiddelde temp. {in °CI . 
Aantal zomerse dagen 

(max. temp. >25°C) 
Aantal vorstdagen 

(min. temp. <0°C) 
Aantal ijsdagen 

(max. temp. <0°C) . 

Neerslag 
Hoeveelheid (in mm) 
Aantal dagen met tenm. 1,0 mm 
Duur neerslag (in uren} . 

Zonneschijn 

Zonneschijn in procenten van de 
langst mogelijke duur 

Aantal zonloze dagen 

Straling 
cal/cm1 /dag 

Verdamping 
Verdamping van vr i j water (E0 vol

gens Penman) met ui tz. van 194( 
Neerslag - E0 

Relatieve vochtigheid 
Gemiddeld (in %l . . . . 

jan 

1,7 

0 

15 

5 

69 
13 
68 

56 

22 
13 

54 

4 
65 

87 

febr. 

2,0 

0 

14 

4 

51 
11 
51 

69 

25 
9 

113 

17 
34 

84 

maart 

5,0 

0 

12 

0 

44 
9 

42 

127 

34 
6 

198 

42 
2 

79 

april 

8,5 

0 

3 

0 

49 
10 
38 

164 

39 
3 

309 

78 
- 2 9 

75 

mei 

12,4 

2 

1 

0 

52 
9 

35 

211 

43 
2 

399 

109 
- 5 7 

74 

luni 

15,5 

6 

0 

0 

57 
9 

32 

223 

44 
1 

423 

126 
- 6 9 

74 

ju l . 

17,0 

7 

0 

0 

78 
11 
37 

199 

40 
1 

368 

118 
- 4 0 

78 

aug. 

16,8 

6 

0 

0 

89 
12 
39 

186 

41 
1 

320 

96 
- 7 

80 

sept. 

14,3 

2 

0 

0 

71 
11 
38 

146 

38 
2 

242 

61 
10 

82 

Okt. 

10,0 

0 

2 

0 

72 
11 
48 

102 

31 
6 

141 

28 
44 

86 

nov. 

5,9 

0 

5 

0 

70 
12 
57 

50 

19 
11 

65 

9 
61 

89 

dec. 

3,0 

0 

12 

3 

64 
12 
58 

41 

17 
14 

42 

3 
61 

90 

Tabel 2 Temperatuur, neerslag, zonneschijn, straling, verdamping en relatieve vochtigheid per 
maand, gemiddeld over het tijdvak 1931 -1960 
(De gegevens hebben betrekking op De Bilt). 
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Afb. 10 Hypothetische bodemprofielen met aanduiding van de belangrijkste horizonten. 

RELIEF EN GRONDWATER 

Het reliëf speelt bij de bodemvorming, zowel di
rect als indirect een grote rol. Soms is de ver
breiding van het moedermateriaal er ten dele door 
bepaald, zoals het voorkomen van een solifluctie-
dek (zie voetnoot p. 21), de uitspoelingswaaiers, 
de verbreiding van de loss. Hoogteverschillen kun
nen aanleiding geven tot erosie. In een begroeid 
landschap is de erosie meestal gering. Aan de 
meeste droge dalen van de Veluwe is gedurende het 
Holoceen dan ook weinig veranderd. Alleen waar 
door de mens de vegetatie werd vernield is soms 
duidelijk verplaatsing van materiaal opgetreden. 
Zo vindt men in het dal van de Heelsumse beek en 
Renkumse beek verspoelde zanden met humushoudende 
laagjes er in. Een ander duidelijk voorbeeld vormt 
de Posbank, waar door overmatige recreatieve acti
viteit een aanzienlijke erosie is opgetreden. 

Het reliëf heeft invloed op de verdeling van 

het neerslagwater. Op lage plaatsen verzamelt het 
zich, op hogere plaatsen dringt minder water de 
grond in. Vooral op de heidevelden met haarpodzol-
gronden geeft dat aanleiding tot het voorkomen 
van duidelijker ontwikkelde bodems in de meestal 
kleine depressies, dan daar buiten. 

Hoge grondwaterstanden veroorzaken bijvoorbeeld 
bleking van het zand en roestvlekken. In het tra
ject waarbinnen het grondwater schommelt treedt 
een sterke verwering van de mineralen op. In af-
voerloze laagten vindt een sterke infiltratie 
plaats van meestal bruine humeuze stoffen in de 
ondergrond. Het meeste ijzer en veel aluminium 
wordt afgevoerd. In doorlopende laagten die onder
deel vormen van het natuurlijke ontwateringspa
troon ontbreken veelal de bruine inspoelingshori-
zonten. Men vindt daar gronden die bestaan uit een 
donkere bovengrond op een bleke zandondergrond met 
veel roestvlekken. 
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DE TIJD 

Bodemvormende processen vragen tijd. Sommige 
processen verlopen snel, zoals de vertering van 
bladeren en takken die elk jaar op de grond vallen, 
andere verlopen veel trager, zoals de verwering 
van veel mineralen en de vorming van inspoelings-
horizonten. Het effect van de bodemvormende pro
cessen in de tijd is in zeer verschillende mate 
afhankelijk van de overige bodemvormende factoren. 
Men kan aannemen dat op de Veluwe de bodemvorming 
ca. 10 000 jaar geleden is begonnen, met het aan
breken van het Holoceen. De stuwwallen en de flu
vioglaciale zanden waren toen al vrij sterk ver
weerd. De dekzanden, de uitspoelingswaaiers en de 
loss waren nog maar kort geleden afgezet, de ver
wering moest daar nog op gang komen. In de zeeklei 
echter is de bodemvorming nog geen 1000 jaar aan 
de gang. Die werd afgezet vlak voor de bedijking. 
In veel stuifzanden moet men rekenen met een tijd 
van enkele tientallen jaren en in de nog stuivende 
zanden met nog kortere perioden. 

DE MENS 

De Veluwe is reeds zeer lang het woongebied ge
weest van de mens. De oudste sporen hiervan zijn 
uitgewist door de geologische gebeurtenissen, zo
als de vorming van de stuwwallen in de Saale-tijd 
en de sterke erosie in de Weichsel-tijd. Uit het 
laatste gedeelte van de Weichsel-tijd, het Laat-
Glaciaal, worden paleolitische werktuigen gevonden 
van vermoedelijk nomadisch levende rendierjagers. 
Uit de Aller0d-tijd, een warmere periode in het 
Laat-Glaciaal (tabel 1), stamt een veel voorkomen
de laag met houtskool van berken en dennen, die 
mogelijk mede door toedoen van de mens is ontstaan. 

In de Midden-Stëentijd (afb. 28) was de Veluwe 
grotendeels met bos bedekt. De mensen leefden als 
jagers, vissers en verzamelaars. Hun werktuigen, 
de microlithen zijn op verschillende plaatsen ge
vonden. De invloed die deze mensen op het land
schap hebben gehad is vermoedelijk geheel uitge
wist, al zijn er aanwijzingen dat zij invloed heb
ben gehad op de samenstelling van het bos. 

In de Nieuwe Steentijd, ca. 2450 jaar v.Chr., 
kwam een agrarische leefwijze tot stand, die tot 
ingrijpende gevolgen leidde. Het is de periode 
waarin in het noorden van het land de hunebedden 
werden gebouwd. Op de Veluwe had het boerenbedrijf 
nog vrij sterk een half nomadisch karakter, omdat 
er veel vee werd gehouden (Modderman 1954). De na
tuurlijke bodemvruchtbaarheid werd sterk aangetast, 
want van bemesting was nog geen sprake. Het land
schap moet toen een sterk open karakter hebben ge
kregen, grazige vlakten met een spaarzame begroei
ing van bos, op een snel verarmende bodem. 

In de Bronstijd zette dit proces van verarming 
zich door. Mogelijk mede door invloed van het kli
maat, maar ook door toedoen van de mens breidden 
in deze periode de heidevelden zich sterk uit. Er 
begonnen zich met name in de mineralogisch arme 
zanden op grote schaal haarpodzolgronden te ont
wikkelen (Edelman 1963). 

De oudste goed herkenbare akkers werden aange
legd in de Late Bronstijd en in de Ijzertijd. Deze 
"raatakkers" of "Celtic Fields" (afb. 31) zijn on
geveer vierkante perceeltjes van 35 à 40 m lengte 
en liggen in een dambordpatroon bijeen. Zij komen 
op de Veluwe veel voor (Brongers 1972 en 1976). Een 
luchtfoto, gepubliceerd door Koster (1970), geeft 
een goed beeld van de raatakkers in de omgeving 
van het Wekeromse zand. Een gedeelte is overstoven 
door stuifzand, dat palynologisch werd onderzocht 
door Havinga (1964). Dit onderzoek bevestigde de 

datering in de Middeleeuwen. In de Ijzertijd werd 
de behoefte aan ijzererts gedekt met materiaal uit 
de omgeving. Mogelijk was dat ijzeroer zoals dat 
in veel beekdalen voorkwam, maar zeker werden ook 
klapperstenen gedolven in de stuwwallen, waardoor 
de bodem werd vernield en langgerekte geulen ont
stonden (Moerman 1928). Voor de bereiding van het 
ijzer was houtskool nodig dat op veel plaatsen op 
de Veluwe werd vervaardigd in meiiers (afb. 11). 
Onder de meiiers zakte teer met ijzer in de grond, 
waardoor de grond daar later een baksteenrode 
kleur kreeg, het zogenaamde roodzand (Moerman 1947, 
Pape 1971, Favejee 1950). 

Waarschijnlijk is de streek die de overgang 
vormt tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei in de 
Romeinse tijd intensief bewoond geweest. Bij Benne-
kom. Ede en Kootwijk werden boerderijen en oude 
cultuurgronden uit die tijd gevonden. 

In de Vroege Middeleeuwen is het landbouwpa-
troon ingrijpend veranderd. Sinds die tijd ont
stonden de engen, meestal op reeds in cultuur 
zijnde grond, maar ook daarbuiten. 

In de potstallen werden verschillende soorten 
strooisel gebruikt, zoals bosstrooisel, zand,turf-
strooisel en op de Veluwe op grote schaal heide-
plaggen. Er vond met die plaggen een voortdurende 
verarming van de heidevelden plaats ten behoeve 
van de akkers, de engen. De akkers werden in de 
loop van de tijd opgehoogd met mineraal humushou-
dend materiaal, waardoor antropogene dekken ont
stonden van vaak ca. 60 cm en de humeuze bovengrond 
nu 70-80 cm dik is. De bouwlanden konden zover 
worden uitgebreid, tot dat alle beschikbare woeste 
grond nodig was om in de behoefte aan brandstof, 
strooisel e.d. te kunnen voorzien. Dat was vermoe
delijk bij een verhouding van 1 op 8 (Staring 1856, 
1860, Oosting 1940, 1942, Edelman 1950, Domhof 
1953, Pape 1966, 1970). De cultuurdruk op de Velu
we was in die tijd zo hoog, dat door overmatig 
kappen, plaggen en veeweiden, op grote schaal 
stuifzanden ontstonden. 

Dit starre landbouwstelsel waarbij alle grond 
nodig was om het bedrijf gaande te houden, werd in 
het begin van de 20e eeuw doorbroken met de komst 
van de kunstmest. Het uiterlijk van de Veluwe, een 
betrekkelijk kaal gebied te midden van beboste la
ge gronden, is sindsdien ook grondig veranderd. 
Door een combinatie van omstandigheden, o.a. een 
grote werkloosheid, de verdeling van de marken, is 
men er toe overgegaan de Veluwe weer te bebossen. 
Daarbij is in veel gevallen een diepe grondbewer-
king toegepast, waardoor de bodemgesteldheid ge
heel werd verstoord. Aan die verstoring hielp ook 
mee de vrij veel voorkomende cultuur van hakhout, 
waarvoor men een herhaalde diepe grondbewerking 
nodig achtte. 

Het arbeidsoverschot op de boerenbedrijven in 
de winter, de slechte economische toestand en de 
behoefte aan materiaal voor bestrating en dijkbe-
scherming, leidde er toe dat in de winter op vrij 
grote schaal 'het keiendelven werd toegepast. De 
vooral vroeger op de Veluwe veel voorkomende 
zwerfstenen van een bruikbaar formaat (Maarleveld 
1951) werden verzameld en indien nodig uitgegra
ven. Ook dit heeft er toe bijgedragen dat de oor
spronkelijke bodemgesteldheid op veel plaatsen is 
gewijzigd. 

Vooral aan de rand van de Veluwe komen plaatsen 
voor waar de kegel van het grondwater dicht aan de 
oppervlakte komt. Op die plaatsen zijn veelal 
sprengen gegraven ten behoeve van de watermolens, 
vooral voor de papierindustrie. Ook dit heeft ge
leid tot aanzienlijke veranderingen in de bodemge
steldheid, met name de waterhuishouding (Moerman 
1934). 
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Afb. 11 Houtskoolmeilers op de Veluwe. 

Bij veel molens behoorden molenwijers, waarin 
zich op grote schaal kiezelwieren konden ontwikke
len. Men treft hier en daar dan ook plaatsen aan 
met dikke lagen diatomeeënaarde, die in de voor
laatste oorlog soms nog zijn ontgonnen voor de fa
bricage van springstoffen. Als men de diatomeeën
aarde nitroglycerine laat opzuigen heeft men dyna
miet (Faber 1960, Vuyck 1900). De Veluwe is ook 
tegenwoordig een belangrijke leverancier van zand 
en grind voor verschillende doeleinden. Talrijk 
zijn dan ook de groeven waar deze produkten werden 
en worden gewonnen. Vroeger waren het vooral klei
ne boerenontzandingen, tegenwoordig enige grote 
groeven. Ter plaatse van de ontzandingen is de bo
demgesteldheid vanzelfsprekend grondig veranderd. 
In de stuwwallen volgen de groeven meestal de 
strekking, zij zijn langgerekt, in de fluvioglaci
ale zanden zijn zij min of meer afgebrond (Maarle-
veld 1956). 

2.3.2 BESCHRIJVING VAN DE BODEMS AAN DE 
HAND VAN DE BODEMKAART 

Onder invloed van de verschillende bodemvormen-
de factoren vinden processen in de grond plaats 
die tot zeer verschillende resultaten hebben ge
leid. 

In het overgrote deel van de Veluwe zijn pod-
zolgronden ontstaan, gronden waarin een duidelijke 
inspoelingslaag voorkomt van organische stof, met 
of zonder ijzer en aluminium. In de hooggelegen 
mineralogisch wat rijkere zanden van de stuwwallen 

van het zuiden en midden van de Veluwe ontstonden 
voornamelijk holtpodzolgronden, in de mineralogisch 
arme zanden vooral haarpodzolgronden. In de natte 
zandgebieden zijn vooral veldpodzolgronden ont
staan, die veel ijzer hebben verloren. Dit ijzer 
is voor een deel terug te vinden in de beekeerd-
gronden, die bestaan uit een donkere bovengrond op 
gebleekt zand met roestvlekken. Zij komen voor in 
sommige dalen en langs de lage randen van de Veluwe. 

Op sommige plaatsen is door de aktiviteit van 
landbouwers, de bovengrond opgehoogd met donker 
gekleurde aardmest. Daardoor zijn holtpodzolgron
den veranderd in loopodzolgronden, haarpodzolgron
den in kamppodzolgronden en veldpodzolgronden in 
laarpodzolgronden. Is het dek dik, dan zijn het 
enkeerdgronden geworden. Veel podzolgronden zijn 
door de wind aangetast, waardoor stuifzanden ont
stonden. De droge worden de duinvaaggronden ge
noemd terwijl de periodiek natte vlakvaaggronden 
heten. Op sommige natte plaatsen op de Veluwe zijn 
moerige gronden ontstaan of soms veengronden. Op 
de zuidoost-Veluwe treft men in een lössdek leem-
gronden aan. De kleigronden in het noordwesten 
vormen de overgang naar het lage gebied van de 
voormalige Zuiderzee. 

In het kader van dit project is een bodemkaart 
van de Veluwe op schaal 1 : 100 000 vervaardigd 
(kaartbijlage 2). Bij de kartering is mede gebruik 
gemaakt van reeds aanwezige rapporten van karte
ringen en van kaarten op grotere schaal van onder
delen van het onderzoekgebied (o.a. Van Liere & 
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Steur 1955, Steur & De Bakker 1969, Stichting voor 
Bodemkartering 1965 1973 1975). De verschillende 
legendaeenheden worden in deze paragraaf achter
eenvolgens kort besproken. In een aantal afbeel
dingen wordt hierbij enige meer gedetailleerde 
achtergrondinformatie verschaft m.b.t. enkele bo-
demkenmerken. Voor een nadere verklaring van de 
gebruikte bodemkundige vaktermen zij verwezen naar 
het 'Systeem van bodemclassificatie voor Nederland' 
(De Bakker & Schelling 1966). Hierin zijn de Ne
derlandse gronden systematisch gerangschikt op 
grond van hun onderlinge verschillen. Afb. 10 geeft 
een overzicht van bodemhorizonten met behulp waar
van bodems worden beschreven. 

VEENGRONDEN 

Veengronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm 
diepte voor meer dan de helft uit moerig materiaal 
bestaan. Zij ontstaan op natte plaatsen, waar door 
een gebrekkige zuurstofhuishouding de vertering 
stagneerde. Op de Veluwe komen veengronden voor in 
sommige beekdalen en in de lage dekzandstrook aan 
de noordwest-zijde. De veengroei is begonnen onder 
invloed van het grondwater. Daardoor ontstond voor
al zeggeveen en broekveen, dat soms naar boven toe 
over gaat in veenmosveen. 

De veengronden komen overwegend voor op Gt 
(grondwatertrap) II, soms op I. Zij zijn in het 
algemeen in gebruik als grasland, soms zijn zij be
bost en liggen dan op rillen. Door de ondiepe be-
worteling is het gevaar voor omwaaien van de bomen 
groot. 

Eerdveengronden 
Dit zijn veengronden met een moerige eerdlaag. 

MADEVEENGRONDEN Dit zijn eerdveengronden met een 
kleiarme moerige eerdlaag die dunner is dan 50 cm. 
Zij komen voor bij Oldebroek en hier en daar in de 
dalen van de oostelijke Veluwe. Gaat het veen tot 
dieper dan 120 cm door dan is de code 00 aangege
ven, komt binnen 120 cm zand voor zonder humuspod-
zol dan is de code 01 gebruikt. 

Rauwveengronden 
Dit zijn veengronden zonder moerige eerdlaag. 

WAARDVEENGRONDEN (code 02) zijn rauwveengronden 
met een kleidek zonder minerale eerdlaag in de bo-
vengrond. Zij komen op de kaart niet afzonderlijk 
voor, maar zijn opgenomen in de associatie 89, in 
een beekdal ten noorden van Vaassen op Gt.I. De 
veenlaag is dun. Er komt veel ijzer in voor, de 
zogenaamde roodoorn (toevoeging f). 

MEERVEENGRONDEN zijn rauwveengronden met een zand-
dek. Zij komen voor bij Doornspijk, in het dal van 
de Leuvenumse beek en ten noordoosten van ' t Harde. 
De zandondergrond komt binnen 120 cm voor. Bevindt 
zich daarin een humuspodzol dan is de code 03 ge
bruikt. Is dat niet het geval dan is het vlak aan
gegeven met code 04. 

MOERIGE GRONDEN 

In deze gronden komt een moerige bovengrond 
voor, of een moerige tussenlaag, die ten minste 15 
cm dik is maar dunner dan 40 cm, en die binnen 40 
cm begint. Zij komen op de Veluwe weinig voor, al
leen in de beekdalen en langs de noordwest-rand. 

Moerige podzolgronden 
Het zijn podzolgronden met een moerige tussen

laag. Zij komen voor tussen Nunspeet en Vierhouten 

in een vennencomplex, waar zij ten minste voor een 
deel zijn ontstaan omdat de waterbeweging wordt 
geremd door het voorkomen van ijzerbandjes in de 
ondergrond. Verstoring van die bandjes heeft veel
al tot gevolg dat het water naar de ondergrond 
verdwijnt. Zij zijn aangegeven met de code 05. 

Moerige eerdgronden 
Hierin ontbreekt de podzol-B. Zij hebben een 

zavel- of kleidek op een moerige laag op zand (co
de 06), een zanddek op een moerige tussenlaag op 
zand (code 07) of een moerige bovengrond op zand 
(code 08). De moerige gronden zijn in het algemeen 
in gebruik als grasland, soms komt er bos op voor. 
De Gt is in het algemeen II, soms I of III. 

PODZOLGRONDEN 

Karakteristiek voor deze gronden is het voorko
men van een duidelijke podzol-B. Dit is een in-
spoelingshorizont waarin voornamelijk organische 
stof al dan niet met ijzer en aluminium is inge-
spoeld. Podzolgronden zijn gebonden aan een gema
tigd klimaat met een duidelijk neerslagoverschot 
en aan zandig moedermateriaal (Pape 1965) . 

Moderpodzolgronden 
De podzol-B in deze gronden is een moderpodzol-

B. De organische stof is voornamelijk aanwezig in 
de modervorm. De 10 à 20 cm dikke bovengrond bevat 
enige gebleekte zandkorrels, de verborgen A2. De 
B-horizont is bruin en rul. In de C-horizont komen 
gewoonlijk bruine fibers (dunne infiltratiebandjes) 
voor. De grond is goed doorwortelbaar. In de B-ho
rizont komt meestal een ophoping van aluminium 
voor (afb. 12). Moderpodzolgronden liggen altijd 
hoog boven het grondwater en zijn gebonden aan de 
zandgronden die vrij veel gemakkelijk verweerbare 
mineralen bevatten (afb. 13). Zij komen dan ook 
voornamelijk voor in de stuwwallen die bestaan uit 
bruine zanden (zuidelijke helft van de Veluwe, Pa
pe 1965) en komen ook voor in sommige dekzanden die 
mineralogisch wat rijker zijn omdat zij tijdens 
het transport materiaal uit de bruine zanden heb
ben opgenomen. Worden moderpodzolgronden diep ge
spit, wat op grote schaal is gebeurd, dan verlie
zen zij snel veel organische stof, waarbij zij 
sterk opbleken. Deze gronden stonden vroeger be
kend als bruine bosgronden, humusijzerpodzolen of 
'brown podzolic soils' (Schelling 1953 1960). Ge
middeld ligt het stikstofgehalte van de humus 
(afb. 14) en het fosfaatgehalte wat hoger dan dat 
van de humuspodzolgronden. 

HOLTPODZOLGRONDEN Hiertoe behoren de moderpodzol
gronden met een Al die dunner is dan 30 cm, zonder 
banden-B in de ondergrond. De B-horizont loopt tot 
ca. 70 cm door. Zij komen voor op de Gt's VI, VII, 
VIII. Holtpodzolgronden in leemarm en zwak lemig 
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Afb.12 Schematische voorstelling van het verloop van de ijzer- en 
aluminiumgehalten in verschillende moderpodzolen. 
(Pape, 1965). 
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Afb. 14 Het stikstofgehalte van de humus in een aantal podzolen. 

(Pape.1965). 

fijn zand (code 10) liggen in dekzanden die mine
ralogisch vrij rijk zijn, men vindt ze vooral aan 
de westzijde van de stuwwallen in de droge dalen. 
Holtpodzolgronden in lemig fijn zand (code 11) 
zijn ook voornamelijk dekzanden, maar lemiger dan 
de vorige. Zij komen o.a. voor in de omgeving van 
het lössgebied van Middachten. Holtpodzolgronden 
in grof zand (code 12) komen voor op de mineralo

gisch rijke stuwwallen. In de leemfractie is geen 
verder onderscheid gemaakt. 

LOOPODZOLGRONDEN zijn ontstaan uit holtpodzol
gronden waarop door toedoen van de mens een cul-
tuurdek is ontstaan. De Al is 30-50 cm dik. Het 
zijn oude ontginningen die om de een of andere re
den niet tot enkeerdgronden zijn geworden. Loopod-
zolgronden komen verspreid voor in de gebieden met 
holtpodzolgronden als kampontginningen of langs de 
rand van de engen. Evenals de enkeerdgronden heb
ben zij een hoog fosfaatgehalte in de bovengrond. 
De loopodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn 
zand, zijn aangegeven met de code 13, in lemig fijn 
zand met code 14, en in grof zand met code 15. 

Humuspodzolgronden 
Karakteristiek voor deze gronden is het voorko

men van een duidelijke humuspodzol-B, waarin veel 
armofe humus is opgehoopt. Humuspodzolgronden kun
nen zeer verschillend zijn, afhankelijk van de 
menselijke cultuur en van het water. Zij zijn in 
het algemeen gebonden aan leemarme en mineralo
gisch arme gronden. De beworteling is vaak ondiep. 
Worden humuspodzolgronden diep gespit, dan wordt 
de humus van de B2 nauwelijks afgebroken. 

HAARPODZOLGRONDEN zijn humuspodzolgronden zonder 
hydromorfe kenmerken en zonder een duidelijk cul-
tuurdek. In niet ontgonnen toestand is de Al slechts 
enige cm's dik. Daaronder ligt een loodzandlaag 
van ca. 20 cm, vaak gevolgd door een enige cm's 
dikke B2h, die de bovenkant vormt van een bruine 
tot bruinzwarte B2-horizont. Direct onder de B2h 
komt meestal een dun ijzerbandje voor, de B2ir, 
dat de beworteling sterk kan storen, en dat soms 
aanleiding geeft tot het ontstaan van vennen, zoals 
op verschillende plaatsen in het Kroondomein. On-
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Afb. 15 Schematische voorstelling van het verloop van de ijzer- en 

aluminiumgehalten in verschillende humuspodzolen. 
(Pape,1965). 

der de B2 komt blond zand voor door de aanwezig
heid van fijn verdeeld ijzer op de zandkorrels, 
afgewisseld met donkerbruine grillig verlopende 
humusfibers. In de B2 is duidelijk ijzer en alumi
nium opgehoopt dat uit de bovengrond is uitgespoeld 
(afb. 15). In de B2h is het ijzergehalte laag, 
maar het aluminiumgehalte opmerkelijk hoog (Van 
Schuylenborgh 1962). Haarpodzolgronden komen al
leen voor bij diepe grondwaterstanden (Pape 1965). 
Met code 20 zijn de haarpodzolgronden aangegeven 
in leemarm en zwak lemig fijn zand. Dat zijn voor
namelijk de mineralogisch arme dekzanden die voor
komen langs de hele rand van de Veluwe, in de dro
ge dalen en als plakkaten en ruggen over de oudere 
ondergronden. Met code 21 zijn de grofzandige haar
podzolgronden aangegeven. Zij komen vooral voor in 
de witte zanden van de noord-Veluwe, in de smelt
waterwaaiers en smeltwaterterrassen, in de hoge 
delen van uitspoelingswaaiers en in grofzandige 
dekzandruggen op de noord-Veluwe. De grofzandige 

haarpodzolgronden in deze dekzandruggen zijn van 
de overige te onderscheiden door het ontbreken van 
de toevoeging g in de code. 

KAMPPODZOLGRONDEN zijn haarpodzolgronden die als 
gevolg van de bemesting met potstalmest een.cul-
tuurdek hebben gekregen, waardoor de Al 30-50 cm 
dik is. Zij liggen dus in hetzelfde gebied als 
haarpodzolgronden en verschillen er in eigenschap
pen alleen van voor zover het cultuurdek dat mee
brengt. Zo is de bewortelingsdiepte groter, even
als het vochthoudend vermogen. De bovengrond heeft 
een hoog fosfaatgehalte. Het zijn oude ontginnings-
gronden, die als kampen verspreid in de mineralo
gisch arme gebieden van de Veluwe voorkomen, of de 
randen vormen van de engen. De kamppodzolgronden 
in leemarm en zwak lemig fijn zand zijn aangegeven 
met code 22, die in grof zand met code 23. 

VELDPODZOLGRONDEN zijn humuspodzolgronden zonder 
cultuurdek en met hydromorfe kenmerken. Zij komen 
veel voor op de Gt's V t/m I. De minder natte 
gronden hebben vaak nog een duidelijke loodzand-
laag, die in de natte gronden overdekt is met or
ganische stof. Naarmate de gronden natter zijn is 
meestal het humusgehalte hoger. Uit de veldpodzol-
gronden is meestal veel ijzer en aluminium verdwe
nen. De bruine kleur van de B-horizont is dan ook 
niet een gevolg van de aanwezigheid van ijzer, 
maar wordt veroorzaakt door humus. Deze bruine hu
mus fixeert in sterke mate fosfaat (afb. 16). Veel 
B-horizonten zijn zeer dicht, waardoor zij slecht 
doorwortelbaar zijn. Onder de B komt zeer flets 
zand voor. In de C-horizont kunnen humusfibers 
voorkomen. De veldpodzolgronden in leemarm en zwak 
lemig fijn zand (code 24) komen voor in dekzandge-
bieden met hoge grondwaterstanden en wel in de 
beekdalen langs de lage westrand van de Veluwe en 
ten zuiden van Hoenderloo waar een overstoven bo
dem in de ondergrond de waterbeweging stoort. De 
veldpodzolgronden in lemig fijn zand (code 25) ko
men eveneens in dekzand voor, maar minder vaak. De 
veldpodzolgronden in grof zand (code 26) komen 
voor in het smeltwaterterrasmateriaal en in het 
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Stuifzandbebossing (grove den) nabij Kootwijk, aangelegd rond de jongste eeuwwisseling, met vegetatie van 
het bochtige sme]e-type. 





dalopvullingsmateriaal in de omgeving van de Leu-
venumse beek en in de natte gedeelten van de uit-
spoelingswaaiers langs de oostrand van de Veluwe. 

LAARPODZOLGRONDEN zijn veldpodzolgronden met een 
cultuurdek waardoor de Al 30-50 cm dik is. Zij heb
ben, afgezien van het cultuurdek, dezelfde eigen
schappen als de veldpodzolgronden, maar hebben een 
diepere beworteling, een groter vochthoudend ver
mogen en een hoog fosfaatgehalte in de bovengrond. 
Het zijn kampontginningen en randen van engen. Zij 
komen op de Veluwe weinig voor, Code 27 betreft 
leemarme tot zwak lemige, fijnzandige, code 28 
lemige fijnzandige en code 29 grofzandige laarpod-
zolgronden. 

DIKKE EERDGRONDEN 

Enkeexdgronden 
Dikke eerdgronden zijn minerale gronden met 

een niet vergraven Al-horizont die dikker is dan 
50 cm, als het zandgronden zijn worden zij enk-
eerdgronden genoemd. Dat is op de Veluwe overal 
het geval. Zij zijn ontstaan door toedoen van de 
mens, in een landbouwsysteem dat ruim 1000 jaar 
geleden ontstond. Sinds die tijd werd het vee ge
houden in potstallen, waarin verschillende soorten 
strooisel werden gebruikt, zoals bosstrooisel, 
turfmolm, grasplaggen, heideplaggen en zand (Van 
Oosten Slingeland 1958) . Enige malen per jaar werd 
de stal geleegd, waarna het mengsel van mest en 

strooisel op de akkers werd gebracht, die daardoor 
geleidelijk werden opgehoogd (Domhof 1953, Pape 
1965 1970). Op de Veluwe is op grote schaal ge
bruik gemaakt van heideplaggen. De heidevelden 
werden daardoor voortdurend armer, de akkers wer
den verrijkt met organische stof en fosfaat (afb. 
17). De enkeerdgronden komen vooral voor op plaat
sen waar de omstandigheden gunstig zijn voor de 
uitoefening van een boerenbedrijf. Dat is vooral 
daar, waar de akkerbouw niet werd gehinderd door 
te hoge grondwaterstanden, maar waar het water wel 
op redelijke diepte bereikbaar was. Men vindt dan 
ook veel enkeerdgronden op de overgang van hoog 
naar laag langs de rand van de Veluwe. Daar vond 
men op korte afstand van elkaar geschikte gronden 
voor akkers, heidevelden om plaggen te slaan en 
brandstof te steken en lage gebieden voor het vee 
en de verschaffing van gebruikshout. Op veel plaat
sen zijn het eerst de beste gronden in gebruik ge
nomen, namelijk die op moderpodzolgronden. Later 
heeft men ook de humuspodzolgronden opgehoogd. De 
oorspronkelijke bodem komt op de meeste plaatsen 
duidelijk herkenbaar onder de enkeerdgronden voor. 
De engen, en daarmee de enkeerdgronden zijn uitge
breid naarmate de behoefte van de gemeenschap aan 
akkergrond toenam. De oudste delen van de eng heb
ben daardoor gewoonlijk de dikste dekken, de jon
gere delen meestal dunnere dekken. Hierdoor is aan 
het verloop van de dikte van het cultuurdek van 
veel engen de ontstaansgeschiedenis af te lezen 
(afb. 18). De enkeerdgronden zijn goede landbouw-
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Afb.18 De ontginningsgeschiedenis van het dorp Meerveld is af te lezen uit de dikte van het 

ontginningsdek. 

gronden. Dat danken zij voornamelijk aan hun fysi
sche eigenschappen. Zij zijn tot grote diepte goed 
doorwortelbaar en kunnen veel vocht aan de planten 
beschikbaar stellen (afb. 19; Domhof et al. 1969) . 
Sommige enkeerdgronden zijn bebost, zij verliezen 
dan enige organische stof, maar niet in sterke ma
te. 

HOGE BRUINE ENKEERDGRONDEN (code 30) komen alleen 
voor in lemig fijn zand en zijn waarschijnlijk 
ontstaan door het gebruik van overwegend bosstrooi-
sel of grasplaggen met enig lutum. Zij komen voor
al voor in de omgeving van het lössgebied bij Mid-
dachten. 

HOGE ZWARTE ENKEERDGRONDEN Zij komen vaker voor, 
en wel in leemarm en zwak lemig fijn zand (code 
31), in lemig fijn zand (code 32) en in grof zand 
(code 33). De fijnzandige komen voor in de dek-

zandgebieden, de grofzandige op de stuwwallen, de 
fluvioglaciale afzettingen en de uitspoelingswaai-
ers. 

KALKLOZE ZANDGRONDEN 

Dit zijn de resterende kalkloze zandgronden die 
niet behoren tot de moerige gronden, de podzol-
gronden of de enkeerdgronden. Zij worden afhanke
lijk van de aanwezigheid van een minerale eerdlaag 
die dunner is dan 50 cm, verdeeld in eerdgronden 
en vaaggronden. 

Eerdgronden 

BEEKEERDGRONDEN zijn kalkloze zandgronden met hy-
dromorfe kenmerken, die zich uiten door het ont
breken van ijzerhuidjes om de zandkorrels en het 
voorkomen van roest beginnend binnen 35 cm diepte 
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en doorlopend tot de G-horizont. De bovengrond die 
meestal roestig is, is humeus tot humusrijk. Daar
onder bevindt zich de Cg-horizont met roestvlekken 
en -vlammen. Het stikstofgehalte van de humus is 
hoog, wat mogelijk samenhangt met het ontstaan van 
deze gronden in doorlopende laagten met hoge grond
waterstanden, waar veelal een begroeiing aanwezig 
was van elzen, die stikstofbindende eigenschappen 
bezitten. Het zijn van nature tamelijk voedselrij-
ke gronden. Waar zij voorkomen in leemarm en zwak 
lemig fijn zand, is dat aangegeven met de code 40. 
Bevinden zij zich in lemig fijn zand dan is de co
de 41 gebruikt. Het zand is veelal dekzand en ver-
spoeld dekzand. De beekeerdgronden komen voor in 
de beekdalen en langs de noordwest-rand van de Ve-
luwe en worden overwegend als grasland gebruikt. 

GOOREERDGRONDEN hebben eveneens hydromorfe ken
merken. Zij missen ijzerhuidjes om de zandkorrels 
direct onder de Al-horizont, hebben geen roest, 
beginnend binnen 35 cm diepte of de roest is over 
meer dan 35 cm onderbroken. Zij vormen veelal de 
overgang van de veldpodzolgronden naar de zwarte 
beekeerdgronden. Er komt dan ook vrij vaak een 
zwakke humuspodzol-B in voor. Gooreerdgronden ko
men op de Veluwe weinig voor. Men treft ze aan 
langs de noordwest-Veluwe en in sommige beekdalen. 
Zij zijn overwegend in gebruik als grasland. De 
gooreerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
zijn aangegeven met de code 42, die in lemig fijn 
zand met de code 43, en die in grof zand met code 
44. Het fijne zand is meestal dekzand of verspoeld 
dekzand. Het grove zand komt voor in de uitspoe-
lingswaaiers. De grondwaterstand is gewoonlijk 
hoog, Gt II en III. 

AKKEREERDGRONDEN zijn gronden zonder hydromorfe 
kenmerken en zonder duidelijke podzol-B-horizont. 
De bovengrond is 30-50 cm dik, als gevolg van be
mesting met aardmest. De ondergrond bestaat uit 
blond zand met ijzerhuidjes om de zandkorrel, zij 
komen weinig voor, alleen op de noordwest-Veluwe 
aan de randen van stuifzanden en in oude zandgroe
ven. De Gt is VII of VIII. Zij komen voor in leemarm 
en zwak lemig fijn zand, aangegeven met de code 45. 

Vaaggronden 
Deze zandgronden missen een minerale eerdlaag 

en er komt ook geen duidelijke podzol-B-horizont 
in voor. Het zijn gronden zonder duidelijke bodem
vorming, vandaar de naam. Zij zijn voornamelijk te 

vinden in stuifzandgebieden. Waar in de loop van de 
tijd door overmatig kappen, branden, veeweiden en 
plaggenslaan de vegetatie werd vernield, kon op 
veel plaatsen de wind vat krijgen op het zand. Dat 
was vooral het geval op plaatsen waar dekzanden 
voorkwamen, die immers reeds eerder door de wind 
werden verplaatst. De hoge droge plaatsen stoven 
het gemakkelijkst. Van die plaatsen kwam veel zand 
terecht op lage natte plaatsen, die daardoor wer
den opgehoogd. Zo vindt men nu naast diep uitge-
stoven laagten, die aanvankelijk de hoge plaatsen 
in het landschap vormden, opgestoven heuvels op 
plaatsen die vroeger laag waren. Er heeft omkering 
van het reliëf plaatsgevonden (afb. 8). In de op
gestoven heuvels vindt men op zekere diepte het 
oude maaiveld terug, meestal met een duidelijke 
humuspodzol er in (Schelling 1955). De stuifzanden 
komen over grote delen van de Veluwe voor. Zij be
slaan ongeveer 30% van de oppervlakte. De oriënte
ring is veelal duidelijk van west naar oost. Som
mige stroken lopen dwars over de Veluwe heen. 

VLAKVAAGGRONDEN zijn vaaggronden met hydromorfe 
kenmerken. Om de zandkorrels ontbreken de ijzer
huidjes. Zij liggen meestal in uitgestoven laagten 
waarin veelal een keienvloertje voorkomt. De on
dergrond bestaat vaak uit dicht gepakt dekzand, 
waardoor de mogelijkheden voor beworteling gering 
zijn. Door hun lage ligging zijn het ook vaak 
vorstgaten. De vlakvaaggronden komen niet veel 
voor. Zij liggen vooral op Gt VII en VIII, maar 
ook op VI, V en III. Waar zij voorkomen in leemarm 
en zwak lemig fijn zand, is dat aangegeven met de 
code 50; de grofzandige hebben code 51. 

DUINVAAGGRONDEN zijn vaaggronden zonder hydromor
fe kenmerken. Het zijn betrekkelijk recent versto
ven zanden (de stuifzanden) met een losse pakking 
van het zand, waardoor zij gemakkelijk diep door-
wortelbaar zijn. Er komen vaak humushoudende band
jes in voor, afkomstig van een overstoven vegeta
tie, die in aanzienlijke mate bijdragen aan de 
vochtvoorziening (Jongerius & Marsman 1971). Bij 
de nog stuivende zanden is van bodemvorming weinig 
sprake, in de door vegetatie vastgelegde stuifzan
den is enige bodemvorming op gang gekomen, waar
door er vaak een micropodzol in voorkomt. De Gt is 
meestal VIII of VII. Zij komen voornamelijk voor 
in leemarm en zwak lemig fijn zand (code 52). 
Duinvaaggronden in grof zand zijn vooral te vinden 
op de noord-Veluwe (code 53). 
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LEEMGRONDEN 

Dit zijn gronden die binnen 80 cm diepte voor 
meer dan de helft uit leem bestaan en waarvan het 
moedermateriaal van eolische oorsprong is. Zij ko
men alleen voor in de loss van de zuldoost-Veluwe. 
Zij hebben geen donkere bovengrond en hebben bin
nen 80 cm geen hydromorfe kenmerken, waardoor zij 
tot de OOIVAAGGRONDEN (code 60) worden gerekend. 
Het materiaal is kalkarme zandige leem. Op sommige 
plaatsen is een textuur-B aanwezig, die zo duide
lijk kan zijn dat sprake is van een briklaag. Dat 
komt echter bij uitzondering voor. Het zijn goed 
vochthoudende gronden die gemakkelijk tot grote 
diepte worden doorworteld. Zij liggen hoog boven 
het grondwater, zijn veelal bebost, doch soms komt 
er bouw- en grasland op voor. Zij bekleden de hel
lingen van de stuwwal, waarvan de hoge delen als 
grofzandige koppen door het lösskleed heen steken. 

ZEE- EN RIVIERKLEIGRONDEN 

Langs de noordwest-rand van het gebied komen 
enige kaartvlakjes voor van kleigronden. Zij mis
sen een donkere bovengrond en hebben hydromorfe 
kenmerken, waardoor zij tot de POLDERVAAGGRONDEN 
worden gerekend. Zij zijn kalkloos en liggen bin
nen 80 cm op pleistoceen zand. De zeekleigronden 
(code 70) hebben een bovengrond van lichte klei 

. (met 25-35% lutum). Rivierkleigronden (code 71) 
komen alleen voor in het uiterste noordoosten. Zij 
hebben een bovengrond van zavel en lichte klei 
(met 8-35% lutum). De kleigronden bevatten alle 
grasland. De zeekleigronden liggen op Gt II en III, 
de rivierkleigronden op Gt V. 

SAMENGESTELDE KAARTEENHEDEN 

In sommige gevallen was het niet mogelijk de 
verschillende onderscheidingen afzonderlijk op de 
kaart aan te geven. Zij zijn dan samengenomen tot 
associaties (code 80-89). De inhoud ervan is ach
ter de omschrijving op de kaart aangegeven. Voor 
een beschrijving van de bodemgesteldheid wordt ver
wezen naar de beschrijving van de samenstellende 
delen. 

TOEVOEGINGEN 

Soms komen verschijnselen voor die niet bij de 
systematische indeling van de gronden zijn ge
bruikt, maar die zo belangrijk zijn en bij zoveel 
gronden kunnen voorkomen dat zij als toevoeging 
bij de kaarteenheden zijn aangegeven. Aangezien 
de opsomming op de kaart in de legenda voor zich
zelf spreekt, zullen zij niet afzonderlijk worden 
besproken. 
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2.4 Begroeiing 

De begroeiing van de Veluwe is vanuit twee ver
schillende gezichtspunten onderzocht. Enerzijds 
heeft een vegetatiekundig onderzoek plaatsgehad, 
hetwelk geleid heeft tot een vegetatiekaart op 
schaal 1 : 100 000 (bijlage 5 en paragraaf 2.4.1), 
anderzijds zijn de bossen ook vanuit bosbouwkundig 
oogpunt onderzocht. Als resultaat hiervan zijn ne
gen 'bostypen' onderscheiden, die zijn weergegeven 
op de bostypenkaart van de Veluwe (bijlage 6) en 
worden beschreven in paragraaf 2.4.2. 

2.4.1 VEGETATIE 

2. AAA OPZET VAN DE VEGETATIEKARTERING 

De opzet van de vegetatiekartering was er in 
eerste instantie op gericht een vegetatiekaart 
1 : 100 000 te vervaardigen. Een relatief geringe 
uitbreiding van het terreinbezoek bleek echter een 
kartering op schaal 1 : 25 000 mogelijk te maken. 
Kartering op deze schaal werd in verband met de 
volgende punten van belang geacht. Enerzijds ter 
verdieping van de inzichten in de mate waarin de 
vegetatie binnen de eenheden van een vegetatie
kaart 1 : 100 000 kan variëren, in het voorkomen 
van de verschillende variaties en in de onderlinge 
relaties tussen de eenheden (bijvoorbeeld het be
horen tot eenzelfde successiereeks). Anderzijds 
omdat de schaal van 1 : 100 000 te klein is voor 
het doen van velerlei uitspraken op planologisch 
gebied en omdat een basiskaart 1 : 25 000 latere 
detailstudies aanzienlijk kan vereenvoudigen of 
zelfs overbodig kan maken. In verband hiermee is 
een veldkaart 1 : 25 000 vervaardigd, welke later 
is gegeneraliseerd naar schaal 1 : 100 000 (zie 
bijlage 5). 

Een apart floristisch onderzoek, dat veel extra 
gegevens over de botanische kwaliteiten van een 
gebied aan het licht zou kunnen brengen (zie para
graaf 3.2.1.4), kon in het kader van dit project 
niet worden uitgevoerd. 

2.4.1.2 VELDWERK 

Het veldwerk heeft grotendeels plaatsgevonden 
in 1973 en 1974. Als veldkaarten zijn gebruikt de 
chromo-stafkaarten 1 : 25 000, uitgegeven door de 
Topografische Dienst te Delft. De veldopname heeft 
zo gedetailleerd plaatsgevonden, als de opname-
schaal 1 : 25 000 toeliet. De opname is gericht 
geweest op het vastleggen van de spontane vegeta
tie, d.w.z. dat aangeplante boomsoorten niet in de 
kartering zijn betrokken. 

Bij het onderscheiden van vegetatietypen in het 
terrein is gebruik gemaakt van aspectbepalende 
soorten en soortencombinaties. Met 'aspectbepalend' 
wordt in dit verband bedoeld, dat een soort of 
soortencombinatie ófwel over een karteerbare op
pervlakte met een hoge bedekking voorkomt (meestal 
meer dan ca. 50%) ófwel regelmatig over een kar
teerbare oppervlakte verspreid voorkomt (zie be
schrijving legenda-eenheden paragraaf 2.4.1.4). 

Tijdens de veldopname werd het vegetatietype 
genoteerd met een lettercode, bestaande uit één of 
meer letters, betrekking hebbend op de aspectbepa
lende soort of soortencombinatie. De grenzen wer
den ter plaatse op de veldkaart getrokken. Sommige 
onduidelijke grenzen zijn wel eens wat arbitrair 
getrokken. Vegetaties, waarvan de juiste omgren

zing door de geringe oppervlakte niet op de veld
kaart kon worden opgetekend (bijvoorbeeld vennen 
of stukjes vochtige heide) werden met een symbool 
aangegeven. 

Het grootste probleem bij de veldopname vormden 
de donkere, veelal jonge naaldhoutopstanden en op
standen van o.a. Amerikaanse eik, omdat ondergroei 
daar vaak geheel ontbrak. Wanneer het om kleine 
oppervlakten ging, dan werd voor deze opstanden 
hetzelfde vegetatietype genoteerd als voor de om
ringende opstanden. Wanneer het om grote opper
vlakten ging, werd uitgegaan van de eventueel aan
wezige zeer schaarse ondergroei in de opstanden of 
van de begroeiing langs wegen en paden door de be
treffende opstanden. Afb. 20 illustreert hoe een 
veldkaart er na gedane arbeid uitzag. 

Na een zekere aanlooptijd bleek het mogelijk 
200-300 ha per dag te karteren, met soms uitschie
ters van het dubbele. Kartering van alleen de po
tentieel-natuurlijke vegetatie (paragraaf 2.4.1.5) 
zou aanzienlijk sneller kunnen verlopen, omdat al
lerlei afgeleide vegetaties en successiestadia dan 
niet gekarteerd behoeven te worden. 

Bewust is afgezien van het karteren van mozaïe
ken ('associaties' in bodemkundige zin) en over
gangen. Ze vormen een belasting van het kaartbeeld 
en vertroebelen structuren in het landschap. 

In bepaalde gevallen is gebruik gemaakt van be
staande vegetatiekaarten. Aangezien deze kaarten 
soms vrij oud waren of voor een ander doel ver
vaardigd, was het meestal moeilijk deze te inter
preteren en te integreren binnen de Veluwe-karte-
ring. De betreffende gebieden zijn dan ook vaak ge
heel of gedeeltelijk herkarteerd. 
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Afb. 20 Gedeelte van een uitgewerkte veldkaart 1:25 000 

(fictief voorbeeld). 
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2.4.1.3 VERWERKING VELDKAART 1 
TATIEKAART 1 : 100 000 

25 000 TOT VEGE- 2.4.1.4 BESCHRIJVING VAN VEGETATIETYPEN AAN DE 
HAND VAN DE VEGETATIEKAART 1 : 100 000 

Zoals reeds vermeld kwam de vegetatiekaart 
(bijlage 5) tot stand na vereenvoudiging van de 
gedetailleerde veldopname. Dit is op twee manieren 
gebeurd: 

In de veldkaart zelf. Erg kleine vlakjes op de 
veldkaart konden niet op de vegetatiekaart weerge
geven worden en moesten dus wegvallen. Uitzonde
ringen: 
(a) Wanneer een klein vlakje van een bepaald type 
dichtbij een groot vlak van datzelfde type lag, 
werd dat kleine vlakje bij het grote gevoegd. 
(b) Wanneer enkele of veel kleine vlakjes van een
zelfde type dicht bij elkaar lagen, werden ze sa
mengevoegd tot één vlak. Vooral voor vennen en 
stukjes vochtige heide was dat belangrijk, omdat 
ze anders vrijwel zouden wegvallen op de vegetatie
kaart. 

In de legenda van de veldkaart. Niet alle vege-
tatietypen van de veldkaart konden op de vegeta
tiekaart worden weergegeven. Derhalve moesten veel 
typen door samenvoeging opgaan in grotere eenheden. 

Hoewel het onvermijdelijk was dat veel detail
informatie prijsgegeven moest worden, is getracht 
voor de vegetatiekaart een legenda op te stellen 
die een zo representatief mogelijk beeld geeft van 
de verschillende vegetaties van de Veluwe. 

De veldkaarten zijn tevens uitgewerkt tot een 
vegetatiekaart 1 : 25 000 van de Veluwe, in ver
scheidene bladen. Deze bevatten vrijwel alle opge
nomen veldinformatie. Bovendien is op deze kaarten 
naast de actuele vegetatie de potentieel-natuur
lijke vegetatie aangegeven (paragraaf 2.4.1.5). De 
kaarten 1 : 25 000 liggen ter inzage bij het RIN 
te Leersum. 

De beschrijving van de typen bestaat uit twee 
gedeelten. Het eerste gedeelte behandelt de vege-
tatiekundige kenmerken t.a.v. de huidige vegetatie. 
Het tweede gedeelte zegt iets over de ontstaans
wijze en de toekomstige ontwikkeling van de vege
tatie, alsmede over het voorkomen van het type en 
de bodemsoorten waarop het wordt aangetroffen. Ana
loog aan de legenda van de vegetatiekaart komen 
achtereenvolgens de onderscheiden vegetatietypen 
van de stuifzanden, de heiden, de bossen en het 
cultuurland aan de orde. De nomenclatuur van de 
hogere planten is in overeenstemming met Heukels 
en Van Ooststroom (1970), die van de mossen met 
Margadant (1959). 

Afb. 21 geeft een overzicht van de verbanden 
tussen de huidige of actuele vegetatie en de po
tentieel-natuurlijke vegetatie. Deze laatste wordt 
in paragraaf 2.4.1.5 besproken. In het volgende 
wordt bij ieder vegetatietype vermeld tot welke 
potentieel-natuurlijke vegetatie(s) (PNV) dit ge
rekend moet worden. 

Stuifzand 

Actief stuifzand 
PNV: meestal Betulo-Quercetum, soms Leucobryo Pi-
netum 

Open onbegroeid zand of zeer schaars begroeid 
zand met o.a. buntgras, schapegras, zandzegge, 
helm, ruig haarmos. Deze laatste soort kan plaat
selijk tapijten vormen. 

Actief stuifzand is vooral ontstaan door over-
beweiding van bossen en heidevelden. Men kan ac
tief stuifzand door ontbossing en/of verwijdering 

~-^_Eenheden vegetatiekaart 
~~~- -^J :100000 

Pot. Nat. Vegetatie — - ^ _ _ ^ 

Leucobryo-Pinetum 

Betulo-Quercetum 

Fago-Quercetum 

Milio-Fagetum 

Alno-Padion (droog) 

Betulo-Quercetum molinietosum 

Fago-Quercetum molinietosum 

Betulo-Quercetum alnetosum 

Betuletum pubescentis 

Sphagno-Alnetum 

Alnetum-glutinosae 

Stellario-Carpinetum 

Alno-Padion (vochtig) 
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• Eenheid behoort voor een zeer groot deel of geheel tot betreffende P.N.V. 

• Eenheid behoort voor belangrijke delen tot betreffende P.N.V. 

Ê3 Eenheid behoort voor kleinere delen tot betreffende P.N.V. 

O Eenheid behoort pleksgewijs tot betreffende P.N.V. 

T Eenheid behoort waarschijnlijk niet meer tot betreffende P.N.V. 

Afb. 21 Het verband tussen actuele vegetatie en potentieel-natuurlijke vegetatie (P.N.V.) binnen de Veluwe-kartering 
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van kruidlaag, strooisel en bovengrond (op)nieuw 
tot stand brengen in gebieden waar de bodem be
staat uit stuifzand en/of dekzand. Door successie 
ontstaat in uitgestoven laagten korstmossenbegroei-
ing (Z), heide van het lichenen-type (CL) of in
cidenteel op vochtige plaatsen direct heide van 
het dopheide-type (CE); in opgestoven terrein ont
staat meestal heide van het struikheide-type (C). 
Bosvorming leidt in opgestoven terrein tot het 
gaffeltandmos-type (X); in uitgestoven laagten tot 
het lichenen-type (L). 

Korstmossenbegroeiing (Z) 
PNV: Leucobryo-Pinetum 
- Min of meer gesloten korstmossenvegetatie met 
meestal schaarse kruidlaag van o.a. buntgras, 
schapegras, heidespurrie, struikheide. Opslag van 
uitsluitend grove den kan in wisselende hoeveelhe
den optreden. 

Door successie is dit type ontstaan uit actief 
stuifzand, waarbij de korstmossen zich meestal 
hebben ontwikkeld op tapijten van ruig haarmos. 
Bij voortschrijdende successie ontstaat heide van 
het lichenen-type (CL), van het kraaiheide-type (CK) 
of bos van het lichenen-type (L). Korstmossenbe
groeiing - vaak aangeduid als 'lichenensteppe' -
komt vrijwel uitsluitend voor in uitgestoven laag
ten, waarin aan de oppervlakte dikwijls een duide
lijk waarneembaar grintlaagje ('keienvloertje') 
aanwezig is. 

Heide (inclusief heischraal grasland) 

Lichenen-type (CL) 
PNV: Leucobryo-Pinetum 

Naast de dominante struikheide worden verschil
lende korstmossoorten en vaak ook o.a. buntgras, 
schapegras en heidespurrie gevonden. Opslag van 
uitsluitend grove den kan in wisselende hoeveelhe
den optreden. 

Dit type is door successie ontstaan uit stuif-
zand met korstmossenbegroeiing (Z). Voortschrij
dende successie kan leiden tot heide van het 
struikheide-type (C), het kraaiheide-type (CK) of 
bos van het lichenen-type (L) . Heide van het liche-
nentype komt voor op stuifzand en wel voornamelijk 
in uitgestoven terrein. 

Kraaiheide-type (CK) 
PNV: Leucobryo-Pinetum, Betulo-Quercetum 

Tussen de dominante struikheide komt kraaiheide 
in variërende, meestal geringe hoeveelheden dik
wijls voor. Pleksgewijs kunnen korstmossoorten en 
o.a. buntgras, schapegras en heidespurrie worden 
aangetroffen. Opslag van voornamelijk grove den 
kan in wisselende hoeveelheden optreden. 

Door successie kan dit type ontstaan uit heide 
van het lichenen-type (CL) of stuifzand met korst
mossenbegroeiing (Z). Branden leidt meestal tot 
heide van het struikheide-type (C). Spontane bos
vorming (voornamelijk grove den) evenals bosaan
leg zonder meer leiden tot het kraaiheide-type 
(K); bosaanleg na grondbewerking meestal tot het 
gaffeltandmos-type (X). Heide van het kraaiheide-
type is vrijwel beperkt tot het noordelijk deel 
van de Veluwe: de zuidgrens van de kraaiheide 
loopt namelijk dwars over de Veluwe. Het komt voor
namelijk voor in stuifzandterreinen en is optimaal 
ontwikkeld in die delen, waar veel reliëf aanwezig 
is. Vaak vertoont de kraaiheide daar een sterke 
voorkeur voor noordhellingen. 

Struikheide-type (C) 
PNV: Betulo-Quercetum 
- Struikheide is dominant en andere hogere plan

ten kunnen vrijwel geheel ontbreken. Bladmossen, 
zoals klauwtjesmos en gaffeltandmos, kunnen rijk 
vertegenwoordigd zijn. Pleksgewijs kunnen o.a. 
schapegras, borstelgras en kruipbrem aanwezig zijn. 
Opslag van voornamelijk grove den kan in wisselen
de hoeveelheden optreden. 

Dit type is ontstaan door overbeweiding en kap
pen van het oorspronkelijke bos op droge leemarme 
zandgrond. Door successie kan het ontstaan uit 
heide van het lichenen-type (CL) en door ontbos
sing uit bos van het gaffeltandmos-type (X). Ook 
kan het ontstaan na branden van heide van het 
kraaiheide-type (CK). Verdichting van de inspoe-
lingshorizont kan leiden tot heide van het dophei
de-type (CE) of het bochtige smele-type (CM). Bos
vorming leidt tot het gaffeltandmos-type (X). Hei
de van het struikheide-type komt voor op droge 
haarpodzolgrond en op droog stuifzand. 

Bochtige smele-type (CD), 
PNV: meestal Fago-Quercetum, secundair ook Betulo-
Quercetum 

Struikheide en bochtige smele komen in variëren
de hoeveelheden naast elkaar voor. Een hoge bedek
king van de ene soort gaat gepaard met een lage 
bedekking van de andere soort. Pleksgewijs kunnen 
o.a. tandjesgras, stekelbrem, tormentil en brem 
aanwezig zijn. Het regelmatig voorkomen van tand
jesgras bij afwezigheid van bochtige smele is ook 
tot dit type gerekend, evenals het ontbreken van 
struikheide in een grasvlakte van vrijwel uitslui
tend bochtige smele. Opslag van o.a. grove den, 
lijsterbes, zachte en ruwe berk kan in wisselende 
hoeveelheden optreden. 

Dit type is ontstaan door overbeweiding en kap
pen van het oorspronkelijke bos op frisse leemhou-
dende zandgrond, voornamelijk op de stuwwallen van 
de Veluwe, deels ook op lemig dekzand (vooral de 
armere vorm met alleen tandjesgras). Na branden 
kan meestal tijdelijk een grasvlakte van vrijwel 
uitsluitend bochtige smele optreden. Een lichte' 
bemesting, die zowel kunstmatig (kunstmest) als 
natuurlijk (t.g.v. niet-maaien) kan zijn, kan min 
of meer permanent daartoe leiden. Op lang geleden 
verlaten akkers - op zowel leemarme als leemrijke 
zandgrond - komt veelal permanent ook een gras
vlakte van puur bochtige smele voor. Bosvorming 
leidt tot bos van het bochtige smele-type (D). 
Heide van het bochtige smele-type komt vrijwel al
leen voor op holtpodzolgrond. 

Dopheide-type (CE) " 
PNV: Betulo-Quercetum (molinietosum), Fago-Querce
tum (molinietosum), soms overgangen naar Betuletum 
pubescentis 
- Tussen de meestal dominante struikheide komt 
dopheide in variërende hoeveelheden voor. Bladmos
sen, zoals klauwtjesmos, gaffeltandmos en gewoon 
haarmos, kunnen rijk vertegenwoordigd zijn. Pleks
gewijs kunnen o.a. bochtige smele, veenbies, tand
jesgras, tormentil en stekelbrem aanwezig zijn. Op 
de noord-Veluwe en hooggelegen terreinen van de 
oost-Veluwe kan dit type rijk zijn aan vossebes 
en/of bosbes. Opslag van voornamelijk grove den en 
berk kan in wisselende hoeveelheden optreden. 

Door het geleidelijk dichter worden van de in-
spoelingshorizont is dit type op veel plaatsen 
ontstaan uit heide van het struikheide-type (C). 
In vochtig stuifzand kan het door successie soms 
direct ontstaan uit actief stuifzand. Branden of 
maaien kan tijdelijk leiden tot een vlakte van 
vrijwel uitsluitend dopheide; een zekere mate van 
betreding leidt tot heide van het struikheide-type 
(C) of het pijpestrootje-type (CM). Spontane bos
vorming (voornamelijk grove den) evenals bosaanleg 
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zonder meer leidt meestal tot bos van het dopheide-
type (E), bosaanleg na grondbewerking tot bos van 
gaffeltandmos-type (X) of het pijpestrootje-type 
(M). Heide van het dopheide-type komt voor op 
haarpodzolgrond, holtpodzolgrond, veldpodzolgrond 
en op vochtig stuifzand. 

Pijpestrootje-type (CM) 
PNV: Betulo-Quercetum molinietosum, soms Fago-Quer-
cetum molinietosum, ook overgangen naar Betuletum 
pubescentis 

Struikheide en pijpestrootje komen in variëren
de hoeveelheden naast elkaar voor. Een hoge bedek
king van de ene soort gaat gepaard met een lage 
bedekking van de andere soort. Het ontbreken van 
struikheide in een grasvlakte van vrijwel puur 
pijpestrootje is ook tot dit type gerekend. Opslag 
van voornamelijk grove den en berk kan in wisse
lende hoeveelheden optreden. 

Door humusaccumulatie en storende activiteiten 
kan dit type ontstaan uit heide van het dopheide-
type (CE), door ontwatering uit vochtige tot natte 
heide en vennen (Q). Afplaggen kan leiden tot hei
de van het dopheide-type (CE), bosvorming tot bos 
van het pijpestrootje-type (M). Heide van het pij-
pestrootje-type komt voor op haarpodzolgrond, 
soms op holtpodzolgrond, veldpodzolgrond, vochtig 
stuifzand (meestal overstoven profiel) en moerige 
tot venige zandgrond die verdroogd is. Vaak komt 
dit type voor in relatie tot een wisselende vocht-
voorziening. 

Vochtige tot natte heide en vennen (Q)-
PNV: voor het grootste deel Betuletum pubescentis 

Dopheide, pijpestrootje en veenmossen domineren 
meestal. Pleksgewijs kunnen o.a. de volgende, 
veelal zeldzame planten voorkomen: blauwe zegge, 
gewone zegge, wollegras, witte en bruine snavel-
bies, parnassia, gevlekte orchis, moeraswolfs-
klauw, klokjesgentiaan, beenbreek, zonnedauw, 
veenbies, gagel. Op sommige plaatsen is er sprake 
van "heiveen". Karakteristieke soorten daarvan 
zijn o.a.: Scheuchzeria, veenmossoorten, eenarig 
wollegras, veenbes, lavendelheide. Beide laatste 
soorten staan meestal bovenop veenmosbulten. Van
wege het geringe voorkomen zijn vennen ook tot dit 
type gerekend. In het water van vennen kunnen o.a. 
de volgende soorten aangetroffen worden: water-
drieblad, snavelzegge, blaaszegge, moerasrus, veen-
mos: Zeer zelden ook: drijvende egelskop, witbloe-
mige waterranonkel, waterlobelia. 

Door het ondoorlatender worden van de inspoe-
lingshorizont kan dit type ontstaan uit heide van 
het dopheide-type (CE) of het pijpestrootje-type 
(CM). Bij het volledig ondoorlatend worden kan een 
ven ontstaan; hierbij speelt vaak de vorming van 
een ondoorlatend ijzerbandje een rol. Na vernie
ling van dat ijzerbandje kan een ven droog komen 
te staan. Ontwatering leidt tot heide van het pij
pestrootje-type (CM). Allerlei storingen kunnen 
leiden tot minder interessante pitrusvegetaties. 
Dit type komt voor op nat stuifzand, veldpodzol
grond, moerige tot venige zandgrond. 

Bos 

Lichenen-type (L) 
PNV: Leucobryo-Pinetum, ontwikkeling tot Betulo-
Quercetum 

Korstmossen komen in wisselende hoeveelheden 
voor, meestal met een bedekking van enkele procen
ten, een enkele keer matig veel (ca. 15%). Blad
mossen, zoals gaffeltandmos en klauwtjesmos, zijn 
meestal rijk vertegenwoordigd. Pleksgewijs kunnen 
o.a. strüikheide en schapegras aanwezig zijn. Het 

bos - voornamelijk bestaande uit grove den - maakt 
een kale, ondergroeiloze indruk. Een eventuele na
tuurlijke verjonging bestaat uitsluitend uit grove 
den. 

Door bosvorming is dit type ontstaan uit stuif
zand met korstmossenbegroeiing (Z) of heide van 
het lichenen-type (CL). In stuifzandgebieden kan 
men dit type opnieuw laten ontstaan uit bos van 
het gaffeltandmos-type (X) door strooiselwinning. 
Successie leidt tot bos van het gaffeltandmos-type 
(X). Ook betreding kan daartoe leiden. Dit type 
komt voor op stuifzand en wel vrijwel uitsluitend 
in uitgestoven terrein. 

Kraaiheide-type (K) . 
PNV: Betulo-Quercetum, Leucobryo-Pinetum 

De bedekking van kraaiheide kan variëren van 
vrij gering (5 à 10%) tot vrijwel 100%. Bij bedek
kingen kleiner dan 100% wordt de resterende opper
vlakte ingenomen door korstmossen, bladmossen 
('kale' plekken) en/of bochtige smele. Pleksgewijs 
kunnen o.a. struikheide en schapegras aanwezig 
zijn. Eventueel aanwezige natuurlijke verjonging 
bestaat vrijwel geheel uit grove den. 

Door successie kan dit type ontstaan uit bos 
van het lichenen-type (L), door bosvorming uit 
heide van het kraaiheide-type (CK). Voortschrij
dende successie' kan leiden tot bos van het gaffel
tandmos-type (X) of het bochtige smele-type (D). 
Door o.a. grondbewerking kan bos van het gaffel
tandmos-type (X) of het bochtige smele-type (D) 
ontstaan. Bos van het kraaiheide-type komt vrijwel 
uitsluitend voor in het noordelijk deel van de Ve-
luwe; de zuidgrens van de kraaiheide loopt name
lijk dwars over de Veluwe. Het komt voornamelijk 
voor in stuifzandterreinen en is optimaal ontwik
keld in dié delen waar veel reliëf aanwezig is. 

Gaffeltandmos-type (X) 
PNV: meestal Betulo-Quercetum, soms Fago-Quercetum 

De vegetatie bestaat uit verschillende bladmos
sen, waarvan de belangrijkste zijn: gaffeltandmos, 
klauwtjesmos, breekblad, peermos en soms ook fraai 
haarmos. Pleksgewijs kunnen o.a. schapegras en 
struikheide aanwezig zijn. Het bos maakt een kale, 
ondergroeiloze indruk. Eventueel aanwezige natuur
lijke verjonging bestaat voornamelijk uit grove 
den en soms ruwe berk. 
- Door bosvorming kan dit type ontstaan uit heide 
van het struikheide-type (C), actief stuifzand of 
heide van het dopheide-type (CE); door storende 
activiteiten (o.a. grondbewerking, soms betreding) 
uit bos van het lichenen-type (L), het kraaiheide-
type (K) of het dopheide-type (E); door successie 
uit bos van het lichenen-type (L) of het kraaihei
de-type (K). Voortschrijdende successie leidt tot 
bos van het bochtige smele-type (D), bosbes-type 
(V) en op de noord- en oost-Veluwe eventueel ook 
tot het vossebes-type (I). Bemesting kan leiden 
tot bos van het Amerikaanse vogelkers-type (P). 
Bos van het gaffeltandmos-type komt voor op stuif
zand, haarpodzolgrond en soms op holtpodzolgrond. 

Bochtige smele-type (D) 
PNV: Betulo-Quercetum, Fago-Quercetum 

De bedekking van bochtige smele varieert van 
matig (ca. 20%) tot 100%, en de resterende opper
vlakte wordt ingenomen door bladmossen ('kale' 
plekken). Eventueel aanwezige natuurlijke verjon
ging bestaat vooral uit berk en lijsterbes, soms 
ook uit grove den en eik. 

Door successie kan dit type ontstaan uit bos 
van het gaffeltandmos-type (X) of soms kraaiheide-
type (K); door bosvorming uit heide van het boch
tige smele-type (CD); door degradatie (kappen, 

40 



Eikenhakhout op het Landgoed Hoog Buurlo met ondergroei van het bosbes-type. 

\:< f 

$ **m™m&&?,3 
tfT* 

.TV • '̂  " 4 ^ * - \ „:.,"ï. '" "*. 

• "f'Ü^/V, ". 'Ü̂ : 
•J1 • 

Eikenstrubben en grove den in een vanuit de middeleeuwen bekend maar weinig beschermd bosgebied nabij 

Kootwijk met regenerende struikheidevegetatie. Voorbeeld van associatie ruimte-massa. 





grondbewerking e.d.) uit bos van het vossebes-type 
(I), het bosbes-type (V), het adelaarsvaren-type 
(Pt) of opgaand loofbos-type (F). Voortschrijdende 
successie leidt meestal tot bos van het bosbes-ty
pe (V) en op de noord- en oost-Veluwe eventueel 
ook tot bos van het vossebes-type (I); bemesting, 
e.d. meestal tot bos van het Amerikaansevogelkers-
type (P) of bos van het verrijkt tot ruderaal-type 
(H). Bos van het bochtige smele-type komt voor op 
stuifzand, haarpodzolgrond en holtpodzolgrond. 

Vossebes-type (I) 
PNV: meestal Betulo-Quercetum, soms Fago-Quercetum 

De bedekking van vossebes varieert van vrij ge
ring (5 à 10%) tot 100%, de resterende oppervlakte 
wordt ingenomen door bosbes, bochtige smele en/of 
bladmossen ('kale' plekken). 

Door successie kan dit type ontstaan uit bos 
van het gaffeltandmos-type (X) of het bochtige 
smele-type (D); door bosvorming uit vossebesrijke 
heide van het dopheide-type (CE). Voortschrijdende 
successie kan eventueel leiden tot bos van het bos
bes-type (V); bemesting, e.d. tot bos van het Ame
rikaanse vogelkers-type (P) of bos van het verrijkt 
tot ruderaal-type (H). Bos van het vossebes-type 
is vrijwel beperkt tot het noordelijk en oostelijk 
deel van de Veluwe; evenals kraaiheide bereikt 
vossebes op de Veluwe zijn zuidgrens, slechts wei
nige kilometers verder zuidelijk. Het is optimaal 
ontwikkeld onder grove den en komt voor op haar
podzolgrond, en soms ook op stuifzand en holtpod
zolgrond. 

/Bosbes-type (V) 
PNV: Fago-Quercetum, Betulo-Quercetum 

De bedekking van bosbes varieert van vrij ge
ring (5 à 10%) tot 100%, de resterende oppervlakte 
wordt ingenomen door bladmossen ('kale' plekken) 
en/of bochtige smele. 

Door successie kan dit type ontstaan uit bos 
van het bochtige smele-type (D) en eventueel ook 
uit het vossebes-type (I); door bosvorming uit 
bosbesrijke heide van het dopheide-type (CE); door 
degradatie (kappen, grondbewerking, e.d.) uit bos 
van het adelaarsvaren-type (Pt) of opgaand loof
bos-type (F). Voortschrijdende successie kan na 
zeer lange tijd leiden tot bos van het adelaarsva
ren-type (Pt) of het opgaand loofbos-type (F), 
evenwel alleen op plaatsen waar de potentieel-na
tuurlijke vegetatie Fago-Quercetum is. Dit type 
komt het meest voor op holtpodzolgronden en verder 
ook op haarpodzolgrond en stuifzand. 

Amerikaanse vogelkers-type (P) 
PNV: Betulo-Quercetum, Fago-Quercetum 

De bedekking van Amerikaanse vogelkers varieert 
van matig (ca. 25%) tot 100%. Bij hoge bedekkingen 
is ondergroei vrijwel uitgesloten. Bij lagere be
dekkingen kan de ondergroei bestaan uit o.a. boch
tige smele, bosbes, stekelvaren, struisgras. 

Door bemesting, verrommeling (o.a. grondbewer
king, betreding) kan dit type ontstaan uit bos van 
het gaffeltandmos-type (X), het bochtige smele-ty
pe (D), het vossebes-type (I) of het bosbes-type 
(V); door bemesting na diepe grondbewerking ook 
uit bos van het adelaarsvaren-type (Pt); door be
bossing uit droog cultuurland (a). Door bestrij
ding van bos van het Amerikaanse vogelkers-type 
tracht men iets beters tot stand te brengen, het
geen een vrijwel onmogelijke zaak is. Dit type 
komt voor op stuifzand, haarpodzolgrond, holtpod
zolgrond, enkeerdgrond. 

Verrijkt tot ruderaal-type (H) 
PNV: Fago-Quercetum, Betulo-Quercetum 

Pleksgewijs kunnen de volgende soorten aspect-
bepalend optreden: struisgras, witbol, stekelva
ren, rankende helmbloem, braam, hennepnetel, brand
netel, rimpelmos. Bochtige smele kan medeaspectbe-
palend optreden. 

Door bebossing kan dit type ontstaan uit droog 
cultuurland (a) ,- door bemesting, verrommeling, e .d. 
uit allerlei bostypen. Uitspoeling van voedings
stoffen leidt tot bos van het bochtige smele-type 
(D) en op lemig substraat eventueel tot voedsel-
rijk droog bos (R). Bos van het verrijkt tot rude
raal-type komt voor op stuifzand, haarpodzolgrond, 
holtpodzolgrond, enkeerdgrond. 

, Adelaarsvaren-type (Pt) 
PNV: Fago-Quercetum, ten dele Fago-Quercetum moli-
nietosum 

De bedekking van adelaarsvaren varieert van ma
tig (ca. 15%) tot 100%, de resterende oppervlakte 
wordt ingenomen door bochtige smele, bosbes en/of 
pijpestrootje,- pleksgewijs op de noord-Veluwe ook 
mede door vossebes. 

Dit type kan ontstaan uit opgaand loofbos (F) 
door verwijdering van beuk, door successie uit bos 
van het bosbes-type (V) hetgeen een langdurige 
zaak is. Ontwikkeling tot opgaand loofbos (F) is 
na lange tijd mogelijk. Diepe grondbewerking zon
der meer leidt meestal tot bos van het bochtige 
smele-type (D) of het bosbes-type (V), bemesting 
na grondbewerking tot bos van het Amerikaanse vo
gelkers-type (P) of bos van het verrijkt tot rude
raal-type (H). Bos van het adelaars varen-type komt 
vrijwel uitsluitend voor op zwak tot sterk lemige 
zandgrond (meestal holtpodzolgrond). Het voorkomen 
van dit type blijkt goeddeels beperkt te zijn tot 
plaatsen, die een zeer lange bosgeschiedenis ach
ter de rug hebben (minstens enkele eeuwen) en die, 
voor zover bekend, geen stuifzand-, heide- of cul
tuur landgeschiedenis gekend hebben. Soms komt het 
voor op zeer oud opgestoven stuifzand met milde 
podzolvorming. 

Opgaand (beuken)loofbos (F) 
PNV: Fago-Quercetum, ten dele Fago-Quercetum moli-
nietosum 

De boomlaag van deze vegetatie bestaat voorna
melijk uit meestal hoog-opgaande beuken en kan bij
gemengd zijn met zomer- en wintereik (de laatste 
specifiek). Bij dominantie van de beuk kan door 
een sterke beschaduwing de ondergroei vrijwel ge
heel ontbreken. Op lichtere plaatsen (meestal on
der eiken) kan ondergroei van o.a. bochtige smele, 
dalkruid, bosbes, adelaarsvaren en opslag van beuk 
en eik optreden. Pleksgewijs kan hulst aanwezig 
zijn. Op bomen kunnen verscheidene, bij ons zeld
zame, mossen en korstmossen groeien (epifyten). 

Door successie kan dit type na lange tijd ont
staan uit bos van het bosbes-type (V) of adelaars
varen-type (Pt) en plaatselijk ook uit bos van het 
pijpestrootje-type (M). Kappen van het bos en aan
plant van o.a. grove den en douglas kan leiden tot 
bos van het adelaarsvaren-type (Pt), het bosbes-
type (V) of het bochtige smele-type (D); met diepe 
grondbewerking erbij meestal alleen tot bos van 
het bosbes-type (V) of het bochtige smele-type (Do
rnet bemesting na diepe grondbewerking tot bos van 
het Amerikaanse vogelkers-type (P) of het verrijkt 
tot ruderaal-type (H). Opgaand loofbos komt uit
sluitend voor op zwak tot sterk lemige zandgrond 
(meestal holtpodzolgrond), veelal in samenhang met 
bos van het adelaars-varen-type (Pt). De bekende 
Malenbossen van de Veluwe behoren tot opgaand 
loofbos evenals vele landgoedbossen langs de Velu-
wezoom. 
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Voedselrijk droog bos (R) 
PNV: rijk (vaak licht verrijkt) Fago-Quercetum, 
Milio-Fagetum, zeer kleinschalig ook drogere Alno-
Padion-gezelschappen 

Pleksgewijs kunnen de volgende soorten min of 
meer aspectbepalend voorkomen: witte klaverzuring, 
salomonszegel, schaduwgras, maagdenpalm, bosane-
moon, lelietje van dalen, klimop. De laatste soort 
kan over vrij grote oppervlakten met een bedekking 
van 100% optreden. Minder aspectbepalende, maar 
wel belangrijke soorten zijn o.a.: Rivinus viool
tje, grootbloemmuur, gierstgras, bosandoorn. Pleks
gewijs kan opslag van hulst aanwezig zijn. Het as
pectbepalend voorkomen van bochtige smele en/of bos-
bes met regelmatige aanwezigheid van een bovenge
noemde soort (meestal witte klaverzuring of salo
monszegel) is ook tot dit type gerekend. 

- Op leemhoudende frisse zandgrond en lössgrond 
kan een lichte, meestal lang geleden verrijking 
van o.a. bos van het bochtige smele-type (D) en 
het bosbes-type (V) leiden tot het optreden van 
voedselrijk droog bos. Verarming kan vooral bij de 
armere vleugel leiden tot bos van het bochtige 
smele-type (D). Storing kan tot een Alno-Padion-
karakter leiden; ruderalisering tot bos van het 
verrijkt tot ruderaal-type (H). Voedselrijk droog bos 
is vrij schaars voorhanden en komt nog het meest 
voor op landgoederen. Men kan het aantreffen op 
lössgrond, rijkere holtpodzolgrond en frisse hu-
meuze zandgrond. 

Voedselrijk vochtig tot nat bos (N) 
PNV: Betulo-Quercetum alnetosum, Alnetum glutino-
sae, Sphagno-Alnetum, lokaal overgangen naar Stel-
lario-Carpinetum en vochtige Alno-Padion-gezel-
schappen 

Dit verzameltype valt uiteen in een vochtig en 
nat deel. Wegens de geringe oppervlakte zijn beide 
hier gecombineerd. 
- In het VOCHTIGE DEEL kan het aspect bepaald 
worden door enkele of meerdere 'droge' èn 'vochti
ge' soorten: 
'Droge' soorten o.a.: bochtige smele, hulst, klim
op, opslag van beuk, schaduwgras, dalkruid, lijs
terbes, kamperfoelie, bosbes, witte klaverzuring, 
salomonszegel. 
'Vochtige' soorten o.a.: pijpestrootje, grauwe wilg, 
hop, vogelkers, opslag van els, moeraszegge, oever-
zegge, ruwe smele, ijle zegge, vuilboom, wederik, 
hennegras, kale jonker. 
In het NATTE DEEL vallen de.'droge' soorten af en 
kunnen er andere 'vochtige' soorten bijkomen o.a.: 
zwarte bes, Gelderse roos, gele lis, elzenzegge, 
moerasspiraea, pluimzegge, stijve zegge, moerasva
ren, pinksterbloem en plaatselijk eventueel ook 
wat veenmos. In de boomlaag is zwarte els dominant. 
Essen en berken kunnen bijgemengd zijn. 

Door bosvorming kan dit type na lange tijd via 
'verruiging' van o.a. pitrus en brandnetel ont
staan uit vochtig tot nat cultuurland (g). Ontgin
ning heeft vrijwel overal geleid tot vochtig tot 
nat cultuurland (g). Ontwatering leidt meestal via 
verruiging van o.a. brandnetel tot drogere gezel
schappen. Voedselrijk vochtig tot nat bos komt 
voor op moerige tot venige zandgrond met gleyver-
schijnselen. Op veengrond komt vrijwel alleen het 
natte deel van dit type voor. 

Dopheide-type (E) 
PNV: Betulo-Quercetum (molinietosum), soms over
gangen naar Betuletum pubescentis, plaatselijk ook 
Fago-Quercetum (molinietosum) 

De bedekking van dopheide varieert van vrij ge
ring (5 à 10%) tot vrijwel 100%, de resterende op
pervlakte wordt ingenomen door bladmossen ('kale' 

plekken), bosbes en/of pijpestrootje, op de noord-
Veluwe plaatselijk mede door kraaiheide en/of vos-
sebes. 

Door spontane bosvorming en bosaanleg zonder 
bodembewerking en bemesting kan dit type ontstaan 
uit heide van het dopheide-type (CE), door vochti
ger worden uit bos van het gaffeltandmos-type (X) 
of het bochtige smele-type (D) . Grondbewerking zon
der meer leidt meestal tot bos van het gaffeltand-
mos-type (X) of pijpestrootje-type (M), met bemes
ting erbij vaak tot het bochtige smele-type (D) en 
eventueel zelfs tot het Amerikaanse vogelkers-type 
(P). Intensieve betreding kan tot bos van het gaf-
feltandmos-type (X) of pijpestrootje-type (M) lei
den. Bos van het dopheide-type komt voor op voch
tig stuifzand, haarpodzolgrond, holtpodzolgrond en 
veldpodzolgrond. 

Pijpestrootje-type (M) 
PNV: Betulo-Quercetum molinietosum, soms overgan
gen naar Betuletum pubescentis, Fago-Quercetum mo
linietosum 

De bedekking van pijpestrootje varieert van 
vrij gering (5 à 10%) tot 100%, de resterende op
pervlakte wordt ingenomen door bladmossen ('kale' 
plekken), bochtige smele, bosbes, vossebes en/of 
dopheide. Wanneer pijpestrootje en dopheide naast 
elkaar voorkomen, bepaalt de soort die het meest 
aspectbepalend is het type. 

Door bosvorming kan dit type ontstaan uit heide 
van het pijpestrootje-type (CM) of soms het dop
heide-type (CE), door verrommeling (o.a. grondbe
werking, betreding) uit bos van het dopheide-type 
(E); door vochtiger worden uit bos van het gaffel-
tandmos-type (X), bochtige smele-type (D), bosbes-
type (V) en eventueel vossebes-type (I); door ont
watering uit voedselarm nat bos (S). Bos van het 
pijpestrootje-type komt voor op vochtig stuifzand 
(meestal overstoven profiel), haarpodzolgrond, 
holtpodzolgrond, veldpodzolgrond, moerige zand
grond. 

Voedselarm nat bos (S) 
PNV: min of meer Betuletum pubescentis, plaatse
lijk ook overgangen naar Sphagno-Alnetum. 

Veenmossoorten treden soms aspectbepalend op. 
Vaak echter komt een vegetatie van vrijwel puur 
pijpestrootje voor, die hoge bulten vormt. Soorten 
als sterzegge, zompzegge, gagel, geoorde wilg, 
beenbreek, gevlekte orchis en andere interessante 
soorten komen meestal slechts dan voor, wanneer 
pijpestrootje niet overheersend optreedt. De boom-
laag bestaat voor het grootste deel uit zachte en 
ook ruwe berk, alsmede pleksgewijs een enkele els. 
In de struiketage kunnen vuilboom, geoorde wilg, 
grauwe wilg en soms ook gagel een heersende rol 
spelen. 

Door bosvorming kan dit type ontstaan uit het 
natte deel van de vochtige tot natte heide en ven
nen (Q). Ontwatering leidt meestal tot bos van het 
pijpestrootje-type (M). Beïnvloeding door belendend 
cultuurland kan leiden in de richting van voedsel
rijk vochtig tot nat bos (N) of storingsvegetaties 
met veel pitrus. Op grote schaal heeft ontginning 
geleid tot vochtig tot nat cultuurland (g). Voed
selarm nat bos komt voor op nat stuifzand, moerige 
tot venige zandgrond en veengrond. 

Cultuurland 

Droog cultuurland (a) 
PNV: Betulo-Quercetum, Fago-Quercetum, Milio-Fage
tum, kleinschalig eventueel ook drogere Alno-Padi-
on-gezelschappen (Fraxino-Ulmetum en Violo odora-
tae-Ulmetum) 
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In dit type zijn alle akkers en de droge gras
landen samengenomen, mede omdat het gebruik van 
deze gronden tegenwoordig nogal eens wisselt. De 
droge graslanden onderscheiden zich van vochtige 
tot natte cultuurlanden (g) door het ontbreken 
van pinksterbloem en andere vochtindicatoren. 

Droog cultuurland is op grote schaal ontstaan 
door ontginning van vegetatietypen op droge bodems. 
Bebossing leidt tot bos van het verrijkt tot rude-
raal-type (H). Sloten en greppels, indien al aan
wezig, voeren vrijwel nooit water. 

Vochtig tot nat cultuurland (g) 
PNV: Betulo-Quercetum alnetosum, Betuletum pubes-
centis (?), Sphagno-Alnetum (?), Alnetum glutino-
sae, pleksgewijs ook vochtige Alno-Padion-gezel-
schappen en Stellario-Carpinetum 

Kenmerkend voor dit type is het regelmatig op
treden van pinksterbloem en eventueel andere vocht
indicatoren. 

Vochtig tot nat cultuurland is ontstaan door 
ontginning van vegetatietypen op vochtige tot nat
te bodems. Bebossing leidt in eerste instantie 
vaak tot pitrusvegetaties of andere minder interes
sante vegetaties (bijvoorbeeld vegetatie van brand
netel onder populier); bij een goede houtsoorten
keus (geen populier) op de lange duur tot voedsel-
rijk vochtig tot nat bos (N). Verschraling van de 
natste delen (maaien en hooi afvoeren) kan leiden 
tot interessante vegetaties (o.a. Calthion). Van 
oudsher bevat vochtig tot nat cultuurland, dat 
vaak min of meer duidelijk in beekdalen ligt, 
vrijwel alleen grasland. Gegraven sloten en grep
pels voeren vrijwel altijd water. Verscheidene in
teressante planten kunnen in en langs sloten en 
beken staan, o.a. grote boterbloem, watertorkruid, 
egelboterbloem, grote egelskop, moerasspiraea, 
dotterbloem, zwanebloem, pijlkruid, gewone water
ranonkel, waterviolier, veldrus, gele lis, drij
vend fonteinkruid en plaatselijk nog vele andere 
soorten. 

Overige onderscheidingen 

Water (w) 
Hieronder vallen niet de vennen, deze zijn sa

men met de vochtige tot natte heide ondergebracht 
in type Q. Het gaat hier om eutroof water, zowel 
in natuurlijke plassen (bijvoorbeeld Uddelermeer) 
als in oude gegraven plassen, die verder met rust 
gelaten zijn en nog worden (bijvoorbeeld de veld-
vijvers bij 'Het Loo'). Langs de oevers kunnen 
plaatselijk interessante oevervegetaties en flora
elementen voorkomen (bijvoorbeeld rietbegroeiing, 
lisdodde, kleine stukjes elzenbroek, zeggesoorten). 

Afgegraven terrein, plaatselijk water (̂) 
Hieronder vallen naast zandafgravingen ook een 

militair oefenterrein (doelengebied van A.S.K. 01-
debroek) en recent gegraven (recreatie)plassen. 
Zandafgravingen die in gebruik zijn als vuilstort 
zijn gerekend tot de volgende categorie. 

Niet gekarteerd, bebouwde kom enz. 
Hieronder valt alles wat niet in voorgaande ty

pen is onder te brengen, zoals: bebouwde kommen, 
industrieterreinen, vuilstorten, caravan- en huis
jesterreinen die vrijwel geen spontane vegetatie 
meer bevatten, sportcomplexen, begraafplaatsen, 
volgebouwde terreinen buiten de bebouwde kom die 
weinig of vrijwel geen spontane vegetatie meer be
vatten, houtopslag- en houtverwerkingsterreinen. 

2.4.1.5 POTENTIEEL-NATUURLIJKE VEGETATIE 

Onder potentieel-natuurlijke vegetatie (PNV) 
wordt die vegetatie verstaan, die zich zou ontwik
kelen na beëindiging van menselijke invloed, even
wel met handhaving van het huidige grondwaterpeil. 
Hierbij wordt aan een termijn van 100 à 200 jaren 
gedacht. Deze PNV behoeft dus niet overeen te ko
men met het bos dat oorspronkelijk voorkwam, het 
'oerbos'. 

Het begrip PNV stamt uit Duitsland en wordt in
middels ook in diverse andere landen veelvuldig 
gebruikt bij karteringen. In Nederland is er lange 
tijd weerstand geweest tegen het gebruik ervan, 
maar vooral met de opkomst van de planologie is 
daar een wending in gekomen. Voorbeelden van PNV-
kaarten waarop de Veluwe voorkomt, zijn te vinden 
bij Van der Werf (1969) en Kalkhoven et al. (1976). 
Met onze PNV-kaart van de Veluwe, die als belang
rijk bijprodukt van de vegetatiekartering is ont
staan (paragraaf 2.4.1.3), bestaan belangrijke 
verschillen. Deze zijn ten dele terug te voeren op 
verschil in schaal. Belangrijker is echter, dat 
onze PNV-kaart geheel in het veld is gekarteerd en 
niet als interpretatie van bodemkaarten is ont
staan. Bovendien zijn recentere, meer op de prak
tijk afgestemde opvattingen omtrent criteria en in
deling gevolgd. Deze zijn overwegend in overeen
stemming met die van Trautmann et al. (1972). In 
hun kaart van Nordrhein-Westfalen is o.a. nog het 
midden en het oosten van de Veluwe opgenomen, zij 
het op veel grovere schaal (1 : 500 000) . 

Met Westhoff S Den Held (1969) bestaan naast 
belangrijke overeenkomsten ook belangrijke ver
schillen. Nieuw werden door ons onderscheiden het 
Milio-Fagetum en het Betulo-Quercetum alnetosum. 
Verder hebben verschillende vegetatiegezelschappen 
bij Westhoff & Den Held (1969) een inhoud, die wij 
niet of slechts ten dele kunnen onderschrijven, 
namelijk het Leucobryo-Pinetum, het Fago-Quercetum 
en het Stellario-Carpinetum. Van Doing (1962) werd 
voorts het Sphagno-Alnetum overgenomen, dat niet 
identiek is aan het op de Veluwe minder toepasse
lijke en daarom door ons niet gehanteerde Carici 
laevigatae-Alnetum. 

Het systeem van PNV-eenheden geeft een duide
lijker beeld van de grotere verbanden dan de actu
ele vegetatie. Dit houdt verband met het feit, dat 
PNV-grenzen veel beter aansluiten bij de geomorfo-
logie, bodemgesteldheid en oude cultuurlandschap
pen. Tevens wordt zo het beeld niet vertroebeld 
door allerlei min of meer tijdelijke successiesta
dia. 

Op grond van ervaringen die vóór en tijdens de 
vegetatiekartering zijn opgedaan, zijn de verban
den tussen een groot aantal vegetaties op de Velu
we duidelijker geworden. Alle vegetatietypen kun
nen worden opgevat als een stadium in een succes
sie. Derhalve is gepoogd , het complexe stelsel 
van relaties te verduidelijken aan de hand van een 
tweetal successieschema's (afb. 22 en 23). Hierin 
wordt enerzijds weergegeven hoe een tweetal vroe
ger op de Veluwe wijd verbreide heidetypen door 
degradatie is ontstaan. Anderzijds worden ver
schillende richtingen van ofwel verdere degrada
tie ofwel successieverloop bij een natuurlijke re
generatie van deze heidetypen getoond. De verschil
lende ontwikkelingsmogelijkheden komen uiteraard 
met zeer verschillende frequentie voor. De schema's 
zijn bedoeld om enig inzicht te geven, doch behan
delen niet uitputtend alle mogelijkheden. Uit afb. 
22 en 23 blijkt onder meer, dat de verwachte eind-
stadia soms belangrijk kunnen afwijken van de uit
gangssituatie, ten gevolge van gewijzigde abioti-
sche omstandigheden. Afb. 21 geeft een overzicht 
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Potentieef-Nattiurlïjke vegetatie: 

8etutû-Quërcetum 

Betülö-QuetceÄ mofinieiosum 

8e*utet«m Rùbéscentis; 

> > > > > Degradatie, t.g.v. o.a. overbeweiding, kappen van bos, verstuiving 

*• Natuurlijke regeneratie bij min of meer gelijkblijvende vochtomstandigheden 

*• Successieverloop bij vochtiger worden, door verdichting van inspoelingshorizont, door vorming van een ijzerbandje, of t.g.v. hoger grondwaterpeil 

uit 

op 

CE 

Actief stuifzand, uitgestoven laagte 

Actief stuifzand, opgestoven 

Legenda - eenheid van de vegetatiekaart 

Afb.22 Schematische weergave van successieverloop bij natuurlijke regeneratie na degradatie van oorspronkelijk 
Betulo-Quercetum (Eiken-Berken-"Oerbos") 

"Oerbos" op 
Fsgo-Quercetum-
standplaats 

-»—*—>—*• Degradatie, t.g.v. o.a. kappen van bos, overbeweiding, verstuiving, diepe grondbewerking 

»• Natuurlijke regeneratie 

uit 

op 

CM 

Actief stuifzand, uitgestoven laagte 

Actief stuifzand, opgestoven 

Legenda-eenheid van de vegetatiekaart 

Potentieel- Natuurlijke vegetatie: 

Betulo-Quercetum 

Fago-Quercetum 

molinietosum 

Afb.23 Schematische weergave van successieverloop bij natuurlijke regeneratie na degradatie van oorspronkelijk 
Fago-Quercetum (Beuken-Wintereiken-"Oerbos") 
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van het verband tussen actuele vegetatie (c.q. de 
legendaeenheden van de vegetatiekaart van de Velu-
we) en de PNV binnen het onderzoekgebied. 

De belangrijkste PNV-gezelschappen worden in een 
ecologisch diagram schematisch afgegrensd t.o.v. 
de factoren voedselrijkdom en waterhuishouding 
(afb. 24). 

Nu volgt een overzicht van de belangrijkste 
PNV-gezelschappen. Per gezelschap wordt een korte 
karakteristiek gegeven. Voor meer gegevens zij ver
wezen naar de per gezelschap genoemde literatuur. 
De afzonderlijke plantesoorten die genoemd zijn, 
behoeven niet karakteristiek te zijn. Het is veel
eer de combinatie van soorten die het gezelschap 
karakteriseert. De tussen haakjes geplaatste soor
ten komen minder frequent voor. Bij de opsomming 
van soorten is niet naar volledigheid gestreefd. 

Leucobryo-Pinetum 

BOMEN Alleen grove den. 
STRUIKEN Geen. 
KRUIDEN Geen of enige Calluna vulgaris, Festuca 
ovina, soms enige Deschampsia flexuosa. 
MOSSEN Wéinig-eisende soorten als Dicranum scopa-
rium, Polytrichum piliferum; in ouder bos Leuco-
bryum glaucum. Terrestrische korstmossen van de 
geslachten Cladonia en Cornicularia zijn typerend. 
Ze kunnen aspectbepalend zijn (Cladonio-Pinetum), 
maar nemen af bij humusvorming. 

STANDPLAATS Uitgestoven laagten met geringe bo
demvorming, extreem droog. 
OPMERKING Natuurlijk naaldbos van grove den komt 
o.a. voor in Oost-Duitsland en Polen, dikwijls met 
veel ondergroei van Vaccinium. Onze dennenbossen 
met veel Vaccinium behoren niet (of niet meer) tot 
het Leucobryo-Pinetum, maar meestal tot het Betu-

droog 

(Stuifzand) 

Leucobryo 
Pineturri/ 

Betulo-Quercetum 

Betulo-Quercetum 
molinietosum 

Betuletum 
pubescentis 

Fago-Quercetum 

(Hoogveel 

Fago-Quercetum 
molinietosum 

Betulo-
Quercetum 
alnetosum 

Sphagno-
Alnetum 

voedselarm -=• voedselrijk 

niet van toepassing op de Vel uwe 

Afb. 24 Oecologisch diagram met de schematische afgrenzing van de belangrijkste eenheden van 

potentieel-natuurlijke vegetatie op de Veluwe t.o.v. de factoren voedselrijkdom en waterhuishouding 
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lo-Quercetum en het Fago-Quercetum. Leucobryo-Pi-
netum bestaat bij ons alleen secundair in een at
lantische vorm. Op zeer lange termijn kan het zich 
bij ons niet handhaven en tendeert dan naar Betu-
lo-Quercetum. 
LITERATUUR Matuszkiewicz (1962). 

Betulo-Quercetum 

BOMEN Quercus robur (dominant), Betuia verrucosa. 
STRUIKEN Geringe bedekking; (Sorbus aucuparia, 
Frangula alnus). 
KRUIDEN Weinig tot veel bedekkend, soortenarm; 
Deschampsia f lexuosa, Vaccinium myrtillus, V.vitis-
idaea. 
MOSSEN Wéinig-eisende soorten als Dicranum scopa-
rium, Pleurozium schreberi, Hypnum cupressiforme. 
STANDPLAATS Vooral leemarme dekzanden, opgestoven 
zanden en leemhoudende uitgestoven laagten (haar-
podzolgronden en deels duinvaaggronden); voedsel-
arm en droog. 
LITERATUUR Doing (1962) en Westhoff & Den Held 
(1969) beschrijven Betulo-Quercetum als Querco-Be-
tuletum. 

Betulo-Quercetum molinietosum 

BOMEN Quercus robur, Betuia verrucosa, Betuia pu-
bescens. 
STRUIKEN Geringe bedekking; vooral Frangula al
nus, soms Sorbus aucuparia. 
KRUIDEN Molinia caerulea (vaak aspectbepalend) , 
Erica tetralix en soorten van Betulo-Quercetum. 
MOSSEN Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, 
Hypnum cupressiforme, ook Polytrichum formosum. 
STANDPLAATS Allerlei vochtige, zure arme gronden, 
o.a. veldpodzolgronden en vochtige opgestoven 
gronden (gley en pseudogley). 
LITERATUUR Doing (1962), Westhoff & Den Held 
(1969). 

Betulo-Quercetum alnetosum 

BOMEN Quercus robur, Alnus glutinosa, Betula pu-
bescens, (Betula verrucosa). 
STRUIKEN Salix cinerea, (Salix aurita), Frangula 
alnus, (Prunus padus en Corylus avellana). 
KRUIDEN O.a. Calamagrostis canescens, Deschampsia 
cespitosa, Carex acutiformis, Carex remota, Lysi-
machia vulgaris, (Scutellaria galericulata), Peuce-
danum palustre, Cirsium palustre , (Viola palustris), 
Molinia caerulea en soorten van Fago-Quercetum. 
MOSSEN Mnium hornum, Polytrichum formosum, (Poly
trichum commune), Plagiothecium-soorten. 
STANDPLAATS Natte, zure, vrij voedselarme bodems 
(voornamelijk op moerig tot venig zand) in Quer-
cion-gebieden; aan randen van depressies met Alne-
tum glutinosae; in ondiepere laagten zelfstandig; 
veelal ontgonnen tot weiland. 

OPMERKING Qua voedselrijkdom zou dit een subasso
ciatie moeten zijn van het Fa'go-Quercetum. Op deze 
natte standplaatsen kunnen echter noch Fagus syl-
vatica, noch Quercus petraea groeien, en ook ande
re kensoorten ontbreken veelal. 
LITERATUUR Trautmann (1972) karteert het en be
schrijft het vrij summier, zonder vegetatieopnamen, 
meestal met Duitse naam, een enkele keer als Quer-
co-Betuletum alnetosum. Betulo-Quercetum alnetosum 
is naar voedselrijkdom eerder verwant aan het Fa
go-Quercetum (dikwijls contact-gezelschap), maar 
is er te nat voor. 

Fago-Quercetum 

BOMEN Fagus sylvatica (dominant) , Quercus petraea, 
Quercus robur, Betula verrucosa, Betula pubescens, 
(Castanea sativa plaatselijk ingeburgerd, Prunus 
avium secundair in randen). 
STRUIKEN Vaak weinig bedekkend; Sorbus aucuparia, 
Ilex aquifolium ,(Malus sylvestris, Salix caprea, 
Sarothamnus scoparius op en langs open plekken). 
KRUIDEN Vaak geringe ondergroei door beschaduwing. 
Indien kruiden aanwezig, dan: Pteridium aquilinum, 
(Convallaria majalis), Deschampsia flexuosa, Vac
cinium myrtillus, Maianthenum bifolium, Luzula 
pilosa,(Luzula luzuloïdes), Lonlcera periclymenum, 
(Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia). 
MOSSEN Polytrichum formosum, Plagiothecium leatum, 
P. curvifolium, Isopterygium elegans, Dicranella 
heteromalla. 

STANDPLAATS Vrij droge, matig arme lemige zanden, 
vooral op stuwwallen; ook op lemig dekzand en zure 
loss. 
LITERATUUR Trautmann (1972); bij Westohff & Den 
Held (1969) wordt Fago-Quercetum afwijkend beschre
ven. Recentelijk duiken in Nederland ook de namen 
Deschampsio-Fagetum in Ilici-Fagetum op. 
OPMERKING Fago-Quercetum molinietosum komt weinig 
voor, op vochtiger plaatsen dan Fago-Quercetum, 
vaak met pseudogley. De beuk domineert hier meest
al minder sterk en in de ondergroei speelt Molinia 
caerulea een rol. Verder soorten van Fago-Querce
tum (Trautmann 1972) . 

Milio-Fagetum 

BOMEN Fagus sylvatica (dominant), Quercus petraea, 
Quercus robur, (Prunus avium, Carpinus betulus). 
STRUIKEN Geringe bedekking; Ilex aquifolium, Cory-
lus avellana,(Crataegus monogyna), Sorbus aucupa
ria. 
KRUIDEN Bedekking vaak gering; Poa nemoralis, Oxa-
lis acetosella, Stellaria holostea, Anemone nemo-
rosa, Milium effusum, Viola riviniana, Polygonatum 
multiflorum, Convallaria majalis, Lonicera peri
clymenum en soms andere soorten van Fago-Querce
tum. Eventueel enkele lichte vochtindicatoren. 
MOSSEN Vergelijkbaar met Fago-Quercetum. 
STANDPLAATS Sterk lemige, vochthoudende, matig 
arme tot matig rijke gronden, o.a. op loss, oude 
rivierleem. Grondwater dikwijls op 1-2 m diepte. 
LITERATUUR Trautmann (1972), Van der Lans (1976). 

Stellario-Carpinetum 

BOMEN Carpinus betulus, Quercus robur,(Fagus syl
vatica afhankelijk van wateroverlast, Prunus avium), 
STRUIKEN Corylus avellana, Prunus padus, Cratae
gus monogyna, (Ilex aquifolium, Euonymus europaeus). 
KRUIDEN Vochtindicatoren als Deschampsia cespito
sa, Athyrium filix-femina, (Lysimachia vulgaris, Ca
rex remota, Circaea lutetiana). Verder soorten ge
meenschappelijk met Milio-Fagetum, zoals Anemone 
nemorosa, Oxalis acetosella. Viola riviniana, Po
lygonatum multiflorum, Stellaria holostea, Milium 
effusum. Voorts o.a. Festuca gigantea. Primula ela-
tior, Stachys sylvatica,(Carex sylvatica, Asperula 
odorata). 

MOSSEN Atrichum undulatum, Mnium hornum, Eurhyn-
chium praelongum, Polytrichum formosum. 
STANDPLAATS Matig voedselrijke, sterk lemige tot 
kleiige bodems, niet zelden met een zandiger bo
venlaag; periodiek matig tot vrij sterk vochtig 
(pseudogley). Op de Veluwe uiterst spaarzaam en al
leen in de subassociatie Stellario-Carpinetum pe-
riclymenetosum. 
LITERATUUR Lohmeyer (1967), Trautmann (1972). Het 
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bij Westhoff & Den Held (1969) genoemde Stellario-
Carpinetum is grotendeels secundair en omvat de
gradatiestadia van Melico-Fagetum en plaatselijk 
Carici-Fageturn. 

Alnetum glutinosa 

BOMEN Alnus glutinosa, (Betuia pubescens). 
STRUIKEN Salix cinerea, Ribes nigrum, (Viburnum 
opulus) . 
KRUIDEN Carex elongata, C. paniculata, C.acuti-
formis, C. riparia, Iris pseudacorus, Filipendula 
ulmaria, Cirsium palustre, Calamagrostis canescens. 
MOSSEN Mnium hornum, Mnium undulatum,(Thuidium 
tamariscinum). 
STANDPLAATS Op veen of venige zandgrond, vrij tot 
zeer nat, matig tot vrij sterk voedselrijk. 
LITERATUUR Meijer Drees (1936). Bij Doing (1962) 
als Irido-Alnetum; bij Westhoff & Den Held (1969) 
als Carici elongatae-Alnetum. 

Sphagno-Alnetum 

BOMEN Alnus glutinosa. Betuia pubescens. 
STRUIKEN Salix cinerea, Salix aurita,F ranguia al
nus. 
KRUIDEN Geringe bedekking; o.a. Viola palustris, 
Dryopteris austriaca, Hydrocotyle vulgaris, Cir
sium palustre. 
MOSSEN Vaak massaal; Sphagnum squarrosum, S. fim-
briata, S. palustre en andere Sphagnum-soorten, 
Polytrichum commune. 
STANDPLAATS Veen of venige lagen op zand; nat, 
met min of meer bewegend grondwater, dat zuur en 
vrij voedselarm is. 
LITERATUUR Doing (1962); bij Westhoff & Den Held 
(1969) ongeveer als Carici laevigatae-Alnetum. 

Betuletum pubes'centis 

BOMEN Betuia pubescens (vaak laagblijvend). 
STRUIKEN Myrica gale, Salix aurita, Frangula al
nus. 
KRUIDEN Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, 
Molinia caerulea, (Carex echinata, Carex curta). 
MOSSEN Sphagnum nemoreum, S. girgensohnii, S.pa-
lustre, S. apiculatum,(S. papillosum, S. magella-
nicum), Aulacomnium palustre, Polytrichum junipe-
rinum ssp. strictum. 
STANDPLAATS Hoogveen en vochtige tot natte zand
gronden met beginnende veenvorming; zuur en voed
selarm, meestal weinig bewegend grondwater. 
LITERATUUR Westhoff & Den Held (1969); bij Doing 
(1962) beschreven als Periclymeno-Betuletum pubes-
centis. 

Alno-Padion-gezelschappen 

Fraxino-Ulmetum 
BOMEN Fraxinus excelsior, Ulmus carpinifolia, 
Quercus robur, Acer pseudoplatanus. 
STRUIKEN Crataegus monogyna, Viburnum opulus, Co-
rylus avellana, Ribes sylvestre, Rubus caesius. 
Cornus sanguinea, Euonymus europaeus. 
KRUIDEN Ornithogalum umbellatum, Allium vineale, 
Alliaria petiolata, Festuca gigantea, Geum urbanum. 
Ranunculus ficaria, Veronica hederifolia, Rumex 
sanguineus. 

MOSSEN Eurhynchium praelongum, E. striatum, Fis-
sidens bryoides; soortenarm, meestal weinig bedek
kend. 
STANDPLAATS Niet te natte kleigronden en kleiig 
zand; grondwater op 0,7 - 2 m diepte (vooral ooi-
vaaggronden), vrij voedselrijk. 
LITERATUUR Doing (1962), Westhoff & Den Held 

(1969) . 

Violo odoratae-Ulmetum 
BOMEN Ulmus carpinifolia, Quercus robur. 
STRUIKEN Min of meer als Fraxino-Ulmetum. 
KRUIDEN Viola odorata, Corydalis solida, Ornitho
galum umbellatum, Geum urbanum, Alliaria petiola
ta, Hedera helix. Allium vineale, A.scorodoprasum. 
MOSSEN Weinig. 
STANDPLAATS Zandlge colluviale grond van lemig 
tot kleiig zand, onderaan hellingen en op dijken; 
grondwater meestal op enkele meters diepte; soms 
overstroming door rivierwater. 
LITERATUUR Doing (1962), Westhoff & Den Held 
(1969). 

Pruno-Fraxinetum 
BOMEN Fraxinus excelsior, Quercus robur, Alnus 
glutinosa. 
STRUIKEN Prunus padus, Corylus avellana, Ribes 
nigrum, Rubus caesius. 
KRUIDEN Circaea lutetiana, Geum rivale, Carex re-
mota, Festuca gigantea, Primula elatior, Veronica 
montana, Filipendula ulmeria, Cirsium palustre, 
(Cardamine amara), Deschampsia cespitosa, Athyri-
um filix-femina. 
MOSSEN Mnium undulatum, M.affine, Atrichum undu
latum. 
STANDPLAATS In vochtige beekdalen en bij bronnen 
op zandige tot enigszins venige grond met vrij 
voedselrijk, bewegend grondwater. 
LITERATUUR Doing (1962), Westhoff & Den Held 
(1969) . 

2.4.2 BOSTYPEN 

2 . 4 . 2 . 1 INLEIDING 

De bossen op de Veluwe (ca. 65 000 ha) zijn 
vanuit het gezichtspunt van de bosbouw geïnventa
riseerd en geanalyseerd met als doel het doen van 
uitspraken over: 

De bosbouwkundige betekenis van het bos. 
De kwetsbaarheid van het bos voor verschillende 

vormen van recreatie. 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de bosbouw. 

Deze factoren zijn afhankelijk van de aard van het 
bos. Daarom is nagegaan welke kenmerken van het 
bos hierbij een rol spelen en is op basis van deze 
kenmerken een negental "bostypen" (bijlage 6) on
derscheiden. Deze "bostypen" zijn, zoals in het 
volgende zal blijken, geen eenheden in vegetatie-
kundige zin. 

Door het ontbreken van een recente bosstatis-
tiek en de beperkte tijd en mankracht heeft deze 
studie een vrij beperkt en globaal karakter. 

Na een beknopte beschrijving van de bosgeschie-
denis van de Veluwe (paragraaf 2.4.2.2) wordt de 
werkwijze besproken, die bij de inventarisatie en 
kartering is gevolgd en worden de criteria genoemd 
op basis waarvan de negen "bostypen" zijn 'onder
scheiden (paragraaf 2.4.2.3). In paragraaf 2.4.2.4 
wordt een beschrijving gegeven van elk van deze 
"bostypen". 

2.4.2.2 BOSGESCHIEDENIS VAN DE VELUWE 

De bosgeschiedenis van de Veluwe begint wanneer 
de eerste mensen verschijnen in de Midden Steen-
tijd (Mesolithicum, 8000 - 2450 v.Chr.). Deze men
sen leefden van de jacht, visvangst en het verza
melen van plantaardig voedsel. Het toen heersende 
klimaat was geschikt voor een eikenmengbos met 
dieren als oeros, eland, wild zwijn, hert en ree. 
In de Jonge Steentijd (Neolithicum' 2450 - 1700 
v. Chr.) vestigden zich nieuwe volksgroepen die 
naast de veeteelt ook de akkerbouw bedreven. 
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Door de bevolkingstoename en de landbouw was er in 
de Bronstijd (1700 - 700 v.Cht.) al sprake van 
ontbossing (Hacke-Oudemans 1967). 

In de late middeleeuwen ontstonden vele heide
velden ten koste van het aanwezige bos, waardoor 
gebrek ontstond aan brand- en bouwhout. Om de 
houtvoor2iening op peil te kunnen houden, werd 
van die tijd af een aantal bossen beschermd. Deze 
bossen, voornamelijk bestaande uit loofhout, be
vinden zich voor het merendeel op de koppen van de 
stuwwallen. De eerste geschreven berichten over de 
bossen van de Veluwe zijn bekend uit de Karolingi
sche tijd (8e en 9e eeuw) (Hacke-Oudemans 1967). 
De bossen die in de middeleeuwen aanwezig waren, 
zijn in het algemeen van natuurlijke oorsprong 
(zogenaamde "natuurwouden"), alleen rond de ont
ginningen werden houtwallen (els, eik, berk)•aan
gelegd, niet alleen voor de houtproduktie, maar 
ook voor de bescherming van het ontgonnen land te
gen- wildvraat en zandverstuiving. Vânaf de late 
middeleeuwen genoot, door middel van bepaalde vor
men -van bosbeheer, een groot aantal bossen op de 
Veluwe een zekere mate van bescherming. Het beheer 
werd geregeld door zogenaamde bosmaalschappen, de 
aldus beschermde bossen werden maleribossengenoemd. 
Verschillende van deze bossen vinden we nog terug, 
ze vormen onze oudste boskernen (Blink 1929, Mar
tens van Sevenhoven 1924, Zuiderveen Borgesius 
1973). 

Naast de malenbossen en de houtwallen waren er 
nog andere houtopstanden op de Veluwe. Deze wer
den uitsluitend gebruikt door de graven en hérto
gen van Gelderland (Domeinbossen) of ressorteer
den onder heerlijkheden. Van een duidelijk bosbe
heer was tot de 15e eeuw buiten de malenbossen nog 
geen sprake. 

De op de Veluwe voorkomende kastelen evolueer
den tegen het eind van de middeleeuwen vaak tot 
landhuizen. De bijbehorende bossen kregen brede 
lanen, terwijl de aanwezige boomgaarden werden 
verrijkt met of ten dele omgezet in siertuinen en 
later in moes- en vruchtentuinen. In de loop van 
de 18e eeuw werden veel nieuwe landhuizen aange
legd met bijbehorende sier- en sterbossen (bossen 
met een stervormige ontsluiting). Ook de wat oude
re landgoederen ondergingen deze verandering 
(Bienfait 1943, Blink 1929, Van der Wijck 1974). 
Pas in de 17e eeuw kwam bij de landgoederen wat 
meer belangstelling voor het bos uit het oogpunt 
van de jacht. Er verschenen jachtregelingen voor 
de Veluwe waardoor het jachtbos beschermd werd. 
Stadhouder-koning Willem III (1672-1702) hield 
zich intensief met de jacht op de Veluwe bezig. 
Hij beschouwde de Veluwe als één groot jachtge
bied (Hacke-Oudemans 1967). 

Onder invloed van de Franse fysiocraten neemt 
tegen het eind van de 18e eeuw de belangstelling 
voor bos- en landbouw nog verder toe (Van Dissel 
1939). Er werd echter nog niet op grote schaal bos 
aangelegd (Van Gennep 1802, Heeckeren 1836, Hes
selink 1920). In de 19e eeuw werd dit anders. Gro
te veranderingen vonden plaats, zowel op technisch 
als op maatschappelijk gebied. Op grote schaal 
werden gemeenschappelijke en domeingronden ver
deeld en aan particulieren verkocht om er land- en 
bosbouw te gaan bedrijven (Van der Helm 1886). 

De malenbossen dreigden verdeeld te worden, vele 
werden gered door omzetting in naamloze vennoot
schappen. De industriële revolutie heeft mede tot 
gevolg gehad dat bebossing werd gestimuleerd. Er 
ontstond namelijk grote vraag naar mijnhout en 
eikeschors voor de leerlooierijen. De eerste groot
schalige heideontginningen ten behoeve van bos 
(grove den) vonden plaats (Van Lonckhuizen 1916) . 
Ook werd op grote schaal eikehakhout aangelegd en 

bestaande cultures verbeterd. In tegenstelling tot 
deze eikehakhoutcultures, waartoe de grond diep 
gespit werd, bewerkte men de heide voor de aanleg 
van grovedennenbossen slechts oppervlakkig (Staf 
1921, Tutein Nolthenius 1891). Nieuwe en bestaande 
landgoederen ondergingen in deze tijd de invloed 
van de Engelse landschapsstijl (Springer 1905). 

Tegen het einde van de 19e eeuw was men het er 
over eens geworden dat het stuifzand, dat al sinds 
de middeleeuwen een voortdurend probleem vormde, 
het beste kon worden beteugeld door bebossing met 
grove den (Hesselink 1920). Vanaf die tijd stammen 
ook de eerste stuifzandbebossingen. In dezelfde 
periode werd de Nederlandse. Heide Maatschappij 
(1888) opgericht, een particuliere organisatie die 
zich met de bos- en landbouw ging bezighouden. In 
1899 werd van overheidswege het Staatsbosbeheer 
ingesteld. 

In het begin van de 20e eeuw kwam ook in Neder
land de bosbouwwetenschap van de grond. Gebruik 
van uitheemse boomsoorten, in de vorige eeuw al 
beproefd op landgoederen en in de arboreta, werd 
op grote schaal toegepast bij nieuwe bosaanleg en 
de omvorming van oude boscomplexen. Tevens bestond 
er veel belangstelling voor het mengen van naald-
houtcomplexen met loofhoutsoorten. Het grootscha
lige karakter van de oude heideontginningsbossen 
werd opgevolgd door het kleinschalige karakter van 
de jonge heideontginningsbossen, dat wil zeggen 
het gebruik van verschillende boomsoorten in rela
tief kleine, eensoortige opstanden. De grond werd 
diep bewerkt, het wegennet uitgebreid en zonodig 
werden de arme gronden bemest (Jager Gerlings 1943, 
Houtzagers 1956). Ook de houtafzet veranderde. Het 
eerst verdween de vraag naar eikeschors. Halverwe
ge de 20e eeuw gold dit ook voor het mijnhout. 
Nieuwe afzetmogelijkheden werden gezocht en gevon
den in de moderne houtverwerkende industrieën. Dit 
neemt echter niet weg dat thans vooral de boseige-
naren met relatief weinig bos (tot ca. 50 ha) geen 
kans meer zien hun bos bosbouwkundig te beheren. 
Het gaat hier om een relatief grote groep eigena
ren (ca. 1000) (nog niet gepubliceerd rapport van 
K. Jager, De Dorschkamp). Gepoogd wordt door mid
del van samenwerkingsverbanden en subsidies deze 
situatie te verbeteren. Een resultaat van de bos
bouwwetenschap is de bosboomveredeling, die er 
thans zorg voor kan dragen dat bij nieuwe bosaan
leg en verjonging van oud bos, hoogwaardig plant-
materiaal kan worden gebruikt. Een andere ontwik
keling met betrekking tot het bos is de toenemende 
belangstelling voor het bos als natuur- en recrea
tiegebied en woonomgeving, die vooral na de jaren 
vijftig zijn invloed op het bos doet gelden. Om
streeks dezelfde periode werd men het er over eens 
dat diepe bodembewerking uiteindelijk nadelig is 
voor de ontwikkeling van de boomgroei (Van Goo'r 
1953, 1954). 

Al deze ontwikkelingen laten zich meer of min
der duidelijk aflezen in het thans aanwezige bos-
areaal op de Veluwe. 

Aanvullende, algemene literatuur 
Brouwer 1967, Demoed 1966, Hall 1848, Hellinga 
1963, De Koning 1931, Sissingh 1928, Sissingh 1976, 
Slicher van Bath 1965, Spranger 1933, Sprengler 
1889, Westhoff et al. 1973, Wolterson 1973. 

2.4.2.3 WERKWIJZE 

Inleiding 

In de inleiding (paragraaf 2.4.2.1) is reeds 
vermeld, dat is nagegaan welke kenmerken van een 
bos een rol spelen bij het doen van uitspraken over 
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de bosbouwkundige betekenis, de kwetsbaarheid en 
de ontwikkelingsmogelijkheden van dit bos. De van 
belang geachte kenmerken komen hieronder aan de 
orde. (Op deze plaats dient erop te worden gewezen 
dat houtmeetkundige gegevens als massa en bijgroei 
niet bij de studie konden worden betrokken door 
het ontbreken van een recente bosstatistiek). Bij 
de bespreking van de kenmerken wordt ingegaan op 
hun betekenis en onderlinge samenhang en wordt ver
meld hoe de inventarisatie heeft plaatsgevonden. 

De kenmerken 

Ouderdom van het bos 
Hiermee wordt niet bedoeld de ouderdom van de 

bomen, maar de ouderdom van het bos als zodanig. 
Bos van een bepaalde ouderdom laat zien wat er bin
nen het betreffende boscomplex aan ontwikkelingen 
mogelijk is (bijvoorbeeld in vegetatiekundige zin). 
Voor de indeling van het bos in tijdsperioden is 
gebruik gemaakt van oude en meer recente topogra
fische kaarten van verschillende schaal en her
komst, te weten: 

Kaart van de Veluwe uit de atlas van Ortelius. 
1558/59. Cartograaf Christiaan 's Grooten. Schaal 
in uren gaens. 

Kaart van de Veluwe. 1660. Cartograaf Nicolaas 
Geelkercken. Schaal in uren gaens. 

Overzichtskaart van de Veluwe. 18e eeuw. Uitge
geven door Covens en Mortier. Schaal in uren gaens. 

Nieuwe kaart van het kwartier de Veluwe. 1741. 
Cartograaf Isaak Tirion. Schaal in uren gaens. 

Geniesituatie van De Man. 1807. Bladnummers: 8 
t/m 11, 14 t'm 27, 29, 30, 32 t/m 35, 38 em 39. 
Schaal 1 : 14 943. 

Fragment uit de kaart "La Gueldre, divisiée en 
arrondissements et cantons de justice de paix". 
ca. 1820. Kaart gegraveerd door C. van Baarsel, 
Schaal 1 : 173 760. 

Provinciekaart van Gelderland. 1843. Cartograaf 
Kuiyk jr. Schaal 1 : 50 000. 

Topografische kaart. 1852. Uitgegeven door het 
Ministerie van Oorlog. Bladen: 26, 27, 32, 33, 40. 
Schaal 1 : 50 000. 

Topografische kaarten, ca. 1870, ca. 1910, ca. 
1930, ca. 1968. Uitgegeven door de Topografische 
Dienst te Delft. Schalen 1 : 50 000 en 1 : 25 000. 
Verschillende kaartbladen. 

Door kaartvergelijking en literatuurstudie 
(Blink 1929, Hacke-Oudemans 1967, Martens van Se-
venhoven 1924) , blijkt dat er vanaf het eind van 
de middeleeuwen tot aan het begin van de 19e eeuw 
weinig spectaculaire veranderingen in het bos van 
de Veluwe hebben plaatsgevonden. Grote veranderin
gen vonden pas plaats in de loop van de 19e en 20e 
eeuw. Waarbij de 19e en 20e eeuw onderling weer 
duidelijk verschillen, met name wat betreft de 
technische mogelijkheden ten aanzien van ontgin
ningen en bosbeheer. Er konden drie tijdsperioden 
worden onderscheiden. 

De periode van voor 1800. 
De 19e eeuw (tot ongeveer 1910). 
De 20e eeuw tot heden. 
Het bos op de Veluwe is ingedeeld naar deze 

drie perioden. Om de oudste categorie bos aan te 
geven is gebruik gemaakt van de genoemde kaarten 
uit de 'Geniesituatie van De Man' (1807). 

Terreinomstandigheden voor de bosaanleg 
De uitgangssituatie is bepalend voor de gevolg

de techniek bij de aanleg van het bos en de keuze 
van boomsoorten. Bovendien zal een bos zich afhan
kelijk van deze uitgangssituatie in een bepaalde 

richting ontwikkelen. Een verdere verfijning van 
dit kenmerk is het werken met een verdeling in bo
demsubgroepen en grondwatertrappen. 

Om de uitgangssituatie te achterhalen is gebruik 
gemaakt van oude en meer recente topografische 
kaarten (ca. 1850, ca. 1870, ca. 1910, ca. 1930, 
ca. 1968) aangevuld met gegevens van de bodemkaart 
en de geomorfologische kaart (Stiboka, schaal 
1 : 50 000). Zo zijn onderscheiden: 

Vanouds bekend bos (al aanwezig in 1807) . 
Een min of meer open struikenbegroeiing. 

- Heide. 
Stuifzand. 
Landbouwgrond. 
De categorieën 'vanouds bekend bos' en 'een min 

of meer open struikenbegroeiing' zijn afkomstig 
van de kaarten van De Man uit 1807. De uitgangssi
tuatie 'heide' is afkomstig van de topografische 
kaarten uit 1850 - 1930, vermeld bij het vorige 
kenmerk ouderdom. Voor de uitgangssituaties 'stuif-
zand' en 'landbouwgrond' is naast deze topografi
sche kaarten ook gebruik gemaakt van de bodemkaart 
en geomorfologische kaart (Stiboka, schaal 
1 : 50 000). 

Geografische ligging 
Dit kenmerk zegt iets over de plaats van een 

bos in het landschap. Zo blijken bijvoorbeeld 
oudere bossen op de Veluwe een duidelijke relatie 
te hebben met enkele oude enkdorpen. Bij minder 
oude boscomplexen zijn dergelijke relaties veel 
onduidelijker. Dit kenmerk hangt samen met de 
ouderdom. Voor de uitwerking van dit kenmerk is 
gebruik gemaakt van oude en meer recente topogra
fische kaarten. 

Bodembewerking, bemesting en landbouwvoorbouw 
Dit kenmerk geeft aan met welke technieken en 

hulpmiddelen de grond geschikt is gemaakt voor de 
bosbouw, en hangt samen met de kenmerken terrein
omstandigheden en ruimtelijke opbouw. Vooral is 
gekeken naar bodembewerking, omdat met name diepe 
bodembewerking op lange termijn van nadelige in
vloed kan zijn op de groeimogelijkheden van bomen 
en de vegetatieontwikkeling. 

Boscomplexen met bodembewerking zijn ontleend 
aan de bodemkaart van Stiboka, schaal 1 : 50 000, 
die een categorie bodembewerking kent. De bodem
kaart geeft echter slechts globale informatie, dat 
wil zeggen dat binnen bossen waar volgens de bodem
kaart bodembewerking is toegepast nog wel stukken 
bos kunnen liggen zonder bodembewerking. 

Bemesting en landbouwvoorbouw zijn moeilijker 
te achterhalen. Er zal bij de nog te bespreken af
zonderlijke "bostypen" globaal op worden ingegaan. 
(Onder landbouwvoorbouw verstaat men tijdelijk 
landbouwkundig gebruik t.b.v. de bodemverbetering, 
van bijvoorbeeld heide, voor de uiteindelijke bos
aanleg) . 

Boomsoorten 
Dit kenmerk is van belang omdat de bomen in be

langrijke mate het bosbeeld bepalen (zie ook de 
landschapstypologie, paragraaf 2.8). Ook valt hier 
te denken aan het gebruik van niet-inheemse boom
soorten en aan de economische betekenis van de ver
schillende boomsoorten. Dit kenmerk hangt samen 
met de kenmerken terreinomstandigheden voor de bos
aanleg en doelstelling. Met behulp van luchtfoto's 
(schaal 1 : 20 000) en terreinbezoek zijn de ken
merkende boomsoorten per boscomplex opgenomen. 

Bodemvegetatie 
De bodemvegetatie is een indicator voor de 

vruchtbaarheid van de bodem, in het bijzonder de 
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chemische aspecten daarvan. Daarnaast geeft de bo
demvegetatie een aanwijzing over het functioneren 
van het bos als ecosysteem. Dit kenmerk hangt sa
men met de ouderdom en de terreinomstandigheden 
voor de bosaanleg. Door terreinbezoek is per bos-
complex een aantal karakteristieke plantesoorten 
opgenomen (deze worden beschreven in paragraaf 
2.4.1) . 

Struiketage 
De betekenis van dit kenmerk is hetzelfde als 

die van de bodemvegetatie. Bovendien geeft de 
struiketage informatie over de verticale opbouwvan 
het bos. Dit kenmerk hangt samen met de kenmerken 
ouderdom, terreinomstandigheden voor de bosaanleg 
en doelstelling. Per boscomplex is ter plaatse de 
karakteristieke struiketage genoteerd. 

Ontsluiting 
De bosontsluiting is van belang voor de busex

ploitatie en de recreatie. Dit kenmerk hangt ook 
samen met de terreinomstandigheden voor de bosaan
leg en de doelstelling. Met behulp van de topogra
fische kaarten (schalen 1 : 25 000 en 1 : 50 000) 
en luchtfoto's (schaal 1 : 20 000) is per boscom
plex nagegaan welk wegenpatroon aanwezig is (bij
lage 4 ) . Er is niet ingegaan op de berijdbaarheid 
van de wegen, omdat dit aspect voor de Veluwe over 
het algemeen geen probleem is. 

Singels, laanbeplantingen en wallen 
Deze groep van kenmerken kan specifiek zijn 

voor bepaalde boscomplexen. Zij hangt samen met de 
doelstelling. Met behulp van luchtfoto's (schaal 
1 : 20 000) en terreinbezoek zijn deze kenmerken 
per boscomplex opgenomen. 

om deze drie kenmerken te gebruiken voor het onder
scheiden van de bostypen. Dit zijn: 
1. De vanuit de middeleeuwen reeds beschermde en 
beheerde gemeenschapsbossen (malenbossen). 
2. De vanuit de middeleeuwen bekende, maar weinig 
beschermde bossen. 
3. Landgoederen met de daarbij behorende bossen 
aangelegd voor het jaar 1800. 
4. Idem, maar aangelegd na het jaar 1800. 
5. Heideontginningsbossen aangelegd voor het jaar 
1900. 
6. Idem, maar aangelegd na het jaar 1900. 
7. Bóuwlandbebossingen, overwegend aangelegd rond 
de eeuwwisseling (19e/20e eeuw). 
8. Stuifzandbebossingen, overwegend aangelegd rond 
de eeuwwisseling (19e/10e eeuw). 
9. Spontaan gevormde bossen, meestal ontstaan van
af het begin van de 20e eeuw. 

De landgoederen met de daarbij behorende bossen 
(3 en 4) verdienen enige toelichting omdat daarbij 
kenmerk 'terreinomstandigheden voor de bosaanleg' 
niet van invloed is geweest, maar alleen de ken
merken 'ouderdom' en 'doelstelling'. Dit is gedaan 
om juist het karakteristieke van deze 'landgoed-
bossen' dat vooral bepaald wordt door de gebruikte 
boomsoorten en de ruimtelijke opbouw, te kunnen 
stellen tegenover de overwegend voor de houtpro-
duktie ingerichte bossen. Dit leek ons zinvol ge
zien de doelstellingen van het Veluweonderzoek. 
Eenzelfde uitzondering is gemaakt bij de spontaan 
gevormde bossen. Dit type kan nanelijk zowel lig
gen op voormalige heidevelden als op vroeger 
stuifzand, maar de bosbeelden verschillen weinig. 

2.4.2.4 BESCHRIJVING VAN DE ONDERSCHEIDEN BOSTYPEN 

Ruimtelijke opbouw 
Hiermee wordt bedoeld de horizontale opbouw van 

het bos. Van belang zijn de vorm en de grootte van 
de opstanden. Dit kenmerk hangt nauw samen met de 
ontsluiting en de doelstelling. Met behulp van 
luchtfoto's (schaal 1 : 20 000) en terreinbezoek 
is dit kenmerk per boscomplex opgenomen. 

De doelstelling 
Hierin komt tot uiting met welk doel een bos is 

aangelegd en/of beheerd en hoe eventueel in de 
loop van de tijd deze doelstelling veranderd is. 
In principe zijn drie doelstellingen onderschei
den: 

Het accent ligt op de houtproduktie zowel voor 
wat betreft de inrichting van het bos als het bos
beheer. 

Reeds bij de aanleg was bekend dat het bos ver
schillende functies zou krijgen: wonen, jacht, re
creatie, houtproduktie. Deze bossen worden 'land-
goedbossen' genoemd. 

Het accent ligt op het vastleggen van stuif
zand. 

De onderscheiden bostypen 

Bij het onderscheiden van de uiteindelijke bos
typen hebben de volgende overwegingen een rol ge
speeld. Zoals reeds is opgemerkt en ook uit de 
hierboven behandelde elf kenmerken naar voren komt 
zijn de gebruikte kenmerken niet onafhankelijk. De 
kenmerken ouderdom en terreinomstandigheden voor 
de bosaanleg bepalen in belangrijke mate het uit
eindelijk ontstane bosbeeld zoals boomsoorten, 
struiketage en bodemvegetatie, terwijl het kenmerk 
doelstelling juist informatie geeft over het bosbe
heer en een aantal ruimtelijke aspecten binnen het 
bos, zoals ontsluiting, lanen. Besloten is daarom 

1. De vanuit de middeleeuwen reeds beschermde en 
beheerde gemeenschapsbossen (malenbossen). 

Kenmerken 
OUDERDOM Dit type bos is al vanaf de middeleeuwen 
(475 - 1500 n.Chr.) bekend (maleboeken vanaf 800 
n.Chr.) . 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Men gaat 

er vanuit dat deze bossen zijn voortgekomen uit de 
van oorsprong aanwezige bossen op de Veluwe; in de 
literatuur bekend als 'natuurwouden'. 
LIGGING Deze bossen liggen overwegend op de stuw
wallen en hebben een duidelijke relatie met oude 
Veluwse enkdorpen. De oorspronkelijke malenbossen 
van Kootwijk liggen echter niet op een stuwwal. 
BODEMBEWERKING, BEMESTING EN LANDBOUWVOORBOUW 
Voor zover bekend liggen de bossen op van oor
sprong onbewerkte bodems. In latere jaren (19e en 
20e eeuw) is een deel van de bodems bewerkt, voor
al bij omvormingen met naaldhout en in eikehakhout-
percelen. Deze laatste kunnen ook bemest zijn ge
weest. 

BOOMSOORTEN Van oorsprong komen hier zomer-, win
tereik en beuk voor. Vanaf de 19e eeuw zijn inge
bracht; grove den, lariks, douglas, fijnspar, Tsu-
ga heterophylla en Amerikaanse eik. 
BODEMVEGETATIE Vooral in die delen van het bos 
waar relatief veel licht tot de bodem kan door
dringen (opgaand eikenbos, eikehakhout en grove 
den) zijn veel voorkomende plantesoorten: adelaars
varen, bos- en vossebes, bochtige smele. Daar waar 
dit niet het geval is (opgaand beukenbos) komen 
veel mossoorten voor. 
STRUIKETAGE Deze is weinig ontwikkeld en kan be
staan uit lijsterbes, vuilboom, hulst, Amerikaanse 
vogelkers. 
ONTSLUITING Van oorsprong is het bos extensief 
ontsloten, dat wil zeggen weinig wegen aangepast 
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aan de terreinomstandigheden. In de omgevormde ge
deelten met naaldhout en eikehakhout is een meer 
rechthoekig ontsluitingspatroon. In sommige malen-
bossen kunnen oude wegtracees aangetroffen worden 
zoals 'konings- en prinsenwegen' die speciaal voor 
de jacht zijn aangelegd. 
SINGELS, LAANGBEPLANTINGEN, WALLEN Van oorsprong 

komen binnen het bos geen laanbeplantingen en/of 
singels voor. Rond het bos is veelal een wal aan
gebracht begroeid met eik en/of beuk, de zogenaam
de 'traa' . 
RUIMTELIJKE OPBOUW Van oorsprong bestond het bos 
uit opgaand loofhout, ook wel 'boombos' genoemd en 
eikehakhout. Deze gedeelten van het bos zijn voor 
zover nog aanwezig, grootschalig van opzet. Dit in 
tegenstelling tot de later met naaldhout omgevorm
de gedeelten, die een duidelijke, rechthoekige op-
standsgewijze opbouw kennen. In het 'boombos' kun
nen open ruimten voorkomen, zogenaamde 'laren', 
die gebruikt werden voor het opstapelen van het 
gekapte hout en takkenbossen. 

DOELSTELLING Het bosbeheer was gericht op de hout-
produktie door middel van het 'boombos' en het 
eikehakhout. Later werd dit uitgebreid met naald
hout. Thans kent een deel van deze bossen een veel
zijdige functievervulling (naast houtproduktie ook 
recreatie, natuurbescherming e.a.). 

Literatuur 
Blink 1929, Hacke-Oudemans 1967, Houtzagers 1931, 
Anonymus 1896, Martens van Sevenhoven 1924, .Zui
derveen Borgesius 1973, Westhoff et al. 1948 1973. 

2. De vanuit de middeleeuwen bekende, maar weinig 
beschermde bossen 

Kenmerken 
OUDERDOM Dit type bos is al vanaf de middeleeu
wen bekend. Deze bossen (domeinbossen) behoorden 
niet tot de maalschappen maar waren het eigendom 
van hertogen. Na 1581 gingen ze over in handen 
van het Landschap en werden namens de Staten be
heerd door de Rekenkamer van Gelderland. Tot dit 
bostype zijn ook die malenbossen gerekend waarvan 
in de loop van de tijd de bescherming is opgehe
ven. 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Men gaat 

er vanuit dat deze bossen voortkomen uit de van 
oorsprong aanwezige bossen ('natuurwouden1) op de 
Veluwe. 
LIGGING De bossen liggen verspreid over de Veluwe 
en hebben over het algemeen een minder duidelijke 
relatie met oude Veluwse enkdorpen. 
BODEMBEWERKING, BEMESTING EN LANDBOUWVOORBOUW Van 

oorsprong zijn de bodems onbewerkt; door roofbouw, 
strooiselroof en latere bodembewerking bij omvor
mingen is de bodem plaatselijk echter zeer ver
stoord. Om de produktiviteit van deze bodems te 
verbeteren is in het verleden veel bemest en kan 
landbouwvoorbouw zijn toegepast. 
BOOMSOORTEN Van oorsprong groeit er zomer-, win
tereik en beuk. In latere jaren (19e en 20e eeuw) 
zijn grove den, lariks en douglas en Amerikaanse 
eik ingebracht. 
BODEMVEGETATIE Veel voorkomende plantesoorten 
zijn: adelaarsvaren, stekelvaren, bos- en vosse-
bes, bochtige smele en heidesoorten. 
STRUIKETAGE Deze bossen hebben zelf vaak al een 
struikachtig karakter vanwege het relatief veel 
voorkomen van eikestrubben. Daarnaast komen voor: 
lijsterbes, vuilboom en Amerikaanse vogelkers. 
ONTSLUITING Van oorsprong is dit bos weinig ont
sloten, de aanwezige wegen zijn aangepast aan de 
terreinomstandigheden. In de met naaldhout omge
vormde gedeelten is een meer rechthoekig wegenpa

troon. 
SINGELS, LAANBEPLANTINGEN EN WALLEN Wanneer het 

bos onderdeel geworden is van een landgoed kunnen 
er laanbeplantingen binnen het bos voorkomen. In 
de met naaldhout omgevormde gedeelten kunnen ber
kensingels aangebracht zijn. Incidenteel zijn 
grenswallen aanwezig. 
RUIMTELIJKE OPBOUW Als er opgaand loofbos aanwe
zig is, is dat van een zeer bescheiden schaal. De 
niet omgevormde bosgedeelten kennen een vrij open 
begroeiing en zijn niet rechthoekig van opzet. Dit 
in tegenstelling tot de omgevormde bosgedeelten, 
die een rechthoekige, opstandsgewijze opbouw ken
nen. 
DOELSTELLING Oorspronkelijk rustten er gebruiks
rechten op deze bossen, zoals veeweiden, plaggen-
winning, hout sprokkelen door boeren. De adel be
zat het recht van jacht en het kappen van brand
hout. Er zijn in latere jaren aan een aantal van 
deze bossen verschillende doelstellingen toege
voegd, zoals het verbeteren van de houtproduktie 
en het omvormen naar een meer oorspronkelijke si
tuatie, bestaande uit een open struikbegroeiing. 
Thans kent een aantal van deze bossen een veelzij
dige functievervulling. 

Literatuur 
Beelaerts van Blokland 1924, Blink 1929, Hacke-
Oudemans 1967, Martens van Sevenhoven 1924, Van 
Oosten Slingeland 1958, Oltmans 1922, Wartenal968. 

3_. Landgoederen met de daarbij behorende bossen 
aangelegd voor het jaar 1800 

Kenmerken 
OUDERDOM Deze bossen zijn te vinden bij de vanuit 
de middeleeuwen bekende kastelen. De overige stam
men uit de 17e en 18e eeuw als historische buiten
plaats of landgoed. 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Een deel 

van deze bossen is aangelegd in voormalige malen
bossen en domeinbossen. De overige op de betere 
gronden, waar mogelijk eerst landbouw is geweest. 
LIGGING Ze liggen voornamelijk op de randen van 
de Veluwe en wel in de overgangszone naar de IJs-
selvallei en Gelderse Vallei, de Randmeerpolders 
(tussen Harderwijk en Hattem) en de Rijn. 

BODEMBEWERKING, BEMESTING, LANDBOUWVOORBOUW Van 

oorsprong onbewerkte bodems; in latere jaren (19e 
en 20e eeuw) veelal bewerkt en bemest. 
BOOMSOORTEN Van oorsprong groeit er zomer-, win
tereik, beuk en linde. In de loop van de 18e en 
19e eeuw zijn o.a. ingebracht: grove den, lariks, 
douglas, fijnspar, Thuja plicata, Chamaecyparis 
lawsoniana. 

BODEMVEGETATIE Veel voorkomende plantesoorten 
zijn adelaarsvaren, bos- en vossebes, kamperfoelie, 
klimop en stinseplanten. 
STRUIKETAGE In de struiketage zijn te vinden: 
lijsterbes, vuilboom, hulst, Amerikaanse vogelkers 
maar ook sierheesters zoals Rhododendron. 
ONTSLUITING Van oorsprong zijn deze landgoedbos-
sen ontsloten naar ideeën van de Franse formele 
tuinaanleg (17e en 18e eeuw), dat wil zeggen recht
hoekig van opzet met lange doorgaande lanen. In de 
loop van de 19e eeuw is dit veelal gewijzigd naar 
ideeën van de Engelse landschapsstijl waardoor het 
wegenpatroon een grillig verloop heeft gekregen. 
Beide stijlen komen veelal gelijktijdig voor. Zie 
ook het kenmerk ruimtelijke opbouw. 
SINGELS, LAANBEPLANTINGEN, WALLEN Binnen deze 

landgoedbossen is altijd veel gebruik gemaakt van 
laanbeplantingen en singels. Vaak ligt er om het 
landgoedbos een wel of niet met bomen begroeide 
wal, bedoeld als grens en bescherming. 
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RUIMTELIJKE OPBOUW Zie ook het kenmerk ontslui
ting. Van opzet heeft het landgoedbos een strakke 
compartimentsgewijze opbouw, dat wil zeggen recht
hoekig gevormde opstanden in overeenstemming met 
de Franse formele tuinaanleg (17e en 18e eeuw). In 
de 19e eeuw wordt meer gewerkt met boomgroepen vol
gens een minder strakke opzet overeenkomstig de 
dan heersende Engelse landschapsstijl. 
DOELSTELLING Van oorsprong moesten verschillende 
functies volgens een bepaald concept vorm krijgen 
binnen het bos (houtproduktie, jacht, recreatie, 
wonen). Door de veranderde maatschappelijke ver
houdingen in de loop van de 20e eeuw en het ontbre
ken van financiële middelen zijn deze bossen thans 
voor een belangrijk deel verwaarloosd. Veelal is 
een accentverschuiving opgetreden naar één functie 
bijvoorbeeld alleen houtproduktie of jacht. 

Literatuur 
Bienfait 1943, Blink 1925, Demoed 1966, Reinders 
1964, Springer 1905, Van der Wijck 1974. 

4. Landgoederen met de daarbij behorende bossen 
aangelegd na het jaar 1800 

Kenmerken 
OUDERDOM Deze bossen zijn aangelegd in de loop 
van de 19e eeuw. 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Het me
rendeel van deze bossen is aangelegd op voormalige 
heidevelden, de overige op stuifzanden en in van 
oorsprong minder beschermd bos (bostype 2 ) . 
LIGGING Ze zijn veelal gesitueerd aan of langs 
het in de 19e eeuw uitgebreide rijksstraatwegen
en spoorwegennet. 
BODEMBEWERKING, BEMESTING, LANDBOUWVOORBOUW Of
schoon bij de eerste grovedennenaanplantingen wei
nig grondbewerking is toegepast, is bij de gemengd 
aangelegde bossen, die binnen dit bostype veel 
voorkomen, de bodem bewerkt. Landbouwvoorbouw was 
ook hier een gebruikelijke methode om de groei
plaats voor bos te verbeteren. 
BOOMSOORTEN Opvallend is het «9feJ.ay.er grote aan
deel van naaldhout binnen dit bostype Taarnaast 
zijn ook gebruikt: zomereik, beuk, berk en Ameri
kaanse eik. Gebruikte naaldhoutsoorten zijn o.a.: 
grove den, lariks, douglas, fijnspar, Thuja plica
ta, Abies species. 
STRUIKETAGE Deze is veelal weinig ontwikkeld. 
Soorten zijn: lijsterbes, vuilboom, Amerikaanse 
vogelkers en sierheersters zoals Rhododendron. 
BODEMVEGETATIE Veel voorkomende plantesoorten 
zijn: bochtige smele, bos- en vossebes, klimop en 
kamperfoelie, zelden adelaarsvaren. 
ONTSLUITING Deze is veelal opgezet naar ideeën 
van de Engelse landschapsstijl, dat wil zeggen 
vrij "grillig" van opzet. Het hoofdontsluitings
systeem is overigens in veel gevallen rechthoekig 
van opzet. 
SINGELS, LAANBEPLANTINGEN, WALLEN Er zijn opval
lend veel laanbeplantingen binnen het bos bestaan
de uit zowel inheemse als uitheemse boomsoorten. 
Het bos is veelal geheel of gedeeltelijk omwald. 
RUIMTELIJKE OPBOUW Naar ideeën van de Engelse 
landschapsstijl is veel gewerkt met boomgroepen, 
vooral met uitheemse naaldhoutsoorten. 
DOELSTELLING Bij de aanleg in de 19e eeuw is reke
ning gehouden met de verschillende functies (hout
produktie, wonen, recreatie, -e.a.) die het bos 
moest gaan vervullen. Zie ook de doelstelling bij 
bostype 3. Thans is er veel verwaarlozing van deze 
bossen of een accentverschuiving naar alleen bij
voorbeeld houtproduktie of recreatie. 

Literatuur 
Springer 1905 1936, Brinkgreve 1887, Van Dissel 
1939, Van Gennep 1802, Van Lonckhuizen 1916, Sis-
singh 1928, Staf 1921, Tutein Nolthenius 1891, 
Wolf 1907, Stoffel 1935, Van der Ven 1910. 

5. Heideontginningsbossen aangelegd voor het jaar 
1900 

Kenmerken 
OUDERDOM Deze bossen zijn aangelegd in de loop 
van de 19e eeuw. 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Deze ter
reinen bestonden oorspronkelijk uit heidevelden en 
gestabiliseerde stuifzanden. Met gestabiliseerd 
wordt bedoeld dat op het moment van bosaanleg de 
'stuifzanden' al duidelijk begroeid waren met hei
de en grassen. 
LIGGING Deze bossen zijn uiteraard gebonden aan 
voormalige heidevelden, maar liggen op zichzelf 
vrij willekeurig verspreid en hebben bijvoorbeeld 
geen duidelijke relatie met Veluwse enkdorpen zo
als dat met de malenbossen het geval is. 
BODEMBEWERKING, BEMESTING, LANDBOUWVOORBOUW De 

eerste grovedennenbossen werden voornamelijk door 
bezaaiing aangelegd. De bodem bewerkte men opper
vlakkig of helemaal niet. Dit in tegenstelling tot 
de aangelegde eikehakhoutcultures, want deze wer
den op diep gespitte gronden aangelegd. Bemesting 
van eikehakhout kwam regelmatig voor. Bij latere 
omvormingen van grovedennenbos met meereisende 
naaldhoutsoorten (o.a. douglas) is wel bodembewer
king toegepast en zonodig bemest. Ook landbouw
voorbouw was een veel gebruikte bodemverbeterings-
maatregel. 

BOOMSOORTEN Aanvankelijk werd alleen grove den en 
zomereik geplant. In de loop van de 20e eeuw zijn 
bij omvormingen boomsoorten gebruikt, zoals: dou
glas, lariks, Amerikaanse eik, Tsuga heterophylla. 
STRUIKETAGE Deze is veelal weinig ontwikkeld en 
bestaat uit soorten zoals lijsterbes, vuilboom en 
Amerikaanse vogelkers. 
BODEMVEGETATIE Veel voorkomende plantesoorten 
zijn: bochtige smele, bos- en vossebes. 
ONTSLUITING Oorspronkelijk was er een wijdmazig 
rechthoekig wegenpatroon. In de loop van de 20e 
eeuw is dit patroon fijnmaziger geworden, dat wil 
zeggen meer meters weglengte per hectare. 
SINGELS, LAANBEPLANTINGEN, WALLEN Meestal is dit 

bostype omwald, waarbij de wal veelal ingeplant 
werd met eik en/of berk. Deze wal diende als eigen
domsmarkering en als bescherming voor het aan te 
leggen bos. De hoofdontsluitingswegen hebben veel
al een laan- en/of singelbeplanting met berk en/of 
zomereik, soms beuk. Laanbeplantingen komen binnen 
dit bostype overigens weinig voor. 

RUIMTELIJKE OPBOUW Van oorsprong zijn het groot
schalige boscomplexen, overwegend bestaande uit 
grove den en in mindere mate eikehakhout. Met 
grootschalig wordt bedoeld grote (enkele hectaren), 
gelijkjarige opstanden van dezelfde soort. In de 
loop van de 20e eeuw zijn deze bossen voor een 
deel omgevormd in kleinere opstanden (één hectare 
of kleiner) bestaande uit verschillende boomsoor
ten (o.a. douglas, lariks) in overigens eensoorti-
ge opstanden. 
DOELSTELLING Aanvankelijk was de houtproduktie 
vooral gericht op mijnhout (groveden), eikenschors 
voor de leerlooierijen en brandhout in de vorm van 
takkebossen. Na het wegvallen van deze markten 
werd de aandacht gericht op de produktie van zaag-, 
paalhout en sortimenten voor de houtverwerkende 
industrie (papier, vezelplaten e.d.). Na de jaren 
vijftig nam de belangstelling voor de veelzijdige 
betekenis van het bos toe. Bij een aantal kleinere 
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particuliere bosbezittingen is de bestemming van 
het bos veranderd in terrein voor zomerhuisjes en/ 
of woonbos; bij bostype 6 treedt hetzelfde op. 

Literatuur 
Brinkgreve 1887, Van Dissel 1939, Van Gennep 1802, 
Van Lonckhuizen 1916, Sissingh 1928, Staf 1921, 
Tutein Nolthenius 1891, Wolf 1907, Stoffel 1935, 
Van der Ven 1910. 

6. Heideontginningsbossen aangelegd na het jaar 
1900 

Kenmerken 
OUDERDOM Deze bossen zijn aangelegd in de loop 
van de 20e eeuw. 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Deze ter
reinen bestonden oorspronkelijk uit heidevelden en 
gestabiliseerd stuifzand. Met gestabiliseerd wordt 
bedoeld dat op het moment van de terreinaanleg de 
1 stuifzanden' al duidelijk begroeid waren met hei
de en grassen. 
LIGGING Evenals bostype 5 zijn de bossen gebonden 
aan voormalige heidevelden en komen daar verspreid 
voor. 

BODEMBEWERKING, BEMESTING, LANDBOUWVOORBOUW Tot 

aan de jaren vijftig werd voor de bosaanleg de bo
dem bewerkt en bemest, dit met het oog op de di
recte aanplant van relatief veel meereisend naald
hout (douglas, Tsuga heterophylla, fijnspar). Ook 
landbouwvoorbouw paste men wel toe. Na de jaren 
vijftig neemt de betekenis van diepe bodembewer-
king voor de bosaanleg af. 
BOOMSOORTEN Naast grove den werden o.a. ook dou
glas, lariks, fijnspar, Abies species direct aan
geplant. Op de armere groeiplaatsen overheersen 
echter grove den en berk. 
BODEMVEGETATIE Veel voorkomende plantesoorten 
zijn: struikheide, bochtige smele en mossoorten en 
in de oudste opstanden bos- en vossebes. 
STRUIKETAGE Deze is weinig ontwikkeld, soorten 
zijn lijsterbes en vuilboom, soms komt massaal 
Amerikaanse vogelkers voor. 
ONTSLUITING Het wegennet is rechthoekig opgebouwd 
en fijnmazig, hetgeen inhoudt dat er veel binnen
paden zijn. 
SINGELS, LAANBEPLANTINGEN, WALLEN Er komen geen 

wallen voor, soms laanbeplantingen en/of singels 
van Amerikaanse eik respectievelijk berk. 
RUIMTELIJKE OPBOUW De opstanden zijn geheel aan
gepast aan de ontsluiting. 
DOELSTELLING Deze bossen werden ingericht voor de 
produktie van mijn-, paal- en zaaghout. Na de ja
ren vijftig is er veel aandacht voor de produktie 
van vezel- en papierhout voor de houtverwerkende 
industrie. Thans kent een aantal van deze bossen 
een veelzijdige functievervulling. Evenals bij 
bostype 5 hebben reeds veel kleinere bosbezittin
gen de bestemming als zomerhuisjesterrein en/of 
woonbos gekregen. 

Literatuur 
Houtzagers 1956, Jager Gerlings 1946 

7. Bouwlandbebossingen, overwegend aangelegd rond 
de eeuwwisseling (19e/20e eeuw) 

Kenmerken 
OUDERDOM Deze bossen zijn aan het eind van de 19e 
eeuw en in het begin van de 20e eeuw aangelegd. 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG De gron
den waren voornamelijk in gebruik als akkerland. 
LIGGING De in bos omgezette landbouwgronden vorm
den een onderdeel van het landbouwareaal van Ve-
luwse enkdorpen. Deze bossen komen slechts in be

perkte mate voor (o.a. Kootwijk, Beekhuizen). 
BODEMBEWERKING, BEMESTING, LANDBOUWVOORBOUW De 

bodems zijn uiteraard bewerkt en bemest geweest. 
BOOMSOORTEN Gebruikte boomsoorten zijn: douglas, 
lariks, Amerikaanse eik, zomereik, beuk. Veel 
naaldhout werd echter aangetast door de wortelzwam 
Heterobasidion annosum (vroeger Fomes annosus gehe
ten) , met wortelrot als gevolg. 

BODEMVEGETATIE Veel voorkomende plantesoorten 
zijn: stekelvaren, rankende helmbloem, braam, 
brandnetel en muurachtigen. 
STRUIKETAGE Deze is over het algemeen weinig ont
wikkeld. 
ONTSLUITING Evenals bij de heideontginningsbossen 
kent dit bos een fijnmazig rechthoekig wegenpa
troon. 
SINGELS, LAANBEPLANTINGEN, WALLEN Er komen weinig 

singels en/of lanen voor. Soms zijn nog wel oude 
wildwallen aanwezig als gevolg van het voormalige 
landbouwgebruik. 
RUIMTELIJKE OPBOUW De opstanden zijn, evenals bij 
de heideontginningsbossen geheel aangepast aan de 
ontsluiting. 

DOELSTELLING Deze gronden zijn voormalige land
bouwgronden die men rendabel wilde maken door er 
bos op te zetten met de bedoeling paal- en zaag
hout te leveren. 

Literatuur 
Jager & Ten Kate 1976. 

8. Stuifzandbebossingen, overwegend aangelegd rond 
'de eeuwwisseling (19e/20e eeuw). 

Kenmerken 
OUDERDOM Deze bossen zijn overwegend aangelegd in 
de periode eind 19e eeuw (ca. 1870) begin 20e eeuw 
(ca. 1920). 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Deze bos
sen zijn aangelegd op actief stuifzand. Qua bodem
samenstelling zitten in deze groep grote verschil
len, zoals het wel of niet voorkomen van ondersto-
ven profielen en de aanwezigheid van uitgestorven 
laagten, die van grote invloed zijn op de groeimo
gelijkheden van de aangeplante bomen. 
LIGGING De bossen zijn uiteraard gebonden aan 
voormalige stuifzandgebieden en komen binnen deze 
gebieden verspreid voor. 

BODEMBEWERKING, BEMESTING, LANDBOUWVOORBOUW Een 

oppervlakkige bewerking en bemesting is soms toe
gepast. Over het algemeen is de bodem niet bewerkt. 
BOOMSOORTEN De meest voorkomende boomsoort is 
grove den en in mindere mate Oostenrijkse en Cor-
sicaanse den. Op de betere groeiplaatsen is dou
glas en fijnspar gebruikt. 
BODEMVEGETATIE Afhankelijk van de milieu-omstan-
digheden komen voor: mossoorten, bochtige smele, 
bos- en vossebes, struik en/of kraaiheide. 
STRUIKETAGE Deze is in beperkte mate aanwezig. 
Soorten zijn berk en incidenteel Amerikaanse vogel
kers. 
ONTSLUITING Het wegenpatroon is voor het meren
deel aangepast aan de terreinomstandigheden, d.w. z. 
dat dit veelal grillig is. 
SINGELS, LAANBEPLANTINGEN, WALLEN De hoofdont-

sluitingswegen zijn vaak omgeven door lanen en/of 
singels van berk. 
RUIMTELIJKE .OPBOUW Deze bossen bestaan over het 
algemeen uit omvangrijke aaneengesloten, gelijkja
rige opstanden van grove den liggend op geacciden-
teerd terrein. 
DOELSTELLING Deze bossen zijn in eerste instantie 
aangelegd ter beteugeling van het stuifzand met 
een houtproduktiefunctie op de achtergrond. Vooral 
na de jaren vijftig is de recreatieve betekenis 
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van deze bossen sterk toegenomen. Een deel van de
ze kleinere bosbezittingen heeft thans ook een 
duidelijk andere bestemming, namelijk als zomer
huisjesterrein of woonbos. 

Literatuur 
Hesselink 1920, Van 't Hoff 1920, Koenders 1910, 
Mulder 1911, Westhoff et al. 1973. 

9. Spontaan gevormde bossen, meestal ontstaan van
af het begin 20e eeuw 

Kenmerken 
OUDERDOM De leeftijd varieert sterk, in principe 
van 1 tot ca. 80 jaar. 
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Deze ter
reinen bestonden overwegend uit heideterreinen en 
stuifzanden. 
LIGGING Spontaan gevormde bossen liggen verspreid 
over de Veluwe in de nabijheid van bestaande aan
gelegde boscomplexen. 
BODEMBEWERKING, BEMESTING, LANDBOUWVOORBOUW Bij 

de totstandkoming werd geen bodembewerking, bemes
ting of landbouwvoorbouw toegepast. 
BOOMSOORTEN Overheersende boomsoorten zijn grove 
den en berk, in mindere mate zomereik en beuk. 
BODEMVEGETATIE Deze is afhankelijk van de omstan
digheden voor de bosvorming: grassen, struikheide, 
bos- en vossebes. 

STRUIKETAGE Deze bossen hebben zelf vaak al een 
struikachtig karakter. Als struikvormende soort 
kan nog genoemd worden Amerikaanse vogelkers. 
ONTSLUITING Veelal is geen ontsluiting aanwezig. 
Als deze er wel is, betreft het een grillig paden
patroon. 
RUIMTELIJKE OPBOUW Deze bossen hebben veelal een 
open karakter en zeker geen duidelijke opstandsge-
wijze opbouw. Zie ook het kenmerk struiketage. 
DOELSTELLING Doordat deze bossen spontaan zijn 
gevormd kan niet van een doelstelling worden ge
sproken . 
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2.5 Fauna 

2.5.1 INLEIDING 

Het faunistisch onderzoek is gericht geweest op 
het verzamelen van gegevens over slechts een klein 
doch met name in relatie tot de probleemstelling 
en schaal van dit project belangrijk deel van de 
fauna. Het betreft hier een aantal zoogdieren, de 
vogels, de reptielen en de amfibieën. Bij de keuze 
van deze diergroepen hebben enerzijds praktische 
overwegingen (beschikbare tijd en mankracht) en 
anderzijds theoretische overwegingen (de kennis 
omtrent betekenis of indicatiewaarde van versprei-
dingsgegevens over verschillende diersoorten) een 
rol gespeeld. 

Het is in dit verband zinvol het uitermate veel
omvattende begrip 'fauna' nader te bespreken. De 
gewervelde en ongewervelde diersoorten, waaruit 
onze fauna is opgebouwd, zijn onder te brengen in 
een groot aantal systematische groepen met zeer 
uiteenlopende eigenschappen, leefgewoonten en hier
mee samenhangend zeer verschillende - vaak nog 
slecht bekende - functies binnen een levensgemeen
schap. Om een indruk te geven van de verscheiden
heid van wat allemaal onder het begrip fauna 
thuishoort worden hieronder enkele van de belang
rijkste diergroepen genoemd.-

Gewervelde dieren: 
Zoogdieren 

Insekteneters 
Vleermuizen 
Knaagdieren 
Landroofdieren 

Marterachtigen 
Evenhoevigen 

Vogels 
Reptielen 
Amfibieën 
Vissen 

Ongewervelde dieren: 
Geleedpotigen 

Insekten 
Vliesvleugeligen 
Vlinders 
Kevers 

Kreeftachtigen 
Spinnen 

Borstelwormen 
Weekdieren 
Platwormen 
Ronde wormen 
Eencelligen 

Het totale aantal soorten van de Nederlandse 
fauna is niet bekend. Het feit dat alleen de in-
sektenfauna van ons land al om en nabij 15 000 
soorten telt, maakt het waarschijnlijk dat een 
schatting van het soortental van de totale fauna 
op ongeveer 20 000 nog aan de lage kant is (F.A. 
Bink, mondelinge mededeling). 

Uit het bovenstaande, alsmede de omstandigheid 
dat verreweg de meeste diersoorten klein tot zeer 
klein zijn en een min of meer verborgen levenswij
ze hebben, kan het volgende worden geconcludeerd. 
Het verzamelen van maar enigszins volledige gege
vens over het voorkomen en de verspreiding van al
le aanwezige diersoorten in een gebied als de Ve-
luwe is binnen enkele jaren onmogelijk. Bovendien 

is het zeer de vraag of dit wel zinvol zou zijn. 
Het was dus nodig een keuze te maken uit deze hoe
veelheid van organismen. Bij deze keuze speelt -
in relatie tot de probleemstelling van het onder
zoek - de kennis van de betekenis of indicatiewaar
de van het al of niet voorkomen van een diersoort 
in een bepaald gebied een rol. 

Müller (1976) stelt vast dat voor de werkelijke 
toepassing of integratie van faunistische gegevens 
in de ruimtelijke ordening aan een belangrijke 
voorwaarde moet zijn voldaan. Deze voorwaarde is, 
dat duidelijk bekend moet zijn welke informatie 
het voorkomen, ontbreken of in aantal fluctueren 
van organismen in een bepaald gebied ons verschaft. 
Alleen wanneer de vraag waaróm soort x in gebied y 
voorkomt of ontbreekt, kan worden beantwoord, is 
dit gegeven bruikbaar. Voor de beantwoording van 
dergelijke vragen zijn goede verspreidingsecologi-
sche en populatiebiologisohe gegevens onmisbaar 
(Muller 1976). 

De botanici beschikken momenteel voor ons land 
over redelijk volledige verspreidingsgegevens van 
de meeste hogere planten. Daardoor is het langza
merhand mogelijk aan het al of niet voorkomen van 
deze soorten bepaalde conclusies te verbinden. Van 
een zeer groot aantal (met name kleine gewervelde 
en ongewervelde) diersoorten ontbreken echter goe
de en volledige verspreidingsgegevens. Tevens is in 
veel gevallen - o.a. juist hierdoor - de populatie-
biologische kennis nog uiterst gering. Aangezien 
het bij interpretaties op het niveau van het land
schap altijd gaat om populaties en niet om indivi
duen, maakt dit het doen van verantwoorde uitspra
ken (prognoses) voor het overgrote deel van de fau
na nog vrijwel onmogelijk. 

Wij kunnen dus in de meeste gevallen nog niet -
of slechts met groot voorbehoud - aangeven wat het 
voorkomen, ontbreken, toenemen of afnemen van een 
diersoort in een bepaald gebied betekent. Het is 
daarom op dit moment nog zeer moeilijk om bij de 
opzet van een landschapsecologische studie aan te 
geven welke faunistische gegevens wel en welke niet 
nodig zijn. In verband hiermee worden tot op heden 
dan ook meestal die diergroepen bij het onderzoek 
betrokken, die voor wat betreft hun ecologie en 
hun verspreiding het best bekend zijn. 

De interpretaties, die op grond van de verzamel
de gegevens bij dit project gewenst zijn,betreffen 
het aangeven van de relatieve faunistische beteke
nis van verschillende gebieden en van de kwetsbaar
heid van de fauna in deze gebieden t.o.v. diverse 
activiteiten (zie hoofdstuk 3). Het is duidelijk 
dat van die diersoorten, die bij een onderzoek als 
dit worden betrokken, volledige verspreidingsgege
vens nodig zijn. Het gebruik van onvolledige gege
vens maakt het zeer wel mogelijk dat gebieden ver
keerd worden beoordeeld. Bijvoorbeeld doordat van 
een bepaald gebied bekend is dat een diersoort 
voorkomt, terwijl dit voor een ander gebied evenzo 
het geval kan zijn maar niet bekend is, zal ten 
onrechte het eerste gebied een andere beoordeling 
krijgen dan het tweede. 

Het fauna-onderzoek is in verband met de in het 
voorgaande beschreven problematiek in eerste in
stantie gericht op de grote zoogdieren (paragraaf 
2.5.2) en de vogels (paragraaf 2.5.3). Van deze 
groepen was het enerzijds mogelijk voldoende volle
dige verspreidingsgegevens te verzamelen, ander
zijds werden juist deze voor het doen van de ge-
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vraagde uitspraken op het schaalniveau van 
1 : 100 000 geschikt geacht. Dit laatste vooral 
doordat deze diergroepen soorten bevatten die -
binnen ons land - specifiek zijn voor de Veluwe en 
doordat de grote zoogdieren en een aantal vogels 
door hun mobiliteit, de grootte van hun leefgebied 
en hun plaats of betekenis binnen de betreffende 
ecosystemen informatie leveren die voor de vraag
stelling relevant is. 

Bovendien is aandacht besteed aan het voorkomen 
van boommarter, reptielen en amfibieën op de Velu-
we, hoewel bij het begin van dit project bekend 
was dat er t.a.v. deze soorten geen ruimte bestond 
voor het verrichten van systematisch veldwerk. De 
bestaande gegevens over deze soorten, die in para
graaf 2.5.4 kort zullen worden besproken, bleken 
echter niet voldoende volledig om bij de in hoofd
stuk 3 besproken interpretaties te kunnen worden 
betrokken. 

2.5.2 DE GROTE ZOOGDIEREN 

2.5.2.1 ALGEMEEN 

Gemeenschappelijke kenmerken van de grote zoog
dieren op de Veluwe zijn de mobiliteit van de die
ren en de grote omvang van de leefgebieden waar
binnen zij zich vrij moeten kunnen bewegen. In ver
band met deze kenmerken komen zowel individuen als 
populaties frequent in aanraking met storingen die 
voortvloeien uit menselijke activiteiten. Tot de 
grote zoogdieren worden hier gerekend: edelhert, 
damhert, ree, moeflon, wild zwijn, vos en das. 

Op de Veluwe is het beheer van de terreinen met 
de daar verblijvende grote zoogdieren de afgelopen 
eeuwen steeds gecompliceerder geworden. De laatste 
decennia kan hierbij van een 'versnelling' worden 
gesproken. De verspreidingsgebieden werden kleiner 
door toenemende bebouwing en uitbreiding van woon
kernen, terwijl de Veluwe bovendien in comparti
menten werd verdeeld door rasters, snelwegen en 
spoorlijnen. De ontsluiting ten behoeve van ver
keer en recreatie leidde niet alleen tot een toe
name van het aantal verkeersslachtoffers onder het 
wild maar ook tot verstoring van dieren in eertijds 
rustige gebieden. 

Het gebruik van de grond heeft eveneens geleid 
tot beperking van de bestaansmogelijkheden van 
grote zoogdieren. Voor houtproduktie en landbouw 
zijn thans veelal de wat betere gronden in gebruik, 
die om schade te voorkomen deels zijn in- of uit-
gerasterd. De voedselsituatie is daardoor slechter 
geworden en het verspreidingsgebied kleiner. Door 
aanplant van bepaalde gewassen en houtsoorten zijn 
voorts de niet ingerasterde gebieden meer schade-
gevoelig geworden, terwijl sommige diersoorten 
daar slechts in lage dichtheden of in het geheel 
niet meer getolereerd worden. Ten slotte zijn door 
de veranderingen in de bedrijfsvoering vaak mono
cultures ontstaan waarin plantesoorten die niet 
produktief zijn, maar wel een aantrekkelijk voed
sel voor herbivoren kunnen zijn, worden verwijderd. 

Met uitzondering van de das mogen alle grote 
zoogdieren worden bejaagd. 

2.5.2.2 DE INVENTARISATIE VAN DE GROTE ZOOGDIEREN 

Het inventariseren van zoogdieren wordt altijd 
belemmerd door hun mobiliteit, en ook al zijn ze 
door hun grootte opvallend genoeg, het is niet mo
gelijk de aantallen exact vast te stellen. Boven
dien ontplooien enkele soorten hun activiteiten 
vooral 's nachts en/of verblijven geregeld onder
gronds. 

Er is daarom niet gestreefd naar inventarisatie 

van de exacte aantallen in elk gebied. Dit zou 
trouwens ook niet zinvol zijn omdat de aantallen 
veranderen door geboorte, sterfte en migratie. 

Met nadruk moet dan ook worden vastgesteld dat 
de gevonden verspreiding van de soorten een moment
opname is. Vooral in randgebieden en gebieden waar 
(nog) niet alle soorten voorkomen, blijken soorten 
zich 'spontaan' te kunnen vestigen. In andere ge
bieden blijkt soms dat een bepaalde soort onder 
invloed van allerlei factoren verdwijnt. Gelukkig 
zijn de gebieden die voor het Veluwe-project moes
ten worden onderzocht (hoofdstuk 3) vrij groot, 
zodat veel van deze verschuivingen zich afspelen 
binnen hetzelfde gebied. 

Ten slotte kan er op worden gewezen dat per 
jaargetijde de verspreiding kan variëren. Reeën 
verblijven bijvoorbeeld 's zomers graag in graan
velden waar ze dekking vinden, 's Winters zijn de
zelfde individuen in het bos aan te treffen. Ook 
verstoring door recreatie beïnvloedt het versprei
dingspatroon . 

Bij de inventarisatie werd gebruik gemaakt van 
de volgende methoden: 

Tellingen van populaties (edelhert, damhert, 
zwijn, moeflon). 

Waarnemingen van individuen tijdens terreinbe-
zoek (eventueel met behulp van infraroodapparatuur) 
in verband met hun verspreiding (alle soorten). 

Inventarisatie d.m.v. sporen, prenten, vraat-
beelden, faeces, wroetplaatsen, schilschade, veeg-
bomen e.d. (alle soorten). 

Inventarisatie van vossen- en dassenburchten. 

Verzamelen van gegevens uit het RIN-archief en 
gegevens van terreineigenaren en beheerders. 

Naast de inventarisatie van de soorten werden 
van alle gebieden gegevens genoteerd omtrent dek
king, wegen- en padenstructuur en ligging van re
creatieterreinen, doorgaande wegen, permanente 
rasters, rustgebieden en voedselsituatie voor her
bivoren (afgeleid uit aard van en variatie in be
groeiing) . Al deze factoren hebben invloed op het 
verspreidingspatroon en de bestaansmogelijkheden 
van de grote zoogdieren. 

Hierbij treden telkens veranderingen op.Dekking 
wordt bijvoorbeeld opgaand bos, er wordt gedund of 
er worden wandelroutes uitgezet. Ook een beschrij
ving van de terreinomstandigheden is slechts een 
momentopname. 

De resultaten van de inventarisaties zijn ge
bruikt voor de beoordeling van de gebieden. De ge
gevens over de verspreiding der soorten zijn ver
werkt in de gebiedsbeschrijvingen in paragraaf 4. 5. 
In het volgende (paragraaf 2.5.2.3) wordt per soort 
een beknopte beschrijving van de vroegere en hui
dige verspreiding gegeven. 

2.5.2.3 VROEGERE EN HUIDIGE VERSPREIDING 

Toen in het Mesolithicum en Neolithicum (8300 -
1700 v.Chr.) het toendragebied in onze streken 
langzamerhand was overgegaan in een meer bosrijke 
vegetatie, kregen de dieren die leven in het bos, 
de kans hun verspreidingsgebieden te vergroten. 
Edelhert, wild zwijn, ree en vos behoren dan ook 
al zeer lang tot de Nederlandse fauna. 

Hoe interessant ook, ten aanzien van hetVeluwe-
onderzoek is het niet relevant om uitgebreid op 
deze voorgeschiedenis in te gaan. Belangrijker is 
een kort overzicht van hetgeen over de laatste 
honderden jaren op de Veluwe t.a.v. de grote zoog
dieren bekend is. 

Edelhert (Cervus elaphus L.) 
De eerste schriftelijke bevestigingen dat dit 

dier op de Veluwe voorkwam, zijn te vinden in oor-
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konden uit de Frankische tijd. Brouwer (1949) ver
meldt ook de archieven van de kastelen Middachten 
en Rozendaal, waarin o.a. beschreven staat hoe in 
de 14e eeuw het jachtrecht op delen van de Veluwe 
was geregeld. In die tijd heeft het edelhert op de 

Veluwe een groter verspreidingsgebied gehad omdat 
ook de IJssel- en Rijnoevers en delen van de Gel
derse Vallei konden worden benut. Ook buiten de 
Veluwe kwamen plaatselijk herten voor. Uit bijvoor
beeld het handschrift 'Jacht-Bedrijff' (1636) 
blijkt dat in de duinen van Zuid-Holland al herten 
voorkwamen vóór Prins Maurits ze daar liet uitzet
ten. 

Het aantal herten op de Veluwe is ten tijde van 
de uitbreiding van de 'schapencultuur' en in gebie
den waar grote zandverstuivingen ontstonden, vrij 
laag geweest. De oude boskernen en hun omgeving 
behoorden tot de belangrijkste verspreidingsgebie
den. Van landbouwgebieden werden herten zoveel mo
gelijk geweerd, o.m. door zogenaamde wildwallen of 
wildgraven aan te leggen. Afschot kwam eveneens 
voor, waarbij het jachtrecht voornamelijk was toe
bedeeld aan de hoge adel of regerende vorst. Zo 
hebben Prins Willem II en later Prins Willem III, 
belangrijke bezittingen op de Veluwe aangekocht om 
het jachtrecht te kunnen continueren. Uit de 18e 
en 19e eeuw is bekend dat nog steeds herten op de 
Veluwe verbleven. Volgens Sloet (1848) was er om
streeks die tijd zelfs 'een aanzienlijk aantal' 
hoewel toen delen van de Veluwe volkomen onge
schikt waren als voedselgebied vanwege de zandver
stuivingen. 

Koning Willem III en Prins Hendrik hadden veel 
belangstelling voor het edelhert en beschermden 
het zodanig dat het op de Veluwe in aantal toenam. 
Omstreeks 1896 vonden de eerste inrasteringen 
plaats, die later het kroondomein zouden vormen. 
Ook op de 'zuidelijke Veluwe werden aan het begin 
van de 20e eeuw diverse eigendomsrasters geplaatst, 
zoals rond Varenna en het Deelerwoud. Het raster 
om De Hoge Veluwe was aan het begin van de jaren 
dertig voltooid. Binnen de rasters werden de die
ren vaak in hogere dichtheden gehouden dan daar
buiten omdat er binnen de rasters geen schade aan 
landbouwgewassen te verwachten was. 

De herbebossingen van heidevelden en zandver
stuivingen, maakten meer terreinen geschikt als 
verblijfplaats voor het edelhert. Teneinde schade 
te voorkomen werd echter de dichtheid op een zeer 
laag niveau gehouden. 

Na de Tweede Wereldoorlog was het aantal edel
herten zowel binnen als buiten de rasters betrek
kelijk gering. Tot het eind van de vijftiger jaren 
nam het aantal toe; daarna was de stand in sommige 
gebieden zo hoog geworden dat plaatselijk een gro
te wintersterfte (vooral van kalveren) optrad. In 
de jaren zestig is de stand teruggebracht tot on
geveer 1400 exemplaren. Daarvan leven er ruim 700 
buiten de rasters. De edelherten op de Veluwe le
ven in 15 min of meer geïsoleerde groepen (popula
ties) in grootte variërend van 20 tot 400 exempla
ren. 

Uitwisseling tussen diverse populaties is lang 
niet overal meer mogelijk. Voor het op langere 
termijn voortbestaan van verschillende populaties 
moet dan ook worden gevreesd, omdat natuurlijke 
selectieprocessen, een goede sociale structuur en 
leeftijdsopbouw binnen zulke kleine populaties 
niet langer bestaan. Bij enkele populaties is bo
vendien het 'genenmateriaal1 zo gering geworden 
dat bepaalde geweitypen gaan overheersen, waarmee 
één van de kenmerken van een roodwildpopulatie nl. 
de grote verscheidenheid in geweivormen, verloren 
dreigt te gaan. 

Het verspreidingsgebied op de Veluwe is aan de 

noordzijde begrensd door de snelweg Harderwijk-
Zwolle. Aan de zuidzijde door de E36. Aan de oost
zijde zijn met uitzondering van een klein deel na
bij Epe/Tongeren, wildrasters aanwezig of zullen 
zeer binnenkort worden geplaatst. Aan de westzijde 
wordt de grens van het verspreidingsgebied vooral 
bepaald door de terreingesteldheid (op landbouw
grond hebben herten geen dekking) en menselijke 
invloeden, zoals onrust nabij bebouwing,verblijfs-
recreatie en wegen. Bovendien zijn er op enige af
stand van de westelijke rand van het bos- en na
tuurgebied enkele rasters aanwezig die een verdere 
verspreiding naar het westen belemmeren (bijvoor
beeld het raster Hoog Ruurlo-Hoenderloo aanslui
tend op het raster van De Hoge Veluwe). Jammer ge
noeg is het niet zo dat de herten binnen dit ver
spreidingsgebied overal kunnen en mogen komen. 
Talloze rasters om landbouwgronden en bospercelen 
(in sommige gebieden is 1/5 tot 1/3 van het opper
vlak ingerasterd !) verkleinen het beschikbare 
areaal en op veel plaatsen zijn campings en bebou
wing aanwezig. 

Buiten de Veluwe komt het edelhert niet als 
standwild voor. Wel worden incidenteel in het oos
ten van het land (vooral Twente en Achterhoek) 
herten (afkomstig uit Duitsland) waargenomen. Uit 
de Utrechtse Heuvelrug/Gelderse Vallei en Flevo-
polders zijn na 1945 enkele waarnemingen bekend 
van vermoedelijk van de Veluwe afkomstige herten. 

Damhert (Dama dama L.) 
Het is niet bekend wanneer de eerste damherten 

in Nederland zijn ingevoerd. Mogelijk gebeurde dat 
al vóór Prins Maurits er omstreeks 1600 een hon
derdtal uit Engeland liet overkomen om ze uit te 
zetten in de duinen nabij 's Gravenhage. Taylor 
Page (1962) vermoedt dat de invoering in Engeland 
reeds in de Romeinse tijd (150-400 n.Chr.) plaats
vond vanuit Azië. 

De dieren in de duinstreek werden na verloop 
van een aantal jaren weer afgeschoten daar er aan
zienlijke schade aan de vegetatie ontstond (Jacht-
Bedrijff 1636). 

Ook elders werden damherten uitgezet, zoals in 
de wildbaan bij Dieren omstreeks 1650. Een grote 
verbreiding heeft het damhert echter niet gehad. 
Het damhert werd vooral gehouden in kleine parkjes, 
dierentuinen en landgoederen. Zo waren volgens schil
derijen (M. d'Hondecoeter) op Het Loo damherten 
aanwezig, vermoedelijk ingevoerd door Prins Willem 
III, voor zijn 'menagerie'. Ook nu zijn er op veel 
plaatsen in Nederland 'hertenkampen' waarin dam
herten worden gehouden. 

Op de Veluwe werden eind vorige eeuw damherten 
uitgezet. Koning Willem III hield enkele dieren 
binnen een raster. Door Prins Hendrik zijn deze in 
de 'vrije' wildbaan geïntroduceerd. Na het aan
brengen van inrasteringen (ca. 1915) bleven o.a. 
bij Elspeet dieren buiten de rasters. Deze vormen 
thans twee populaties waarvan er nu één geheel in-
gerasterd is en de andere over een lengte van ca. 
1 km de mogelijkheid heeft om over een laag raster 
naar de noord-Veluwe uit te wijken, hetgeen echter 
hoogst zelden gebeurt. Omstreeks 1915 zijn ook op 
het Deelerwoud damherten ingevoerd; door de eigen
domssituatie zijn deze thans verdeeld over drie 
populaties. Elders zijn tijdelijk damherten binnen 
rasters aanwezig geweest (De Hoge Veluwe). Ook op 
De Valouwe bij Ede zijn jarenlang damherten in het 
raster gehouden. Dit raster is in verval geraakt 
zodat thans op de zuidwest-Veluwe enkele damherten 
in de vrije wildbaan verblijven. 

Op de Utrechtse Heuvelrug en op sommige plaat
sen in de duinen verblijven - meestal tijdelijk -
enige damherten. Het betreft hier ontsnapte dieren 
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en/of afstammelingen daarvan. Op de Veluwe is het 
aantal damherten te schatten op ruim 525 dieren 
(voorjaarsstand) verdeeld over 9 populaties. 

Het Ree (Capreolus capreolus L.) 
Opvallend is dat in de oudere literatuur niet 

zo vaak over reewild wordt gesproken. Ongetwijfeld 
hangt dit samen met het feit dat dit dier vroeger 
niet zo'n begerenswaardig jachtopject was als het 
edelhert met zijn meer imposante gewei en veel ho
gere wildbraadgewicht. 

In 'Jacht-Bedrijff' (1636) wordt vermeld dat 
reeën in Gelderland voorkwamen. In de bewaard ge
bleven plattegrond van de wildbaan bij Dieren 
(Slichtenhorst (1654), aangehaald door Brouwer 
(1949)) zijn enkele reeën ingetekend. 

Het ree bewoont bij voorkeur de terreinen gele
gen op de overgang van open vlakte (hei, akkers, 
weiland) naar gesloten bos. Het is daardoor niet 
verwonderlijk dat zijn aantal op de Veluwe lange 
tijd niet groot is geweest. De uitgestrekte heide
velden en zandverstuivingen boden immers weinig 
dekking en voedsel. Voornamelijk de oude boskernen 
en de randen van de Veluwe langs de rivieren waren 
door reeën bewoond. 

Met de herbebossingen werd het voor de reeën 
geschikte woongebied aanmerkelijk uitgebreid en 
vooral na 1930 is het aantal sterk toegenomen. Na 
de Tweede Wereldoorlog bleek de stand plaatselijk 
zeer sterk te zijn teruggelopen. Sindsdien vond 
een aanzienlijke toename plaats welke gepaard ging 
met een steeds westelijker 'opdringen' van het 
reewild, zodat het thans in geen enkele provincie 
meer ontbreekt. Wat de kustprovincies betreft zijn 
daarbij vooral de bosrijke terreinen bewoond (o.a. 
de duinstreek en het Gooi). Van de Waddeneilanden 
kan alleen Ameland worden gerekend tot het ver
spreidingsgebied. 

Het aantal reeën in Nederland wordt door de Di
rectie Faunabeheer geschat op ruim 22 000. Daarvan 
zouden er 2 500 - 3 000 op de Veluwe verblijven; 
waarbij opgemerkt moet worden dat dit aantal een 
groter gebied bewoont dan bij het onderzoek t.b.v. 
het Veluwe-project is onderzocht. 

In het onderzochte gebied komt vrijwel overal 
reewild voor, hetzij permanent, hetzij incidenteel. 
De factoren voedsel, dekking en verstoring zijn 
daarbij sterk bepalend voor het verspreidingspa
troon en de dichtheid die kan worden bereikt. 

Moeflon (Ovis ammon musimon L.) 
Dit wilde schaap is afkomstig van Corsica en 

Sardinië. Vandaar werden ze al in de late middel
eeuwen naar allerlei dierentuinen uitgevoerd (o.a. 
Duitsland). In Nederland had Prins Willem III 
reeds moeflons in zijn 'menagerie' op Het Loo. 

De thans aanwezige moeflons op de Veluwe stam
men af van een twaalftal dieren dat in 1921 door 
de familie Kröller op De Hoge Veluwe is uitgezet. 
Een eerdere poging tot uitzetten in het Kroondo-
mein (1909) was mislukt. Op De Hoge Veluwe heeft 
zich echter het bestand bevredigend ontwikkeld. In 
de oorlogsjaren vond een daling plaats, daarna 
weer een stijging tot 300 stuks aan het eind van 
de jaren zestig. Thans wordt een bestand van 125-
150 dieren nagestreefd. In 1958 zijn vanuit De Ho
ge Veluwe moeflons naar het Kroondomein getrans
porteerd. Thans verblijven ze daar in twee gebie
den en hebben flinke roedels gevormd. Ten slotte 
verblijven nog moeflons binnen het raster Noorder
heide bij Elspeet en zijn recent enkele dieren 
uitgezet in het Wekeromse zand (eveneens omras-
terd). Buiten de Veluwe komen moeflons voor in een 
raster bij Groesbeek. 

Vóór er lammeren worden geboren kan de stand op 

de Veluwe worden geschat op ongeveer 375 exempla
ren verdeeld over 5 populaties. 

Wild zwijn (Sus scrofa L.) 
Van oudsher komt dit dier voor op de Veluwe. 

Met het in cultuur brengen van de gronden kwamen 
de problemen, omdat de zwijnen door hun eetgewoon
ten en wroetactiviteiten aanzienlijke schade aan 
landbouwgewassen kunnen aanrichten. Ze werden dan 
ook eeuwenlang als 'schadelijk gedierte' betiteld 
en de sterke vervolging door de mens resulteerde 
in zeer lage aantallen. Tijdelijk vond soms een 
'opleving' plaats maar al gauw kwamen dan de scha
deklachten (o.a. rond 1760 bij Ede; IJsseling & 
Scheygrond 1950). 

Ook in het oosten en zuiden van ons land kwamen 
voor de 18e eeuw (voor een deel rondtrekkende) 
zwijnen voor. 

Op de Veluwe resulteerde de vervolging prak
tisch in uitroeiing van het wilde zwijn. Zo zou 
volgens Sloet (1848) het (mogelijk) laatste exem
plaar in 1826 op de Veluwe zijn geschoten. Nadien 
kwamen er regelmatig 'trekkers' vanuit Duitsland 
en de Ardennen, die echter veelal in het oosten en 
zuiden van het land al werden geschoten vóór ze de 
Veluwe konden bereiken. Uit 1861 is bekend dat er 
in ieder geval (weer ?) zwijnen in de omgeving van 
Loenen (Gld.) voorkwamen. 

In het begin van deze eeuw werden zwijnen uit
gezet op de Koninklijke Houtvesterijen. Koning 
(1926) vermeldt dat ze toen al spoedig weer overal 
op de hogere gronden voorkwamen. Volgens IJsseling 
& Scheygrond (1950 1961) zouden zich echter in de 
Imbosch/Onzalige bossen altijd zwijnen hebben kun
nen handhaven hoewel deze auteurs geen exacte mel
dingen kunnen geven. Het gebied is in ieder geval 
wel geschikt voor zwijnen. Dit blijkt ook uit het 
feit dat in 1945 dit (buiten de rasters) de eerste 
plaats was waar grotere aantallen zwijnen gingen 
verblijven. De rasters waren na de oorlog ten dele 
defect. Ook vond a.h.w. een zwijneninvasie plaats 
vanuit de buurlanden (De Nederlandse Jager, jaar
gangen 1946-1950), zodat op veel plaatsen in Ne
derland wilde zwijnen werden gesignaleerd. Buiten 
de rasters werden ze toen nog steeds sterk be
jaagd i.v.m. de schade aan de landbouw. Pas aan 
het eind van de jaren zestig - begin jaren zeven
tig kwam hierin verandering doordat inmiddels veel 
landbouwgronden waren ingerasterd en een 'schoon-
tijd' voor zeugen werd ingevoerd. 

Het verspreidingsgebied op de Veluwe is omge-
veer hetzelfde als dat van de edelherten, met dit 
verschil dat ze tijdelijk (als rasters defect zijn) 
wel eens in enkele randgebieden voorkomen. Het 
aantal dieren wordt geschat op ruim 575 buiten de 
rasters en ongeveer 850 binnen de rasters, totaal 
behorend tot 19 geheel of min of meer geïsoleerde 
populaties. 

Buiten de Veluwe leven nog zwijnen in een ras
ter bij Groesbeek, en worden incidenteel uit 
Duitsland afkomstige exemplaren gezien (o.a. Lim
burg, Twente, Achterhoek, Groesbeek). 

Vos (Vulpes vulpes L.) 
Als roofdier heeft de vos een slechte naam en 

is daarom altijd sterk vervolgd. In het 'Jacht-be-
drijff' (1636) lezen we: 'werden datelijk bij de 
duinmeijers gevangen, die se terstondt vernemen om
dat se licht te speuren sijn'. Ook op de Veluwe 
vond deze bejaging plaats o.a. vanwege schade aan 
'jachtwild' en pluimvee. Somtijds werd ook de 'par 
force'-jacht (drijfjacht met honden en paarden) op 
vossen beoefend. Over aantallen vossen op de Velu
we in de laatste honderden jaren is niets bekend. 
De oudere literatuur vermeldt alleen dat ze 'tal-
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rijk zijn', 'overal op de zandige gronden voorko
men', 'algemene bewoner' zijn e.d. 

Door zijn nachtelijke levenswijze en het gedu
rende delen van het jaar bewonen van ondergrondse 
holen ('burchten'), is het aantal vossen overigens 
bijzonder moeilijk vast te stellen. 

Afgaande op de cijfers van Van Bemmelen (1864), 
die vermeldt dat per jaar 3000 vossen in Nederland 
werden gevangen, was de stand toen plaatselijk 
minstens gelijk aan die van nu. Het verspreidings
gebied omvat grote delen van het noorden, oosten 
en zuiden van het land. Ook in de Flevopolders, 
Utrecht, het Gooi en de duinstreken komen thans op 
verschillende plaatsen vossen voor. Op de Veluwe 
ontbreekt dit dier vrijwel nergens, hoewel plaat
selijk alleen doortrekkende exemplaren worden ge
zien en in de randgebieden niet overal burchten 
aanwezig zijn. Het aantal dieren op de Veluwe is 
slechts globaal bekend, maar wordt (vóór er jongen 
geboren worden) geschat op 600 - 900 exemplaren 
afhankelijk van de jacht in het voorafgaande sei
zoen. 

Das (Mêles mêles L.) 
Meldingen van vóór 1850 zijn schaars. Bennet & 

Van Olivier (1822) vertellen als eersten over het 
voorkomen in Gelderland. De algemene gegevens uit 
de 19e eeuw bezigen steeds uitspraken als: 'Kwam 
vroeger algemeen voor' ...'thans is een achteruit
gang te bespeuren'. Het onderzoek van Van Wijn
gaarden & Van de Peppel (1964) toont aan dat deze 
achteruitgang zich in de 20e eeuw heeft voortge
zet en dat er vanwege schade aan pluimvee en wild 
in het verleden veel dieren werden gedood. 

Op de Veluwe is het verspreidingsgebied vooral 
beperkt geweest tot de zuidelijke en oostelijke 
randen, alsmede enkele burchten bij Heerde en Epe. 
Enkele toponiemen (bijvoorbeeld de Dassenberg) 
doen vermoeden dat er ook in het centrum van de 
Veluwe rond Apeldoorn ooit enkele burchten zijn 
geweest. Elders werden alleen doortrekkende exem
plaren waargenomen. In 1957 was de stand minimaal. 
Daarna is ze toegenomen, mede door meer bescher
ming en het uitzetten van een aantal dieren op 
daarvoor geschikte plaatsen. Langs de zuidoost-
rand van de Veluwe zijn nu weer vele dassenburch-
ten aanwezig. Elders, bijvoorbeeld nabij Apeldoorn, 
Ermelo, Epe, Nunspeet en Ede, zijn bewoonde burch
ten waarvan sommige reeds vrij lang bekend en be
woond zijn, zodat vermoedelijk niet alle 'nieuwe' 
vestigingen afstammen van de in de jaren zestig 
uitgezette dieren. Opmerkelijk is voorts dat in 
zeer veel gebieden op de Veluwe de das alleen als 
doortrekker of incidentele bezoeker wordt waarge
nomen. Ongetwijfeld hangt dit samen met het feit 
dat het centrale gedeelte van de Veluwe niet over
al geschikte voedselterreinen heeft, waardoor het 
fourageergebied van de dassen op de Veluwe een 
aanzienlijke oppervlakte kan beslaan zonder dat er de
finitieve vestiging volgt. Een schatting van het 
aantal dassen is moeilijk te geven. 

Elders in Nederland neemt het aantal af. Ten 
opzichte van 1960 bleek in 1970 50% van de Züidlim-
burgse burchten niet langer bewoond. Volgens Van 
Wijngaarden (1970) is het verspreidingsgebied thans 
beperkt tot Limburg, delen van Noord-Brabant, de 
Veluwe, Achterhoek, Utrechtse Heuvelrug en Over
ijssel, terwijl ook in Gaasterland enkele burchten 
bekend zijn. In Drenthe worden af en toe dassen 
waargenomen. 

2.5.3 DE VOGELS 

2.5.3.1 INLEIDING EN WERKWIJZE 

Over de vogelwereld van de Veluwe was tot voor 
kort zeer weinig bekend, zoals uit archief- en li
teratuurstudie is gebleken. In het kader van dit 
project is in de jaren 1973 en 1974 een inventari
satie uitgevoerd. Hoewel het tijdsbestek van 
slechts 2 jaren voor onderzoek van een gebied van 
ruim 120 000 ha eigenlijk volkomen ontoereikend is, 
gelukte het toch om een redelijk compleet beeld te 
verkrijgen van de broedvogelbevolking van de Velu
we. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan 
de medewerking die werd verleend door de volgende, 
ter plaatse goed bekende personen: F. Alleijn, H. 
van Diepen, B. Hanekamp, D.A. Jonkers, H.N. Leys, 
T.A. Renssen, B. van Rossum, G.P.J. Schuyl, J. van 
der Straaten, A. Vink, W. Weijland en deVogelwerk-
groep De Hooge Veluwe. 

Op basis van zoveel mogelijk de grote, aaneen
gesloten landschapselementen als heide, stuifzand, 
bos en open cultuurland werd een indeling gemaakt 
in 93 telgebieden. (De in 1975 ten behoeve van de 
samenstelling van dit rapport ontwikkelde indeling 
in 97 gebieden (zie bijlage 7) vertoont in ruime 
mate overeenstemming met de indeling in telgebie
den voor vogels. Hierdoor was met weinig extra 
veldwerk interpretatie voor de uiteindelijke ge
biedsindeling mogelijk). 

Bij het opzetten van dit onderzoek werd gezocht 
naar een werkwijze waarmee het mogelijk zou zijn 
binnen de beschikbare tijd de belangrijkste gege
vens te verzamelen. De Veluwe is van primair be
lang als broedgebied voor een groot aantal vogel
soorten. Het onderzoek is daarom - en in verband 
met het feit dat het voorkomen van bepaalde broed
vogelsoorten een indicatie is voor bepaalde eigen
schappen van het gebied - beperkt tot een inventa
risatie van de broedvogels. Omdat een volledige 
inventarisatie niet haalbaar was, werd aanvankelijk 
een lijst opgesteld van vogelsoorten die door hun 
ecologische specialisatie van veel betekenis zijn. 
Tijdens het veldwerk bleek het echter mogelijk om 
van veel meer vogelsoorten kwantitatieve gegevens 
te verzamelen. Zodoende werden uiteindelijk van 60 
soorten gegevens verkregen omtrent hun aantal op 
de Veluwe. Aangezien voor het onderzoek toch alle 
onderscheiden telgebieden in hun geheel dienden te 
worden bekeken, werd besloten om per telgebied ook 
een kwalitatieve inventarisatie te maken, d.w.z. 
een lijst te maken van alle soorten die als broed-
vogel werden vastgesteld. Aldus werd per telgebied 
een beeld verkregen van de totale broedvogeldiver-
siteit alsmede het aantal aanwezige paren van de 
min of meer specifieke vogelsoorten. 

De Veluwe heeft ook betekenis voor trekvogels,-
vooral de randen van de Veluwe worden door veel 
trekvogels als slaapplaats gekozen. Vermeldens
waard zijn de roofvogels, die gedurende de trektijd 
of in de winter soms in vrij grote aantallen op de 
Veluwe verblijven. Zo worden soms in de winter 
zeearenden waargenomen, die de Veluwe als slaap
en/of fourageplaats benutten. Al deze vogels zijn 
niet opgenomen in de inventarisatie. 

2.5.3.2 BROEDVOGELS EN HUN VERSPREIDING 

Op de Veluwe zijn in totaal 107 broedvogelsoor
ten waargenomen. Deze kunnen als volgt worden inge
deeld: 

vogels van bosgebieden: 52 soorten 
vogels van open gebieden (heide/stuifzand en 
cultuurland): 22 soorten 
vogels van vochtige milieus (moeras- en water-
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vogels): 15 soorten 
- roofvogels en uilen: 11 soorten 

'min of meer cultuurvolgers': 7 soorten. 
De soorten zijn genoemd in tabel 3. Van 60 

broedvogelsoorten konden kwantitatieve gegevens 
worden verzameld. Deze zijn ook weergegeven in ta
bel 3. De aantallen broedparen die tijdens de in
ventarisaties in het totale onderzoekgebied zijn 
vastgesteld, geven uiteraard geen exact beeld, doch 
wel betrouwbare informatie omtrent de orde van 
grootte van het voorkomen van de verschillende 
soorten. Afb. 25, 26 en 27 geven verspreidings
kaartjes van enkele min of meer karakteristieke 
Veluwse broedvogels, die een beeld geven van de 
voorkeur van soorten voor bepaalde biotooptypen. 

Zo zien wij bijvoorbeeld een opmerkelijk ver
schil in verspreidingspatroon van appelvink en 
goudvink (Afb. 25). Beide vogels zijn zaadeters en 
behoren tot dezelfde familie. De appelvink is op 
de Veluwe min of meer gebonden aan ouder geboomte 
met vooral loofhout, liefst in de nabijheid van 
water. Hierdoor ontbreekt deze soort op grote op
pervlakten van de Veluwe volkomen. De goudvink 
daarentegen is veel minder kieskeurig. Deze soort 
komt voor in allerlei dichte bossages, zowel in 
loof- als naaldhout en kan soms zeer talrijk op
treden in jonge bosaanplantingen, boomkwekerijen, 
begraafplaatsen, villawijken etc. De goudvink komt 

zelfs in stuifzandgebieden voor. 
Wanneer de verspreiding van holenbroeders als 

grote bonte specht en boomklever vergeleken wordt, 
dan komen ook hier grote verschillen aan het licht 
(Afb. 25). Boomklevers blijken vooral voor te ko
men in de zeer oude loofhoutbossen (meest beuken
bossen) en gemengde bossen, met name in de omge
ving van Uddel-Elspeet en Vierhouten, het Kroondo-
mein, het Speulder- en Sprielderbos en op de zui
delijke Veluwe. In monotone naaldhoutbossen en in 
stuif zandgebieden ontbreekt de boomklever volledig. 
De grote bonte specht komt echter overal op de Ve
luwe als broedvogel voor. Hoewel er in zeer oude 
bossen vaak sprake is van een grotere populatie
dichtheid is deze specht ook in jonge bosopstanden, 
vliegdennen in stuifzandgebieden e.d. present. In 
deze beide voorbeelden betreffende 'bosvogels' zijn 
appelvink en boomklever dus duidelijk kritischer 
t.a.v. hun biotoop dan de goudvink en grote bonte 
specht. 

In de open gebieden van de Veluwe komen van de 
familie der hoenders met name korhoen en patrijs 
voor. De verspreidingsgegevens van deze beide soor
ten zijn in kaart gebracht (Afb. 26). Hierbij 
blijkt dat, hoewel beide soorten in sommige gebie
den naast elkaar voorkomen, het korhoen nergens 
buiten zijn specifieke biotoop (heidevelden) werd 
aangetroffen. Wanneer patrijzen naast korhoenders 

Tabel 3. Broedvogels van de Veluwe. De cijfers geven de aantallen waargenomen broedparen vastgesteld tij
dens de inventarisatie over de jaren 1973 en 1974. De aantallen geven geen exact beeld, maar wel informa
tie omtrent de orde van grootte waarin de soorten voorkomen. 

Vogels bosgebieden: 52 soorten 

fazant 
houtsnip 
holenduif (317) 
houtduif 
tortelduif 
nachtzwaluw (106) 
groene specht (644) 
grote b.specht (1310) 
kleine b.specht (76) 
zwarte specht (200) 
draaihals (26) 
winterkoning 
heggemus 

grote lijster 
zanglijster 
merel 
gekr.roodstaart 
nachtegaal (42) 
roodborst 
spotvogel 
tuinfluiter 
zwartkop 
fitis 
tjiftjaf 
fluiter (187) 
goudhaantj e 

vuurgoudhaantje (74) 
gr. vliegenvanger 
bo.vliegenvanger 
koolmees 
pimpelmees 
zwarte mees 
kuifmees 
glanskop 
matkop 
staartmees 
boomklever (732) 
boomkruiper 
appelvink (193) 

groenling 
putter (27) 
sijs (11) 
europese kanarie (4) 
goudvink (570) 
kruisbek (4) 
vink 
keep (4) 
ringmus 
wielewaal (71) 
zwarte kraai 
kauw 
gaai 

Vogels van open gebieden (heide, stuifzand en cultuurland): 22 soorten 

koekoek (106) 
kuifleeuwerik (22) 
boomleeuwerik (160) 
veldleeuwerik 
duinpieper (21) 
boompieper 

korhoen (173) 
patrijs (160) 
scholekster (11 
kievit 
wulp (105) 
grutto (48) 

graspieper 
witte kwikstaart 
gele kwikstaart 
tapuit (117) 
roodborsttapuit (45) 

paapje (6) 
grasmus 
braamsluiper (183) 
geelgors 
kneu 

Vogels van vochtige milieus (water- en moerasvogels): 15 soorten 

dodaars (3) 
blauwe reiger (110) 
wilde eend (194) 
wintertaling (30) 

slobeend (1) 
tergeend (4) 
knobbe1zwaan (2) 
waterhoen (75) 

meerkoet (20) 
watersnip (10) 
tureluur (4) 
ijsvogel (6) 

oeverzwaluw (16) 
bosrietzanger (43) 
rietgors (24) 

Roofvogels en uilen:11 soorten 

buizerd (98) 
sperwer (56) 
havik (20) 

wespendief (36) 
boomvalk (62) 
torenvalk (106) 

kerkuil (9) 
steenuil (45) 
bosuil (222) 

ransuil (193) 
klapekster (4) 

'Min of meer cultuurvolgers': 7 soorten 

gierzwaluw 
boerenzwaluw 

huiszwaluw 
zwarte roodstaart (85) 

spreeuw 
huismus 

turkse tortel 
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Arnhem 

Appelvink (1973-1974) Goudvink (1973-1975) 

Boomklever ( 1973 -1974) Grote bonte specht (1973-1975) 

Afb. 25 Verspreiding van Appelvink, Goudvink, Boomklever en Grote bonte specht als broedvogels op de Veluwe 
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ARNHEM 

• Korhoen (1973-1975) A Patrijs (1973-1974) 

Afb.26 Verspreiding van Korhoen en Patrijs als broedvogels op de Veluwe 

ARNHEM 

• Wulp (1973-1974) + Watersnip (1973-1974) o Grutto (1973-1974) 

Afb. 27 Verspreiding van Wulp, Watersnip en Grutto als broedvogels op de Veluwe 

voorkomen is er als regel in of bij de heide wat 
bouwland of grasland aanwezig. Aan de randen van de 
Veluwe komen patrijzen uitsluitend voor op en bij 
agrarisch cultuurland. Hier is dus het korhoen een 
indicator voor de aanwezigheid van een 'geschikt' 
heidetiotoop, terwijl het voorkomen van de patrijs 
duidt op de aanwezigheid van agrarisch cultuurland. 
In enkele gevallen bewonen patrijzen echter ook wel 
zandige gedeelten van heidevelden. 

Van de groep der limicolen of steltlopers ten 
slotte komt de wulp voor op heidevelden en in be
groeide delen van stuifzandgebieden (Afb. 27). De
ze soort werd nergens op agrarisch cultuurland aan
getroffen. De grutto komt plaatselijk nog voor als 
broedvogel van heidevelden o.a. het Houtdorper Veld, 
Hoog Soerense Veld, Stroese Veld (Afb. 27). Dit is 
een zeer zeldzame situatie. Heidevelden, hoogvenen 
etc. vormen de oorspronkelijke biotoop van de grut
to. Thans komt deze soort echter in Nederland vrij
wel uitsluitend voor in graslanden. Afgezien van de 
genoemde uitzonderingen worden grutto's op de Velu
we uitsluitend aangetroffen op graslanden in de 
randgebieden en in beekdalen; incidenteel ook op 
bouwland. De watersnip werd slechts op enkele plaat
sen gevonden in natte graslanden langs beekjes, in 
de overgangszone naar de voormalige IJsselmeerkust 
en in één geval bij een heideven (Afb. 27). 

Op grond van de hierboven beschreven gegevens 
is een goed beeld ontstaan van het vóórkomen en de 

verspreiding van de verschillende broedvogelsoor
ten op de Veluwe. Dit beeld heeft als basis ge
diend voor de beoordeling van de onderscheiden ge
bieden (zie hoofdstukken 3 en 4 en bijlage 7). 

2.5.4 OVERIGE DIERSOORTEN 

De problematiek ten aanzien van de betekenis 
van faunistische gegevens die in paragraaf 2.5.1 
is besproken, is in mindere mate aan de orde bij 
relatief goed bekende diergroepen als vogels en 
grote zoogdieren. Zij speelt echter juist wel een 
belangrijke rol bij het overgrote deel van de ove
rige fauna. 

Naast de in de voorgaande paragrafen beschreven 
zoogdieren en vogels is niettemin toch aandacht be
steed aan het verzamelen van verspreidingsgegevens 
van de boommarter, van reptielen en amfibieën op 
de Veluwe. De beschikbare gegevens over deze die
ren bleken echter zeer fragmentarisch en konden 
niet door systematisch veldwerk worden aangevuld. 
Zij zullen derhalve hieronder slechts zeer beknopt 
worden besproken. 

De Veluwe is voor wat betreft de marterachtigen 
in eerste instantie van belang doordat zij een be
langrijk deel van het steeds kleiner wordende ver
spreidingsgebied van de boommarter (Martes martes 
L.) in ons land vormt (Van Wijngaarden et al. 1971). 
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Deze schuwe martersoort bewoont uitsluitend uitge
strekte bosgebleden met veel oude bomen en is 
uiterst gevoelig voor verstoring en lawaai in zijn 
woongebied. Absolute rustgebieden zijn dan ook es
sentieel voor deze diersoort (Van Wijngaarden 1975). 

Op de Veluwe leven zes van de zeven in ons land 
voorkomende reptielensoorten (Van de Bund 1964). 
De hazelworm (Anguis fragilis L.), de levendbaren-
de hagedis (Lacerta vivipara Jaig.) en de zandha-
gedis (Lacerta agilis L.) komen verspreid over de 
Veluwe op allerlei terreinen voor, o.a. open plek
ken in bos, bosranden, heidevelden, vochtige ge
bieden bij vennetjes, grashellingen en bermen. De 
ringslang (Natrix natrix helvetica Lacépède) wordt 
voornamelijk waargenomen op droge en warme terrei
nen in de nabijheid van water, hoewel ook waarne
mingen bekend zijn uit gebieden waar geen open wa
ter in de directe omgeving aanwezig is (Van de Bund 
1964). Van belang is op de Veluwe ten slotte het 
voorkomen van gladde slang (Coronella austriaca 
Laur.) en adder (Vipera berus L.). De gladde slang 
heeft een voorkeur voor droge, zonnige plaatsen op 
zandgrond en wordt voornamelijk gevonden op open 
plekken in het bos, op heidevelden, aan bosranden en 
op taluds. Deze soort, die voornamelijk van andere rep
tielen leeft, kan samen met de adder voorkomen. De 
adder wordt echter, in tegenstelling tot de gladde 
slang, vaak ook in vochtige terreinen (vochtige 
heide) aangetroffen (Van de Bund 1964). Zowel de 
gladde slang als de adder hebben een leefgebied 
met voldoende rust nodig. 

De amfibieën van de Veluwe zijn wat hun voort
planting betreft alle aan open water gebonden. Er 
worden in totaal 9 soorten in het onderzoekgebied 
aangetroffen. Het meest komen waarschijnlijk de 
gewone pad (Bufo bufo L . ) , de rugstreeppad (Bufo 
calamita Laur.), de bruine kikker (Rana temporaria 
L.) en de heikikker (Rana arvalis Nilsson) voor, 
waarvan de laatste op de Veluwe een duidelijke 
voorkeur voor vochtige heide met vennetjes heeft 
(Van de Bund 1964). Verder worden aangetroffen de 
alpenwatersalamander (Triturus alpestris Laur.), de 
kleine en de grote watersalamander (Triturus vul
garis L. en T. cristatus Laur.), de groene kikker 
(Rana esculenta L.) en incidenteel de knoflookpad 
(Pelobates fuscus Laur.). 

Van het voorkomen en de verspreiding van de ver
schillende groepen ongewervelde dieren op de Velu
we bestaan slechts zeer onvolledige gegevens. Op 
deze plaats is het echter van belang erop te wij
zen dat een groot aantal diersoorten (met name 
insekten) gebonden is aan het voorkomen van één of 
meer terreintypen die karakteristiek zijn voor de 
Veluwe. Het betreft hier onder meer de zandver
stuivingen, de droge en vochtige heidevelden en 
niet in de laatste plaats de oude loofbossen (Mör-
zer Bruyns & Westhoff 1951). 
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2.6 Hydrobiologie van het oppervlaktewater 

Mede in het kader van dit project zijn 46 stil
staande wateren op de Veluwe onderzocht. Dit hy-
drobiologisch onderzoek heeft van mei 1973 tot mei 
1975 geduurd en heeft voornamelijk bestaan uit een 
onderzoek naar de samenstelling van de diatomeeën-
flora (kiezelwieren) en watervlooiënfauna. De be
langrijkste resultaten worden hieronder weergege
ven. Details over dit onderzoek zijn te vinden in 
een intern rapport van het Rijksinstituut voor Na
tuurbeheer (Notenboom-Ram 1976). 

Aan de stromende wateren kon binnen dit project 
geen speciaal onderzoek worden gedaan. In paragraaf 
2.6.2 wordt echter toch een korte karakteristiek 
van de Veluwse beken gegeven op basis van bestaan
de kennis en gegevens. 

2.6.. STILSTAANDE WATEREN 

2.6.1.1 Grove indeling van de stilstaande wateren 

Het fabeltje, dat de Veluwe een zeer droog ge
bied zou zijn zonder enige waterplassen van bete
kenis, is dank zij dit uitgebreide onderzoek ach
terhaald. Er is een aanzienlijk aantal stilstaande 
wateren aangetroffen, in grootte variërend van en
kele deciaren tot enkele hectaren. Het overgrote 
deel van deze stilstaande wateren kan tot de ven
nen gerekend worden: ondiepe, van origine voedsel-
arme waterplassen met wisselende waterstand in hei
den en heideontginningsbossen. Vaak zijn het voor
malige veenafgravingen of wasplaatsen voor schapen. 

Van zeker 70-75% van de vennen op de Veluwe is 
de waterstand alleen afhankelijk van de neerslag 
en de verdamping, omdat deze vennen op een ondoor-
latende bodem (meestal een ijzerbandje, soms leem) 
gelegen zijn. De waterstand van de overige vennen 
en andere stilstaande wateren is tevens afhanke
lijk van het grondwater. 

De 46 onderzochte stilstaande wateren op de Ve
luwe (bijlage 7) kunnen op grond van fysisch-che-
mische en biologische criteria worden ingedeeld in: 
1 Voedselarme en zeer zure vennen met een meestal 
kale zandige bodem. Het water is kleurloos en hel
der. Voorbeelden hiervan zijn de vennen op de oos
telijke heide van De Hoge Veluwe en op het Asselse 
veld. 
2 Dystrofe vennen (dystroof = rijk aan humuszuren) 
met een zandige bodem waarop meestal een laag van 
halfverteerde plantenresten ligt. Het water is 
bruin gekleurd door de aanwezigheid van veel humus
zuren. Voorbeelden hiervan zijn de vennen in Klein 
Zwitserland bij Apeldoorn en het ven op het land
goed Hooge Heide bij Heerde. 
3 Vennen van type 1 of 2 die door lichte storin
gen niet volledig voedselarm meer zijn maar een 
grote verscheidenheid aan planten en dieren her
bergen. De storingen zijn in deze vennen zo klein 
dat een nivellering nog niet is opgetreden. Men 
spreekt van 'metatrofe' situaties. Voorbeelden zijn 
de Ossenkolk en het Andromedaven bij Vierhouten en 
de Bakenberg bij Ughelen. 
4 Plassen die van nature of door menselijk hande
len matig voedselrijk zijn of zijn geworden. Op de 
Veluwe liggen deze plassen niet in heidegebieden. 
Voorbeelden zijn de Leemkuil bij Epe, het Bleeke-
meer bij Uddel en de plas bij de Ginkel bij Ede. 
5 Visvijvers: plassen die nog steeds kunstmatig 
worden verrijkt met meststoffen en waarin bepaalde 
soorten vis worden uitgezet. Voorbeelden zijn de 

Waa bij Hattem en de Kreelse plas bij Ede. 
De levensgemeenschappen in de wateren van de 

groepen 1, 2 en 3 verschillen duidelijk met die 
van de groepen 4 en 5. Een korte karakteristiek 
van de fysisch-chemische en biologische componen
ten van de levensgemeenschappen in de voedselarme 
vennen en de voedselrijke wateren wordt hieronder 
gegeven. 

2.6.1.2 VOEDSELARME VENNEN 

Fysisch-chemische componenten 
De voedselarme vennen op de Veluwe zijn ondiep 

tot zeer ondiep (10 - 100 cm). Het gevolg hiervan 
is dat de temperatuurverschillen tussen de water
oppervlakte en de bodem zeer gering zijn. Tempera
tuurverschillen tussen dag en nacht en tussen op
eenvolgende dagen kunnen echter zeer aanzienlijk 
zijn. Zo werd waargenomen dat de watertemperatuur 
van een ven op een zonnige dag 25°C was en een dag 
later na een fikse regenbui 12°C. De bodem is in 
het algemeen weinig begroeid, uitgezonderd vaak de 
stroken langs de oever en enkele uitgebreide moe
rasrus- of veenmosbegroeiingen. Het water is kleur
loos en helder; water van vennen met een venige 
bodem is echter vaak bruin door de aanwezigheid 
van veel humuszuren (dystroof water). 

Het water bevat slechts zeer lage concentraties 
chloride-, calcium-, fosfaat- en bicarbonaationen, 
terwijl nitriet- en nitraationen door geremde bac-
teriële processen niet of nauwelijks voorkomen. 
Het geleidingsvermogen is laag, evenals de pH (3,2-
4,5). Het vermogen om 'vreemde' stoffen op te van
gen (te bufferen) is klein. Vaak treden er in de 
modderlaag anaërobe processen op die zwavelwater
stof gas en methaangas doen ontstaan, waarvan de 
eerste duidelijk te ruiken is als men in de modder
laag roert. 

Biologische componenten 
HOGERE WATERPLANTEN In het water van vennen met 
een kale zandbodem groeit voornamelijk moerasrus 
en/of veenmos. Wanneer er op de zandbodem een laag 
plantenmodder aanwezig is kunnen snavelzegge, veen-
pluis en veelstengelige waterbies worden waargeno
men. Aan de oever van een aantal vennen komen zon
nedauw, bruine en witte snavelbies, pijpestrootje, 
lavendelheide en - vooral als er storingen optre
den - pitrus voor. 

PLANTAARDIG PLANKTON Van de grote groepen plant
aardig plankton die we kennen, komen in het venwa
ter vooral jukwieren, zweephaarwieren en diatomee-
en voor. De grootste verscheidenheid aan jukwieren 
(vooral Cosmarium-, Euastrum- en Micrasterium-
soorten) wordt gevonden in de iets voedselrijkere 
wateren. Wat de diatomeeën betreft bestaat 90% uit 
kleine Eunotia-soorten en Frustulia rhomboides var. 
saxonica (Rabh.) de Toni. Is het water iets voed-
selrijker, dan komen ook grotere Eunotia-soorten, 
Pinnularia- en Neidiumsoorten voor. Aan de oever 
van de vennen kunnen veel draadwieren voorkomen. 
Vertegenwoordigers van de groenwieren en blauwwie-
ren komen slechts in kleine hoeveelheden voor 
(Beyerinck 1927, Harnisch 1929, Redeke 1948). 
DIERLIJK PLANKTON Onder de grote groepen van het 
dierlijk plankton is een aantal soorten karakte
ristiek voor het voedselarme venwater. Bij de 
schaalamoeben zijn dit o.a. Difflugia rubescens 
Penard, Nebela carinata Archer, Phryganell^ t"1"1'«-
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Luchtfoto van de noordelijke Veluweflank nabij Mullegen (1949) . (Fototheek Topografische Dienst) . De sym
bolen hebben betrekking op de volgende, cultuurhistorisch interessante verschijnselen: 

Al, 2,3 Kleine akkerlandcomplexen bestaande uit zwarte enkeerdgronden, behorend bij de laat-middeleeuwse 
'Einzelhof'-nederzetting Muilegen. De repelvormig verkavelde 'Gewannen' zijn gedeeltelijk (nog) om
ringd door houtwallen. 

B Onderdeel van Muilegen bestaande uit laarpodzolgronden. Dit terrein werd hoofdzakelijk gebruikt als 
grasland waarop dichtbij huis het vee kon worden geweid. Tot 100 à 150 jaar geleden waren hier nog 
percelen in heide gelegen. 

C Onderdeel van Muilegen bestaande uit duinvaaggronden, voorheen begroeid met bos; thans cultuurland 

D De vroegere plaats van de hof Muilegen. 

El,2 Complexen met repelvormig verkavelde zwarte enkeerdgronden ressorterend onder respectievelijk 01-
denbroek en Broekdijk. De basisstructuur wordt gevormd door een vanuit die beide dorpen opstrekken-
de strookvormige percelering, die in eerste aanleg stamt uit de late middeleeuwen. Latere ontwikke
lingen hebben geleid tot het ontstaan van het es-achtige karakter dat zichtbaar is op de foto. Be
langrijke objecten zijn de Heigraaf of Bovenweg als vroegere achtergrens van het cultuurland (a), de 
Bovenstreek (b) en de Lapstreek (c), een tweetal secundaire occupatieassen gelegen op de overgang 
tussen enkeerdgronden en beek- en gooreerdgronden ongeveer halverwege de opstrekkende percelen. 

E3,4 Latere ontginningen, ten zuiden van de Heigraaf door verdere opstrek aangewonnen; bestaande uit 
zwarte enkeerdgronden. E3: typische franjeverkaveling waarbij de lengte van de kavels varieert. 
E4: regelmatige achtergrens vastgelegd door De Vreeweg (d). De variërende oriëntatie binnen de Ge-
wannen verleent aan het gebied een overwegend es-vormig karakter. 

F Gebied 'De Veenen', o.a. bestaande uit meerveengronden. De percelering is een voortzetting van de 
strookvormige basisstructuur binnen het territorium van Oldebroek. De ontginning is pas in de 
laatste eeuw gerealiseerd. 

Stuifzandgebieden, hier hoofdzakelijk bestaande uit duinvaaggronden, voor het merendeel bebost. 





phaerica Penard en bij de zonnediertjes is dit 
Acanthocystus turfacea Carter. De raderdiertjes 
Keratella serrulata Ehrb., Polyarthra trigla var. 
minor Voigt en Lecane ligona Dunlop zijn eveneens 
karakteristiek voor dit water (Redeke 1948). 

Onder de watervlooien wordt de volgende combi
natie van soorten veel in de voedselarme vennen 
aangetroffen: Chydorus sphaericus O.F.M., Alonella 
excisa Fischer, Scapholeberis mucronata O.F.M, 
(niet karakteristiek) tezamen met de voor voed-
selarm venwater karakteristieke soorten Acanthole-
beris curvirostris O.F.M, en Bosmina obtusirostris 
Lillieb.en soms de eveneens karakteristieke soor
ten Acroperus elongatus Sars, Alona rustica rus-
tica Scott, Rhynchotalona falcata Sars en Streblo-
cerus serricaudatus Fischer. Tenslotte zijn o.a. 
de roeipootkreeftjes Cyclops longuidus Sars, Can-
thocamptus gracilis Sars en Moraria brevipes Sars 
ook karakteristiek. Eénoogskreeftjes komen in het 
venwater weinig voor (Redeke 1948). 
MACROFAUNA Onder macrofauna verstaat men in de 
hydrobiologie de met het blote oog waarneembare 
dieren, zoals insekten (larven), slakken, bloed
zuigers, platwormen, kreeftachtigen en borstelwor
men. Algemeen is voor het water van voedselarme 
vennen kenmerkend dat slakken, mosselen, hogere 
kreeften en vissen ontbreken. Onder de insekten 
(larven) is echter weer een aantal karakteristieke 
soorten te vinden. Bij de waterwantsen zijn dit 
bijvoorbeeld Corixa dentipes Thoms, Notonecta vi
ridis Dele. en Sigara scotti Dgl. en Sc. (Nieser 
1968), onder de kevers bijvoorbeeld Coelambus no-
vemlineatus Steph. en Dytiscus lapponicus Gyll. 
Oók de larven van de libellen Sympecma fusca (= 
Lestes fuscus Vanderl.) en Leucorrhinia rubicunda 
L., de larven van de eendagsvlieg Leptophlebia 
vespertina L. en de larven van de kokerjuffers 
Phryganea obsoleta Mc.Lach en Mollana albicans 
Zett (Redeke 1948). 

In het algemeen is de soortenrijkdom van de 
voedselarme vennen klein doch karakteristiek. Ven
nen die iets voedselrijker zijn geven een grotere 
en meer bijzondere soortenrijkdom te zien. 

2.6.1.3 VOEDSELRIJKE WATEREN 

Fysisch-chemische componenten 
Evenals bij de voedselarme vennen is de diepte 

van de onderzochte voedselrijke wateren op de Ve-
luwe niet groot (in een aantal gevallen echter wel 
meer dan 1 meter). Ook hier zijn temperatuurver
schillen tussen de wateroppervlakte en de bodem 
gering, terwijl temperatuurschommelingen tussen 
dag en nacht en opeenvolgende dagen groot kunnen 
zijn. Het water is vaak troebel en groenig van 
kleur door het optreden van algenbloei. 

De hoeveelheden ionen zijn veel groter dan in de 
voedselarme vennen, vooral de hoeveelheden fos
faat-, nitriet- en nitraationen nemen toe. Het ge
leidingsvermogen van het water is aanzienlijk ho
ger, evenals de pH. De mogelijkheid om "vreemde" 
stoffen te neutraliseren is ruimer dan bij de 
voedselarme vennen. 

Biologische componenten 
HOGERE WATERPLANTEN Voedselrijke wateren bezitten 
watervegetaties met fonteinkruiden, kroos en wa
terlelies. Aan de oevers van de onderzochte wate
ren zijn o.a. riet, lisdodde, gele lis, water
scheerling, egelskop en brandnetel waargenomen. 
PLANTAARDIG PLANKTON De groenwieren, vaak gecom
bineerd met blauwwieren, beheersen het waterbeeld 
(Redeke 1948). Vergelijken we de voedselrijke wa
teren met de voedselarme vennen, dan zijn van de 
grote groepen plankton de jukwieren bijna afwezig. 

Diatomeeën komen rijkelijk voor, doch bij de voed
selrijke wateren zijn het vooral: Navicula-, Gom-
phonema-, Achantes- en Cymbellasoorten. De Eunotia-
en Pinnulariasoorten komen in mindere mate voor. 
DIERLIJK PLANKTON De bijzondere soorten van het 
voedselarme water zijn vervangen door meer en al
gemenere soorten. Alle groepen van het dierlijke 
plankton kunnen rijkelijk in gevarieerde samen
stelling voorkomen. Onder de watervlooien zijn en
kele soorten gevonden die voornamelijk beperkt 
zijn tot het voedselrijkere water. Het betreft 
hier bijvoorbeeld Alona costata Sars, Alona rectan-
gula Sars, Bosmina longirostris O.F.M., Pleuroxus 
aduncus Jurine en P. trigonellus O.F.M. (Flössner 
1972). 

MACROFAUNA Voedselrijke wateren kunnen veel soor
ten slakken, mosselen, kreeftachtigen en vissen 
herbergen in tegenstelling tot de voedselarme zure 
vennen. De karakteristieke, voedselarm water min
nende insektensoorten ontbreken en zijn vervangen 
door andere, meer algemene soorten (Notenboom-Ram 
1976). 

2.6.2 DE BEKEN 

De Veluwse beken kunnen met betrekking tot het 
waterregime verdeeld worden in drie categoriën: 

Laaglandbeken, waarvan de toevoer bestaat uit 
water van sloten en greppels samen met uittredend, 
oppervlakkig grondwater. De waterafvoer is afhan
kelijk van regenval in het stroomgebied. Alleen de 
Hierdense beek (50) aan de noordwest Veluwe-rand 
komt in aanmerking voor deze categorie (bijlage 7). 

Sprengenbeken, die gevoed worden door grondwa
ter uit sprengen. Sprengen zijn gegraven beekkop
pen, die een watervoerende laag aansnijden. Veel 
sprengenbeken ontvangen tevens water van een 
stroomgebied via zijbeekjes en sloten en krijgen 
dan veel meer het karakter van laaglandbeken. De 
waterafvoer is betrekkelijk constant. Deze catego
rie wordt voornamelijk langs de oostelijke Veluwe-
rand gevonden (65 t/m 85) en bij Renkum (51 en 52). 

Bronbeken, die ontstaan als echte bronnen, 
d.w.z. door grondwater dat van nature aan de opper
vlakte treedt. Dit grondwater komt in sommige ge
vallen van grotere diepte (Oomen & Geelen, 1966). 
De wateraanvoer is zeer constant. Deze beken komen 
uitsluitend langs de zuidelijke Veluwezoom voor 
tussen Doorwerth en Ellecom (Maas 1959). 

Kenmerkend voor beken is stromend water. De 
stroomsnelheid bepaalt het profiel, de samenstel
ling van het bodemmateriaal en het zuurstofgehal
te. Door de verschillen in waterregime en de hier
mee verband houdende fysisch-chemische eigenschap
pen per categorie, wordt een nadere differenti
ëring van de levensgemeenschappen van beken ver
kregen. In tabel 4 worden enige belangrijke fy
sisch-chemische eigenschappen genoemd, waarbij ge
bruik gemaakt is van eigen waarnemingen en litera
tuurgegevens (Bovee-Meijn 1969, Higler 1973, Maas 
1959, Nijssen 1962, Oomen & Geelen 1966). Laag
landbeken kunnen over trajecten gedurende langere 
of kortere tijd droog komen te staan of stilstaand 
water bevatten. Bij sprengenbeken komt een derge
lijke situatie alleen voor in perioden van langdu
rige droogte of bij grondwaterstandsverlaging door 
wateronttrekking. Bronbeken vertonen de grootste 
constantie in afvoer en andere fysisch-chemische 
eigenschappen. 

Door de karakteristieke eigenschappen van beken, 
zoals stroming, hoog zuurstofgehalte en meer con
stante temperatuur, wordt een levensgemeenschap 
aangetroffen die qua soortensamenstelling sterk af
wijkt van die van stilstaand water. Op plaatsen met 
hoge stroomsnelheid worden uitsluitend stroommin-
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Tabel 4. Fysisch-chemische eigenschappen van Veluwse beken. 

Categorie Laaglandbeken Sprengenbeken Bronbeken 

Watertoevoer 

Bodemsamenstelling 

Temperatuur 

pH 

0_-verzadiging 

Ca-gehalte 

Aanvoer 
(verontreinigd) 
oppervlaktewater 

zeer fluctuerend 

grint, zand, slib, 
blad (allochtoon) 

fluctuerend 

5,5 - 8,5 

60 - 140% 

2 mg/l (1960) tot 
30 mg/l (1973) 

grote aanvoer 

redelijk constant 

grint, zand, slib, 
blad (allochtoon) 

in spreng constant 
benedenloop fluct. 

4-7, benedenloop 
kan hoger zijn 

25 - 60% 
in de spreng 

6-16 mg/l 

alleen in 
benedenloop 

constant 

grint, zand, 
soms blad 

in bron constant 
benedenloop fluct. 

4-7 

50-60% 
in bron 

4,6-44 mg/l 

meestal geen 

nende (reofiele) soorten aangetroffen. In laagland
beken en sprengenbeken, waar trajecten met lang
zaam stromend en soms stilstaand water gevonden 
worden, komen ook typische stilstaand-water-orga
nismen voor. Een aantal soorten is karakteristiek 
voor laaglandbeken. Het zeer constante biotoop van 
bronnen herbergt een aantal (voor ons land zeer 
zeldzame) specifieke organismen, waarvan er enkele 
uitsluitend gevonden worden in bronnen die gevoed 
worden door dieper grondwater (Oomen & Geelen 1966) . 
De sprengenbeken vertonen overeenkomst met bronbe
ken, zowel als met laaglandbeken. Er worden orga
nismen gevonden van beide levensgemeenschappen. 
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2.7 Cultuurhistorie 

2.7.1 INLEIDING ; DE GEVOLGDE WERKWIJZE 

Het cultuurhistorisch onderzoek had als doel 
het vergaren van kennis over de verspreiding van 
oudere nog gave landschapsonderdelen op de Veluwe. 
Allereerst is begonnen met het vervaardigen van 
werkkaarten op schaal 1 : 50 000, waarin de veran
deringen welke zich tussen omstreeks 1870 en heden 
(ca. 1970) op de Veluwe hebben voltrokken min of 
meer tot uitdrukking worden gebracht. Het jaar 
1870 is ten dele om praktische redenen tot uit
gangspunt gekozen omdat toen de eerste gedrukte 
chromo-topografische kaarten verschenen. Bovendien 
hadden tot die tijd nog weinig ingrijpende en 
grootschalige veranderingen in het cultuurland
schap plaatsgevonden. 

Er zijn drie soorten werkkaarten vervaardigd 
die elk betrekking hebben op een bepaald onderdeel 
van het landschap: de vlakrelictenkaart, de lijn-
relictenkaart en de puntrelictenkaart. 

Bij de 'vlakrelictenkaart' wordt het bodemge-
bruik van omstreeks 1870 vergeleken met dat van 
omstreeks 1970. Waar het bodemgebruik gelijk is 
gebleven, wordt gesproken van bodemgebruiksrelic-
ten. Bij het onderscheiden van de verschillende 
vormen van bodemgebruik is gekozen voor een vijf
tal categorieën: cultuurland, bos, heide, stuif-
zand en bebouwde kom. Behoudens wellicht het be
grip 'cultuurland', waaronder alle in cultuur ge
brachte grond kan worden verstaan (o.a. akkerland, 
grasland en tuinland) behoeven deze categorieën 
geen nadere uitleg. Analoog aan deze vijf catego
rieën is sprake van respectievelijk: cultuurland-
relicten, bosrelicten, heiderelicten, stuifzandre-
licten en relicten van in een kom geconcentreerde 
bebouwing. Van al deze relicten heeft men de lig
ging kunnen weergeven door middel van kaartverge-
lijking. Voor de situatie in het verleden is uit
gegaan van chromo-topografische kaarten op schaal 
1 : 25 000, in hoofdzaak daterend uit de tijd tus
sen 1865 en 1871. Voor de huidige toestand is gere
fereerd aan het beeld verschaft door de meest re
cente chromo-topografische kaarten op schaal 
1 : 25 000 en 1 : 50 000. Waar zich bodemgebruiks-
relicten bevinden wordt in zijn algemeenheid ge
sproken van 'gehandhaafd bodemgebruik'; daar waar 
geen relicten worden aangetroffen kan men spreken 
van 'verdwenen bodemgebruik'. Meer specifiek kan 
daarbij worden onderscheiden: verdwenen cultuur
land, verdwenen bos, verdwenen heide en verdwenen 
stuifzand. Uiteraard wordt in dit verband niet be
doeld dat alle bodemgebruik zou zijn verdwenen! 
Wanneer sprake is van verdwenen bodemgebruik dan 
wil dat slechts zeggen dat de bodem van een bepaald 
territorium thans een andere bestemming heeft dan 
in 1870. Omtrent het huidige bodemgebruik wordt in 
deze context niets medegedeeld. 

Bij de lijnrelictenkaart wordt aandacht geschon
ken aan de wegen aangegeven op het reeds vermelde 
kaartmateriaal uit 1870. Mits zij ouder zijn dan 
ca. 100 jaar en in het huidige landschap (omstreeks 
1970) nog herkenbaar zijn, zijn wegen van allerlei 
aard, zoals handels- en hessenwegen; konings- en 
jachtwegen en postroutes gezamenlijk, zonder nader 
onderscheid, in kaart gebracht. Als bijzonderheid 
is aangegeven welke wegen om en nabij 1870 van be
strating waren voorzien (verharde wegen) en welke 
niet (zandwegen). 

De puntrelictenkaart geeft een overzicht van de 
solitaire bouwwerken welke voorkomen op de lijst 
van onroerende monumenten, samengesteld door de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg te Zeist (aangege
ven met een stip op bijlage 3). Dit is duidelijk 
een enigszins andere benadering dan bij de vlakre
lictenkaart en de lijnrelictenkaart; het jaar 1870 
of daaromtrent komt hier niet aan de orde. Wat be
treft de ouderdom kan men alléén met zekerheid 
vaststellen dat, gezien de leeftijdsgrens die in 
de Monumentenwet wordt genoemd, ten aanzien van de
ze bouwwerken een ouderdom van tenminste vijftig 
jaar mag worden aangenomen. Overigens geeft de 
puntrelictenkaart een beeld van de verspreide ne
derzettingen welke zich sinds 1870 tot op heden 
hebben kunnen handhaven. Het betreft hier nederzet
ingen waarvan de bebouwing niet in een kom is ge
concentreerd doch waarvan de elementen onderling 
een duidelijke samenhang vertonen, bijvoorbeeld 
doordat zij gezamenlijk een nederzetting met een 
eigen identiteit (een dorp, een buurschap of een 
gehucht) vormen of gevormd hebben. Bij het trace
ren van deze relicten (aangegeven met een ster op 
bijlage 3) is hetzelfde kaartmateriaal gebruikt 
als bij de samenstelling van de vlakrelictenkaart 
en de lijnrelictenkaart. 

Na gereedkoming zijn de drie werkkaarten ge
bracht van schaal 1 : 50 000 op schaal 1 : 100 000 
om vervolgens te worden geïntegreerd tot de Cul
tuurhistorische relictenkaart van de Veluwe (1870-
1970) welke als bijlage 3 bij het rapport is ge
voegd. De verandering van de schaal is gepaard ge
gaan met generalisatie van gegevens, waarbij het 
onvermijdelijk is dat bepaalde informatie verloren 
wordt. Wil men zich nauwkeuriger op de hoogte stel
len van de preciese ligging van de verschillende 
relicten, dan verdient het aanbeveling alsnog een 
blik te werpen op de werkkaarten op schaal 
1 : 50 000, welke bij de Stichting voor Bodemkarte-
ring ter inzage liggen. 

Behalve een samenvatting van de gegevens welke 
zijn vastgelegd in de werkkaarten, is de Cultuur
historische relictenkaart van de Veluwe een infor
matiebron voor wat betreft de ligging en de begren
zing van de zogenaamde 'oude beheerseenheden'. Een 
oude beheerseenheid is een bestuurseenheid uit 
het verleden binnen samenlevingen met in hoofd
zaak traditioneel gerichte vormen van agrarisch 
grondgebruik. Op de Veluwe kende men vroeger der
gelijke bestuurseenheden onder verschillende namen, 
zoals 'buurschap', 'mark' en 'maalschap'. De onder
scheiden oude beheerseenheden zijn ontleend aan 
kaart 6 van de Geschiedkundige Atlas van Nederland 
('s-Gravenhage 1913-1932) behorend bij de tekst 
van Dr. A.H. Martens van Sevenhoven over 'Marken 
in Gelderland'. De namen van de oude beheerseenhe
den, die op kaartbijlage 3 met een nummer zijn aan
gegeven, worden vermeld in tabel 5. 

De opmerkingen betreffende de uitgangspunten van 
de verrichte inventarisatie kunnen niet worden af
gesloten zonder een enkele kritische kanttekening 
te plaatsen ten aanzien van het reële gewicht van 
de verkregen resultaten. Met name is dit het geval 
bij het begrip 'gehandhaafd bodemgebruik'. Zoals 
gezegd, is hiervan sprake wanneer het bodemgebruik 
van omstreeks 1870 identiek is aan het bodemgebruik 
van omstreeks 1970. In deze werkwijze schuilt een 
groot gevaar; men mag niet voetstoots aannemen dat 
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Tabel 5. Namen en nummers van de oude beheerseenheden op de Cultuurhistorische relictenkaart van de Veluwe 
(bijlage 3). 

Apeldoorn of Orden 6 0 
Apeldoorn, Noord- 55 
Arnhem 101 
Beekbergen 72 
Bennekom 99 
Brummen 85 
Deelen 87 
Dieren 96 
Doesburg 86 
Doornspijk 10 
Doorwerth 108 
Ede-Veldhuizen 92 
Ederbosch 90 
Eerbeek 77 
Elburg 8 
Ellecom 98 
Elspeet 34 
Elspeetsche Bosch 35 
Ernst en Westendorp 28 
Engelanderholt 68 
Epe 19 
Ermelo 29 
Eschoten 83 
Garderen 57 

Garderensche malenvelden 
Ginkel, De 95 
Gortel 27 
Gortelsche Bosch 31 
Harderwijk 23 
Harskamp 70 
Harten 105 
Hattem 5 
Hattemerbroek 1 
Hattemerwezep 4 
Heerde 13 
Heerderwezep 3 
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Hierden 20 
Hoog-Soeren en Asselt 54 
Hoorn 11 
Horst 25 
Horsthoek 14 
Houtdorp 45 
Huinen 56 
Hulshorst 17 
Koldenhave 88 
Kootwijk 65 
Kootwijkerbosch 64 
Kootwijksche malenvelden 66 
Leuvenheim 89 
Leuvenum 30 
Loenen 76 
Loenensche Bosch 80 
Lunteren 78 
Manen 97 
Meerveld 52 
Meerveldsche Bosch 53 
Meulunteren 73 
Mossel en Reemst 93 
Muilegen 9 
Niersen 37 
Niersensche Bosch 36 
Norden 39 
Norel 16 
Nunspeet 12 
Oldebroek 6 
Oosterbeek 106 
Order bosch 61 
Otterlo of Aanstoot 75 
Otterlosche of Aanstoter Bosch 84 
Putten 42 
Putterbosch 40 
Rekenkamerve lden Noord-Veluwe 15 

Rekenkamervelden Zuid-Veluwe 100 
Renkum 107 
Rheden en Worthrheden 103 
Soeren 91 
Spelderholt 71 
Speulde 41 
Speulderbosch 44 
Spriel 51 
Sprielderbosch 43 
Staverden 33 
Stroe 63 
Telgt 32 
Terlet 94 
Tongeren 18 
Tonsel 21 
Uddel 46 
Uddeler heegde 47 
Ugchelen 67 
ügchelsche Bosch 69 
Vaassen 38 
Valk, De 74 
Velp 102 
Vierhouten 24 
Vierhouter Bosch 26 
Voorthuizen 58 
Voskuil 2 
Wageningen 104 
Wapenveld 7 
Wekerom 79 
Wekeromsche Bosch 82 
Wenum 50 
Wiesel 49 
Wieselsche Bosch 48 
Wissel 22 
Wormen 6 2 
Zilven 81 

tussen beide tijdstippen geen enkele verandering 
in de bestemming heeft plaatsgevonden. 

Om tussentijdse ontwikkelingen adequaat te kun
nen volgen zou een groot aantal dwarsdoorsneden in 
de tijd moeten worden gemaakt. Omdat voor die werk
wijze de praktische mogelijkheden ontbraken heeft 
men, noodgedwongen, toch tot de huidige opzet moe
ten besluiten. Een tweede kanttekening betreft de 
relicten van in een kom geconcentreerde bebouwing 
alsmede de relicten van nederzettingen met ver
spreide bebouwing. Bij beide relicten is het duide
lijk dat hier niet gedoeld is op het handhaven van 
de individuele panden die van de bebouwing deel 
uitmaken, maar dat het gaat om de omstandigheid 
dat men hier te maken heeft met een bestendiging 
van de bestemming van de verschillende bebouwings
elementen gezamenlijk. 

In het kader van dit onderzoek zijn de archeo
logische objecten niet onderzocht omdat hiervan op 
streekplanniveau reeds gegevens aanwezig waren. 
Niettemin werd bij de voortgang van het onderzoek 
het geheel ontbreken van deze gegevens als een la
cune ervaren. Daarom is aan het onderdeel cultuur
historie een aparte paragraaf (2.7.3) toegevoegd, 
waarin zeer globaal op het belang van de Veluwse 
archeologische monumenten wordt ingegaan. Deze pa
ragraaf is samengesteld door 'drs. R.H.J. Klok van 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek te Amersfoort. 

De archeologische monumenten zijn in verband 
met het bovenstaande niet aangegeven op de Cultuur
historische relictenkaart van de Veluwe (bijlage 

3). Teneinde echter toch een indruk te verschaffen 
van de verspreiding van oudheidkundige objecten 
over de Veluwe, is de ligging van de belangrijkste 
monumenten aangegeven op een afbeelding in para
graaf 2.7.3. 

2.7.2 DE GENESE VAN HET CULTUURLANDSCHAP 

2.7.2.1 INLEIDING 

De genese van het cultuurlandschap van de Velu
we is geen proces dat pas onlangs is aangevangen. 
Het cultuurlandschap zoals dat zich thans aan ons 
voordoet is het resultaat van de arbeid van vele 
generaties. Op het eerste gezicht lijkt de mens op 
de Veluwe minder nadrukkelijk aanwezig dan in an
dere delen van Nederland. De uitgestrekte bossen, 
heidevelden en stuifzanden geven het idee dat de 
Veluwe in de eerste plaats als natuurgebied moet 
worden beschouwd. Zonder af te dingen op de grote 
biologische waarden die de Veluwe in zich bergt 
kan op die 'natuurlijke' indruk van het gebied het 
nodige relativerende commentaar geleverd worden. 
De 'maagdelijkheid' van de Veluwe is maar schijn. 
De menselijke invloed is op vele manieren door de 
eeuwen heen tot in alle hoeken van het studiege
bied voelbaar geweest. In het gehele gebied is een 
intense wisselwerking opgetreden tussen de mens en 
het natuurlijk milieu waardoor het landschap een 
geheel eigen karakter heeft verkregen, dat het zon
der menselijk ingrijpen nooit zou hebben vertoond. 

Voor een beter begrip van de ontwikkelingen die 
zich in het verleden in het landschap hebben afge-



speeld, was het noodzakelijk zich niet te beperken 
tot een beschrijving van de gebeurtenissen in het 
eigenlijke studiegebied, doch ook aandacht te be
steden aan de direct hieraan grenzende gebieden 
van waaruit krachtige impulsen zijn uitgegaan die 
tot het huidige bodemgebruik en ruimtelijke pa
troon hebben geleid. 

2.7.2.2 DE BEWONING TOT AAN DE KAROLINGISCHE TIJD 

Uit de pre- en protohistorie zijn respectieve
lijk geen en uiterst weinig gegevens uit de schrif
telijke overlevering bekend. 

De oudste, herkenbare sporen van bewoning wor
den gevormd door de overblijfselen uit de prehisto
rie. Op de Veluwe is een veelheid aan vondsten ge
daan. Het leidt in dit verband te ver hiervan een 
volledig overzicht te geven. Hier kan dan ook met 

een enkele opmerking worden volstaan. Het begin 
van de bewoning door min of meer sedentaire land
bouwers (waarbij wordt gedacht aan veeboeren) moet, 
blijkens vondsten van de standvoetbeker-cultuur, 
geplaatst worden tussen 2450 en 2000 v.Chr. Blij
kens de verspreiding van de vondsten kan men zich 
niet aan de indruk onttrekken dat in deze beginpe
riode de bevolking in hoofdzaak werd aangetroffen 
op de gronden met de beste vochthuishouding, en 
wel langs de randen of bij andere minder droge de
len van de Veluwe. Relateren wij dit, meer con
creet, aan hoogtecijfers, dan blijkt dat verreweg 
de meeste vondsten zijn gedaan tussen 10 en 30 me-
ter*, een zone die ook later voor de bewoning op 
de Veluwe van veel betekenis zal blijken te zijn. 
Naderhand, tijdens de klokbekercultuur (tussen 2000 
en 1700 v.Chr.; afb. 28) en in de bronstijd (tus
sen 1700 en 700 v.Chr.; afb. 28) schijnen ook de 
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Afb: 28 Periodisering van de archeologische vondsten in Nederland 

(uit: Louwe Kooijmansen Stuart, 1974). 

1In paragraaf 2.8 zijn de hoogtecijfers aangegeven 
in meters boven NAP. Lees voor 'tussen 10 en 30 m': 
'tussen NAP + 10 m en NAP + 30 m'. 
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drogere, hoger gelegen delen van de Veluwe te zijn 
geoccupeerd. Alleen wat betreft de klokbekertijd 
is een en ander nader bekeken. Uit deze periode 
zijn niet slechts vondsten bekend uit plaatsen met 
een hoogteligging tussen 10 en 30 m doch zijn even
eens belangrijke vondsten gedaan op een niveau ge
legen tussen 30 en 40 m. Boven de lijn van 40 m 
blijft het aantal vondsten beperkt. 

In hoeverre sprake kan zijn van doorgaande bewo
ning, valt te bezien. De akkers die noodzakelijk 
waren om in de eerste levensbehoeften van de pre
historische mens te voorzien zullen, doordat de bo
dem na enkele jaren uitgeput raakte, steeds opnieuw 
aan de natuur zijn prijsgegeven om door nieuwe ak
kers op andere plaatsen te worden vervangen (shif
ting cultivation). Deze handelwijze heeft op den 
duur zijn sporen in het landschap nagelaten. De na
tuurlijke vegetatie van de Veluwe die eertijds 
grotendeels uit loofbomen heeft bestaan, kon zich 
onvoldoende herstellen zodat het bosareaal hier en 
daar verdween, waarvoor heide in de plaats kwam. 
Ongetwijfeld is reeds in de prehistorie de kiem 
gelegd van een ontwikkeling die tot 'in de 19e eeuw 
steeds duidelijker op de Veluwe kan worden gesigna
leerd: de devastatie van het loofbos en het ont
staan van uitgestrekte heidevelden als gevolg van 
menselijk ingrijpen. 

Uit de ijzertijd (tussen 700 v.Chr. en de komst 
van de Romeinen; afb. 28) zijn resten bewaard ge
bleven van omvangrijke akkercomplexen, bestaande 
uit reeksen van min of meer vierkante, door lage 
aarden wallen omgeven percelen, die raatakkers 
(Engels: Celtic fields) worden genoemd. Deze akker
complexen duiden wellicht op een wat grotere con
tinuïteit in het bebouwen van het landbouwareaal 
dan in de voorgaande perioden. De raatakkers wor
den vrijwel uitsluitend aangetroffen op de randen 
van de Veluwe. Curieus is, dat boven de 30 m nau
welijks raatakkers voorkomen. Dit sluit aan bij het 
beeld dat men van de ijzertijd krijgt wanneer men 
de vondsten relateert aan hun hoogteligging. Het 
merendeel van de ijzertijdvondsten is gedaan op 
een niveau tussen 10 en 30 m en daar beneden. Véél 
geringer, hoewel niet geheel onbelangrijk is het 
aantal vondsten gedaan op hoogten variërend tussen 
30 en 50 m. Gedeeltelijk zijn de raatakkers ook 
nog in het begin van de Romeinse tijd in gebruik 
geweest. 

In de volksverhuizingstijd verliezen wij het 
zicht op de verdere lotgevallen van de bewoners 
van de Veluwe. Hoewel de bewoning wel nooit hele
maal zal ziin afgebroken, staan wij hier voor een 
belangrijke cesuur in de tijd, waarvan in het alge
meen gezegd wordt dat er een zekere mate van ont
volking plaats had alsmede een herstel van de na
tuurlijke vegetatie. In de merovingische tijd (6e 
en 7e eeuw) is aan deze enigszins onzekere periode 
een eind gekomen: de archeologische vondsten wet
tigen de mening dat gedurende de 6e en 7e eeuw op 
de Veluwe weer bewoning van een zekere importantie 
aanwezig was (behoudens een enkele uitzondering 
vooral aan de randen). 

2.7.2.3 DE BEWONING IN DE KAROLINGISCHE TIJD 

Bij het traceren van de bewoning en de occupa
tie van de Veluwe is men door de zeer schaarse ge
schreven berichten tot de karolingische tijd (twee
de helft 8e en 9e eeuw) nagenoeg geheel afhankelijk 
van de resultaten van archeologisch onderzoek. Van
af de karolingische tijd treedt daarin verande
ring op. Hoewel nog niet rijkelijk, beginnen in de
ze periode de schriftelijke bronnen te vloeien. 
Vooral in de eerste eeuwen is de informatie hoofd
zakelijk afkomstig van oude bestuursadministratie. 

Voor ons doel zijn voornamelijk de namen van goederen 
en nederzettingen van betekenis, voor zover dat 
tenminste iets zegt omtrent de aard van de begroei
ing of het karakter van de nederzetting tijdens 
haar stichting. In goederenlijsten, voor het meren
deel aangelegd ten behoeve van de administratie van 
kloosters zoals Prüm, Werden en Lorsch, die door 
middel van schenkingen eigendommen op de Veluwe 
hadden verworven, vindt men opsommingen van plaats
namen die ons een globaal inzicht kunnen geven om
trent de vroegere bewoning. Uiteraard kan hierbij 
van volledigheid geen sprake zijn. De gespaard ge
bleven archiefstukken vormen over het algemeen 
slechts fragmenten van grotere, thans verloren gega-
ne archieven, terwijl de kloosters stellig niet in 
alle nederzettingen eigendommen hadden liggen zodat 
niet alle in werkelijkheid aanwezige plaatsen zijn 
vermeld. 

Overigens moet men er zich voor hoeden het hui
dige bewoningsbeeld in alle gevallen als uitgangs
punt te nemen bij de lokatie van de namen die in 
oude stukken opduiken en die thans nog in de namen 
van gehuchten, dorpen en steden voortleven. Soms 
kunnen aanmerkelijke verschuivingen optreden, zeker 
wat betreft het zwaartepunt van de nederzettingen. 
De verschuiving van Wageningen van de Wageningse 
berg naar de huidige plaats is in dit verband een 
duidelijk voorbeeld. Ook de gebeurtenissen rond 
Kootwijk, waarop wij later nog uitvoerig zullen in
gaan, zijn in dit opzicht spectaculair. Een recent 
voorbeeld betreft de kom van Wekerom die gedurende 
de laatste anderhalve eeuw ver naar het noorden is 
komen te liggen. 

Daarnaast is het in vele gevallen niet duidelijk 
of men bij een oude vermelding moet denken aan een 
geconcentreerde kern van bewoning dan wel aan een 
verzameling over een groter gebied verspreid lig
gende kleine nederzettingen waarvan de belangrijk
ste uiteindelijk de thans bekende naam heeft ge
kregen. Ondanks deze beperkingen blijven de plaats
namen van groot belang om zich een beeld te kunnen 
vormen van de nederzettingsgeschiedenis. Niet al
leen omdat via de plaatsnamen inzicht kan worden 
verkregen in de natuurlijke gesteldheid van een 
streek ten tijde van de stichting der nederzettin
gen (op de Veluwe wijzen veel plaatsnamen op het 
voorkomen van bos), maar ook omdat via het onder
scheiden van verschillende typen van namen globaal 
een en ander kan worden gezegd over de ontstaans-
periode van groepen van nederzettingen of van ne
derzettingen afzonderlijk. 

Zoals hierboven werd opgemerkt duiden vele van 
de oudste op de Veluwe voorkomende namen op de aan
wezigheid van bos. Een belangrijke groep wordt 
gevormd door de namen die een uitgang hebben op 
'lo' of 'el' of afleidingen daarvan. De oudste na
men van dit type op de Veluwe zijn: Uddel (Utti-
loch 793), Bruggelen (Braclog 801), Asselt (Hasle 
814), Wekerom (Wicherumlo 814), Hoog-Buurlo (Burlo-
he 814), Ermelo (Irminlo 855), Otterlo (Uttarlo 
855), Nulde (Niutlo 855), Orclo (855), Dabbelo 
(Dabbonlo 855) en Wardlo (855). Andere namen uit 
de 8e en 9e eeuw waarin het voorkomen van een bos-
vegetatie tot uitdrukking komt, zijn Apeldoorn 
(792/93), Doornspijk (796), Telgt (06), Harten 
(838) en wellicht Voorst (893). 

Soms is uit de context van het overgeleverde ma
teriaal niet duidelijk op te maken of men te maken 
heeft met een nederzetting bij een bos of met het 
bos zelf, hetgeen bij de datering van bepaalde ne
derzettingen problemen oplevert. Zulks is het ge
val bij Hoog-Soeren, Hoog-Buurlo en Otterlo. Oude 
'bosnamen' waarvan met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat zij op 
het tijdstip van hun eerste vermelding op een ne-
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derzetting slaan, zijn Apeldoorn, Doornspijk, Erme-
lo. Harten, Telgt en Uddel. Veluwse bossen uit de 
9e eeuw die geen 'bosnamen' dragen of waarvan de 
naam tot dusver onbekend is gebleven, zijn bossen 
bij Drie en Putten (855). De karolingische tijd 
(tweede helft 8e en 9e eeuw) betekent voor de Velu-
we een periode van voortgaande ontginning, voorna
melijk ten koste van het bos. In een tiental geval
len is sprake van zogenaamde 'comprehensiones' of 
bosontginningen. Deze activiteit vond voornamelijk 
plaats aan de randen van de Veluwe in de nabijheid 
van Putten, Ermelo, Doornspijk en Brummen. 

Overigens blijven de plaatsnamen uit de karolin
gische tijd niet beperkt tot bewoonde oorden die 
blijkens hun naam uit ontgonnen bos ontstaan zijn. 
Een enkele plaatsnaam duidt op heide (Ede 838), 
hetgeen een aanwijzing kan zijn voor de gedachte 
dat het bos zich na de ijzertijd niet overal heeft 
hersteld. Naast de plaatsnamen die ons iets medede
len omtrent de natuurlijke vegetatie die men er 
oorspronkelijk aantrof, zijn er namen die behoren 
tot een ander type. Bijvoorbeeld tot het type van 
de 'heemnamen' (heem = huis), waarvan de uitgang 
wordt gevormd door 'hem' of 'um' of afleidingen 
daarvan. Vroege voorbeelden van 'heemnamen' op de 
Veluwe zijn Hattem (ca. 800), Putten (855) en Arn
hem (893). Een waternaam is Velp (begin 9e eeuw). 
Moeilijker interpreteerbaar zijn: Vaassen (ca. 800), 
Loenen (838), Zilven (838), Dieren (838), Wagenin
gen (838) en Drie (855). 

Wanneer men de ligging van de hiervoor genoemde 
nederzettingen in ogenschouw neemt is het duidelijk 
dat in de karolingische tijd niet slechts de bos
ontginningen aan de randen van de Veluwe waren ge
legen, maar dat zich aldaar ook het merendeel van 
de bewoning afspeelde. Afgezien van Drie (gelegen 
op een hoogte tussen 40 en 60 m ) , Uddel, 'Oud' Koote-
wijk en 'Oud Wageningen' (tussen 30 en 40 m) ligt 
het merendeel van de in de karolingische tijd be
staande nederzettingen op een hoogte die varieert 
tussen 10 en 30 m. Ze liggen op de flanken van de 
stuwwallen, waar men bodemkundig en hydrologisch 
de gunstigste omstandigheden aantrof. Sommige oude 
nederzettingen liggen zelfs nog lager (zoals 
Telgt). Dit hoogtebeeld wordt nog versterkt wan
neer andere plaatsen in het onderzoek betrokken 
worden waarvan geen vroege vermelding voorhanden 
is, doch die op grond van hun naamtype in de 
karolingische tijd kunnen zijn gesticht: Renkum 
(970), Rheden (1028), Heelsum (1031), Leuvenheim 
(1046), Ellecom (1127), Bennekom (1178), Leuvenum 
(1300), Wenkop (Wedinchem 1326) en Hoekelum (1396). 
Al de nederzettingen met 'heemnamen' liggen op een 
hoogte tussen 10 en 20 m, behalve Leuvenheftm dat 
beneden 10 m ligt. 

Dat het zwaartepunt van de bewoning op de rand 
van de Veluwe lag, komt voorts tot uidrukking in 
de verspreiding van de oude kerken. Men mag kerk
bouw verwachten op de plaats van bevolkingsconcen
traties. Oude parochiekerken of kapellen zijn ge
noemd of onderzocht in Vaassen (ca. 800), Arnhem 
(893), Voorst (893), Renkum (970), Putten (996), 
Ermelo (1006), Oosterbeek (2e helft 10e eeuw), 
Rheden (1028) en Velp (He eeuw), alle gesitueerd 
op de rand van de Veluwe. Het verspreidingsbeeld 
in de karolingische tijd wijkt nauwelijks af van 
wat ons van voorgaande perioden bekend is; dat de
ze nederzettingen ook reeds in de 6e en 7e eeuw in 
de voorafgaande merovingische periode bestonden is 
niet uitgesloten. 

De omvang van de oudste nederzettingen is, zoals 
straks nog uitvoerig ter sprake zal worden ge
bracht, over het algemeen beperkt geweest. Zij be
stonden uit soms één, soms méér boerderijen met in 

de directe nabijheid een beperkt aantal percelen 
akkerland. 

Ongetwijfeld zal een deel van de ontginningsac
tiviteiten hebben plaatsgevonden vanuit 'hoven', 
die vanaf de negende eeuw door geestelijke instel
lingen en ook door wereldlijke instanties met be
hulp van horigen werden geëxploiteerd. Hoven uit 
de karolingische periode lagen te Arnhem, Appel, 
Brummen, Putten, Renkum, Velp en Voorst. Andere, 
later vermelde hoven lagen bij Apeldoorn, Brummen, 
Dieren, Doornspijk, Oosterbeek, Putten, Rheden, 
Velp en Wageningen. De stichting van de hoven uit 
deze tweede groep laat men samenvallen met een 
nieuwe ontginningsperiode die aanvangt in de 1 Ie 
eeuw en die voortduurt tot in de 14e eeuw. 

2.7.2.4 DE BEWONING IN DE LATE MIDDELEEUWEN 

Hoewel een en ander enigszins moet worden gere
lativeerd omdat met het voortschrijden van de tijd 
de historische bronnen over het algemeen rijker 
gaan vloeien mag wellicht toch betekenis worden 
gehecht aan het feit dat na een periode van rust 
in de 10e eeuw, vanaf de 11e eeuw het aantal voor 
het eerst vermelde toponymen sterk toeneemt. Gezien 
de omstandigheid dat onder de plaatsnamen van de 
11e eeuw vooral veel 'heemnamen' voorkomen, die -
zoals wij eerder opmerkten - reeds in de karolin
gische tijd werden gebruikt, kan het zijn dat inde 
11e eeuw wellicht nog geen grote veranderingen 
plaatsvonden. Buiten de 'heemnamen' worden in de 
11e eeuw slechts Hall, Voorthuizen (1031), Eerbeek 
(1046) en Biljoen (1076) voor het eerst vermeld. 
Misschien moet daarom de 12e eeuw veeleer als de 
beginfase van een nieuwe ontginningsperiode worden 
beschouwd. 

In de 12e en 13e eeuw worden, de 'heemtoponymen' 
uitgezonderd, de volgende namen voor het eerst als 
nederzettingen vermeld: Beekbergen, Doorwerth, Epe, 
Garderen, Heerde, Hulshorst, Koldenhave, Lieren, 

Lunteren, Mossel, Norden, Oosterhuizen, Orden, Ot-
terlo, Selhorst, Spriel, Staverden, Ugchelen, Wes-
singe, Wezep en Worthrheden. Vaak droegen deze ne
derzettingen een secundair karakter, hetgeen niet 
zelden in hun naam tot uidrukking komt. Wezep, 
Heerde en Ugchelen duiden mogelijk op grasland, 
veeweide en nachtweide. Het is niet ondenkbaar dat 
men hier heeft te maken met gebieden welke eertijds 
vanuit andere nederzettingen als weidegronden wer
den geëxploiteerd. Worthrheden lijkt van Rheden te 
zijn afgeleid. Norden en Oosterhuizen lagen ten 
noorden en oosten van oudere nederzettingen van 
waaruit zij werden benoemd. 

Enkele namen in het rijtje van 12e en 13e eeuw-
se toponymen nemen een - om verschillende redenen -
wat uitzonderlijke plaats in. Zo moet Epe dat, hoe
wel voor het eerst in de ,12e eeuw genoemd op naam-
kundige gronden aanzienlijk ouder zijn en dus in 
het geheel niet in de 12e en 13e eeuw thuishoren. 
Daarnaast is er Otterlo, een naam die reeds in de 
9e eeuw wordt vermeld doch dan veeleer als bosnaam 
en niet als naam van een nederzetting. 

Beziet men de hoogteligging van de gedurende de 
12e en 13e eeuw voor het eerst genoemde nederzet
tingen, dan blijkt het grootste deel te zijn gesi
tueerd in de zone tussen 10 en 30 m waar ook reeds 
in de voorafgaande perioden de bewoning bleek te 
zijn geconcentreerd. Nederzettingen met deze hoogte
ligging zijn: Norden, Spriel, Staverden, Beekber
gen, Lieren, Oosterhuizen, Koldenhave, Lunteren, 
Doorwerth, Worthrheden, Orden, Otterlo en Epe. 

Enkele nederzettingen vertonen qua hoogtelig
ging een afwijkend beeld: Ugchelen, Mossel en Gar-
deren vindt men op 30 à 40 m. Grote verwondering 
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behoeft dit evenwel niet te wekken. Ook reeds uit 
de karolingische tijd mochten wij op enige geval
len van occupatie wijzen boven de grens van 30 m. 
Mogelijk hangt een en ander samen met een relatief 
gunstige bodemkundige en/of hydrologische situatie 
ter plekke. Ongetwijfeld zal hetzelfde óók voor de 
hoger gelegen overblijfselen uit de prehistorie 
gelden. 

Veel meer betekenis moet worden gehecht aan het 
feit dat in de 12e en 13e eeuw een niet onaanzien
lijk aantal nederzettingen beneden de lijn van 10 m 
is komen te liggen. Tot deze categorie behoren We-
zep, Heerde, Wessinge en Selhorst. Deze nederzet
tingen moeten worden beschouwd als representanten 
van een ontginningsbeweging in de richting van de 
lagere en vochtiger gedeelten van de stuwwalranden. 

Naast de welhaast tradiotionele bewoningszone 
wendde men zich tot de aangrenzende lager liggende 
streken die voorheen te nat werden gevonden. In dit 
raam past o.m. de occupatie van de Gelderse Vallei. 
Deze kan o.a. worden getraceerd met behulp van de 
grote concentratie van zogenaamde 'laarnamen' voor
komend in de streek tussen Barneveld en Lunteren. 
'Laarnamen' zijn in deze omgeving vanaf de 12e eeuw 
gegeven aan jongere ontginningen, welke zijn ont
staan ter plaatse of in de directe nabijheid van 
een laar (waaronder men wellicht een moerasbos mag 
verstaan). Eveneens aan de natte flanken van de 
Veluwe vindt men de zogenaamde 'broeknamen' wijzend 
op de aanwezigheid van moerassen: Kootwijkerbroek, 
Garderbroek, Oldebroek, Nijbroek en Broek (onder 
Velp). Met uitzondering van het reeds in 1076 ge
noemde Broek bij Velp (waarmee Biljoen schijnt te 
zijn bedoeld) dateren de 'broeknamen' rond Veluwe 
uit de late middeleeuwen en daarna (vanaf de 13e 
eeuw) . 

Met de occupatie van de broeken zijn we haast 
ongemerkt in de 14e eeuw aangeland. Talrijke, voor 
het eerst vermelde nederzettingen blijken ook in 
deze eeuw nog te liggen in de aloude bewoningszo
ne tussen 10 en 30 m. Genoemd kunnen worden zonder 
daarmee overigens enige volledigheid te willen pre
tenderen: Roekei, Meerveld, Stroe, Speulde, Tongeren, 
De Steeg, Veldhuizen, Gortel en De Ginkel (allemaal 
begin 14e eeuw); Wenum (1313), Ernst (1313), Koud-
hoorn (1326), Boeschoten (1326), Niersen (1333/34), 
Kootwijk (1333/34), De Harskamp (1333/34), (Oud) 
Wolfheze (1333/34), Huinen (1333/34), Muilegen 
(1333/34), Doesburg (1335/36), Wekerom (1335/36), 
Wiesel (1337), Wissel (1337), Vierhouten (1341) en 
Elspeet (1341). 

Het aantal nederzettingen beneden 10 m is vrij 
aanzienlijk. Behalve de 'broeknederzettingen': 
Beekhuizen (ca. 1300), Nunspeet (1313), Tonsel (be
gin 14e eeuw), Hierden (1331), Aperloo (1333/34) 
en Zwaluwenburg (1379). Hoger dan 30 m liggen: 
Hoog-Soeren (tussen 80 en 90 m ) , Hoog-Buurlo (tus
sen 70 en 80 m ) , Deelen (tussen 60 en 80 m ) , As-
selt (tussen 50 en 60 m) en Houtdorp en Rozendaal 
(tussen 30 en 50 m ) , alle begin 14e eeuws. Het in 
1379 genoemde Heuven, tenslotte, ligt op 40 à 50m. 
Een tussenpositie wordt ingenomen door Gortel op 
een hoogte tussen 20 en 40 m. Analyseert men in 
kort bestek het naamkundige aspect van de nederzet
tingen die in de 14e eeuw voor het eerst zijn ge
noemd, dan blijkt een niet onaanzienlijk deel daar
van te zijn ontgonnen uit bos. Tot deze groep kan 
men rekenen: Roekei, Tonsel, Gortel, Wissel, De 
Ginkel, Aperloo, Hoog-Buurlo, Asselt, Vierhouten, 
Houtdorp, Stroe en Wolfheze. De namen met een uit
gang op 'lo' of 'el' vormen hier veruit de meer
derheid. De namen Elspeet en Nunspeet geven geen 
inzicht in de daar eertijds aangetroffen vegeta
tie doch duiden op de wijze waarop zij zijn ont

gonnen, namelijk met de spade: Hierden en De 
Harskamp dragen in hun namen de herinnering mee 
aan de dagen dat zij respectievelijk als veeweide 
en als paardeweide fungeerden. Opvallend is het 
voorkomen van fantasienamen als Rozendaal en Zwa
luwenburg, duidelijk thuishorend in een vrij late 
ontginningsperiode. Kootwijk is blijkens zijn naam 
een secundaire nederzetting, wellicht als dochter 
van de overstoven nederzetting in de nabijheid. 
Een 'randligging' aan de veldzijde van Ede ver
toont Veldhuizen. Niet in bos maar op het veld is 
Meerveld ontstaan. Speciale vermelding verdienen 
Asselt, Hoog-Buurlo, Hoog-Soeren en Wekerom. In de 
9e eeuw hadden deze namen betrekking op bosterrein, 
in de 14e eeuw hebben zij waarschijnlijk mede be
trekking op nederzettingen. 

Het zou niet juist zijn het overzicht van de 
14e eeuw te besluiten zonder te verwijzen naar de 
merkwaardige opeenhoping van plaatsnamen in juist 
de eerste helft van deze eeuw. Hoewel dit kan sa
menhangen met een toevallige onevenwichtigheid van 
het bronnenmateriaal, kunnen ook factoren van niet 
onderzoekstechnische aard hierbij van betekenis 
zijn. In reeds verschenen publikaties over de Ve
luwe wordt er wel op gewezen dat de ontginningen 
na 1350 stagneerden, waarvoor o.m. de snelle ver
mindering van de opbrengsten aan novale tienden 
(een vergoeding in geld of natura die aan de 
landsheer werd afgedragen bij de ingebruikname van 
nieuw ontgonnen gronden) tussen 1369 en 1393 een 
belangrijke indicatie vormt. 

Wanneer we de gegevens van de 11e t/m 14e eeuw 
samenvoegen worden de risico's verbonden aan het 
werken met eerste vermeldingen enigszins geëlimi
neerd. Aldus krijgt men van de bewoning en de oc
cupatie van de Veluwe de volgende indruk: Voor het 
overgrote deel is de bevolking geconcentreerd en 
worden uitbreidingen gerealiseerd aan de flanken 
van de Veluwe in de zone tussen 10 en 30 m. Een deel 
van de ontginningsactiviteiten vindt evenwel ook 
plaats in lagere gebieden, slechts in beperkte ma
te toont men belangstelling voor de hoger liggende 
delen van het gebied (afb. 29). 

2.7.2.5 DE ONTWIKKELING VAN DE INSTITUTIONELE EN 
TECHNOLOGISCHE KADERS TOT IN DE LATE MIDDELEEUWEN 

Door de vorming van nieuwe en de uitbreiding 
van bestaande nederzettingen, waaraan een toename 
van het bouwlandareaal kan worden gekoppeld, zien 
wij in de 11e t/m 14e eeuw de concentratie van de 
bevolking aan de randen van de Veluwe gestadig 
toenemen. Een duidelijke graadmeter voor de toena
me van de bevolking in deze zone wordt gevormd 
door de verdere opdeling van de vijf Veluwse 'moe
derparochies' die gedurende het laatste kwart van 
de 12e eeuw en in de 13e eeuw plaatsvond. 

Doch niet slechts de kerkelijke organisatie 
paste zich bij de gewijzigde omstandigheden aan. 
De bevolkingsdruk maakte het wenselijk ook rege
lingen te treffen waardoor de continuïteit van de 
agrarische bedrijfsvoering gewaarborgd zou blijven. 
In dat kader ontstonden vanaf de 13e eeuw op de 
Veluwe de zogenaamde marken, waarbinnen o.m. regels 
werden gesteld ten aanzien van het gebruik van de 
woeste gronden (bossen en heiden) die van grote 
betekenis waren als weidegebieden. Binnen een mark 
behoorde het gebruik van de woeste gronden aan de 
boeren gemeenschappelijk. Evenwel met deze restric
tie dat men uitsluitend tot gebruik was gerechtigd 
indien men binnen het territorium van de mark een 
stuk akkerland bezat of bewerkte. Met de grootte 
hiervan varieerde het aandeel in het gebruik van de 
woeste grond. 
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Caravanterrein en zendmasten van Radio Kootwijk nabij de Gerritsflesch. Op de voorgrond heide van het pij-
pestrootje-type met bochtige smele. 





A Nederzettingen genoemd in de 8e en 9e eeuw of die tot in deze eeuwen kunnen terugreiken. 

V Nederzettingen genoemd in de 11e eeuw 

• Nederzettingen genoemd in de 12e en 13e eeuw 

0 Nederzettingen genoemd in de 14e eeuw 

<J> Namen op - broek. 

Afb.29 Enige in de tekst vermelde nederzettingen, onderscheiden naar ouderdom 
en gerelateerd aan de hoogteligging * , schaal 1 : 250 000 

* Wat betreft de hoogteligging zijn opzettelijk intervallen gekozen van 20 meter. Verdere verfijning was niet wenselijk omdat men 
dan zou worden geconfronteerd met het probleem waar de oude nederzettingskernen gezocht moeten worden. 
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Qua karakter waren de marken bij uitstek organi
saties met een sterk protectionistische inslag. Dit 
aspect werkte in twee richtingen: intern waren de 
verhoudingen tussen de individuele boeren onder
ling vastgelegd, extern legden de gerechtigde boe
ren gezamenlijk een claim op het gebruik van de 
woeste, ongecultiveerde gronden. 

Het ontstaan van de marken op de Veluwe is mo
gelijk een uitvloeisel van, of valt samen met een 
verandering van het 1andbouwsysteem. Daarbij 
spreekt men, aansluitend bij de Duitse terminolo
gie van een overgang van het 'Wald-Vieh-Bauerntum' 
naar het 'Heide-Vieh-Bauerntum'. 

Het Wald-Vieh-Bauerntum steunde - zoals in de 
naam reeds tot uitdrukking komt - in hoge mate op 
hetgeen het bos in de naaste omgeving van een ne
derzetting aan het vee te bieden had. Het houden 
van runderen en varkens was het belangrijkste be
drij f sdoel, waarbij het verzamelen van mest maar 
van geringe betekenis was. Weliswaar werd het ver
zamelen van mest bevorderd dóór het vee in de wei
deperiode regelmatig in veebochten in te scharen 
en door het 's winters op stal te houden, doch de 
hoeveelheden die dit opleverde waren beperkt ge
tuige het geringe oppervlak van het bij de neder
zettingen behorende akkerareaal. Bij het Wald-Vieh-
Bauerntum behoort een nederzettingspatroon bestaan
de uit verspreid liggende boerderijen met aangren
zende 'huiskampen' waarop de diverse gewassen wer
den geteeld die men noodzakelijk achtte om in de 
behoefte van de eigen bevolking te voorzien. 

Bij het Heide-Vieh-Bauerntum lag het accent op 
de verbouw van graan ('Vergetreidung'), waarbij de 
teelt van rogge sterk overheerste. Niet langer be
perkte het akkerland zich tot 'huiskampen' met een 
bescheiden oppervlak. Het areaal werd daar buiten 
aanzienlijk uitgebreid. Deze uitbreiding kwam tot 
stand door meer intensief verzamelen van mest en 
gebruik van humusrijk materiaal in de vorm van 
strooisel en heideplaggen. Vermengd met mest wer
den de plaggen op de akkers gebracht waardoor hu-
meuze bruine tot zwarte dekken ontstonden, die, wan
neer hun dikte meer is dan 50 cm, binnen de huidige 
bodemkundige terminologie worden aangemerkt als 
enkeerdgronden. 

Vanwege het continue karakter van de roggeteelt 
(continu in de zin dat de akkers voortdurend wer
den benut en perioden van braak liggen niet voor
kwamen) wordt wel gesproken van 'eeuwige roggebouw'. 
Anders dan gedurende het Wald-Vieh-Bauerntum was 
bij de eeuwige roggebouw vooral het mestleverend 
vermogen van de veestapel van groot belang. 

Daar door de aftakeling van de bossen in de 
loop van het Wald-Vieh-Bauerntum de mogelijkheden 
voor de rundveehouderij steeds verder beperkt wer
den, veranderde de veestapel van karakter. Op de 
dikwijls uitgestrekte heidevelden die in de plaats 
kwamen van de bossen werd het schaap geïntrodu
ceerd, met zoveel succes dat spoedig de schaaps
kudden niet meer waren weg te denken op de bedrij
ven van de Veluwse boeren. Om zoveel mogelijk mest 
te verzamelen werden de schaapskudden elke nacht 
in schaapskooien ondergebracht. Na de oogst weidde 
men de kudden op de stoppelvelden, ook met het doel 
de mest maximaal aan de akkers ten goede te doen 
komen. Van het overige vee vergaarde men mest in 
potstallen. 

Wanneer deze ontwikkelingen op de Veluwe hebben 
plaatsgevonden is onduidelijk; over de samenhang 
met het ontstaan van de markenorganisatie is ook 
praktisch niets bekend. 

Het is niet eenvoudig om een scherpe lijn te 
trekken bij de overgang van het Wald-Vieh-Bauern
tum naar het Heide-Vieh-Bauerntum. Men mag er lo
gischerwijze van uitgaan dat de grondslagen voor 
de tweede periode al gedurende het functioneren 
van de eerste zijn gelegd. 

Het aftakelen van het bos moet de vroegere be
woners van de Veluwe er geleidelijk van hebben 
doordrongen dat andere wegen moesten worden bewan
deld om het bestaan blijvend veilig te stellen. 
Niet onwaarschijnlijk is, dat op de Veluwe geduren
de de 9e eeuw nog sprake was van een of andere 
vorm van Wald-Vieh-Bauerntum. Daarop duidt onder 
andere een schriftelijk bericht afkomstig uit het 
midden van de 9e eeuw, dat betrekking heeft op het 
recht om varkens te hoeden in een bos bij Drie. In 
hetzelfde verband is sprake van beweiding in bos
sen gelegen onder Putten en Ermelo. 

Een voortbestaan van het Wald-Vieh-Bauerntum 
tot in de karolingische tijd vindt echter nog de 
meeste steun in de resultaten van het zojuist af
gesloten archeologische onderzoek van een oversto-
ven nederzetting bij Kootwijk die tussen de 8e en 
10e eeuw heeft bestaan. Blijkens de determinatie 
van de beenderen die men in deze nederzetting vond, 
bestond de veestapel er, in volgorde van belang
rijkheid, uit runderen, varkens en paarden. De gro
te schaapskudden, inherent aan het Heide-Vieh-Bau
erntum, ontbraken, gezien de samenstelling van het 
beendermateriaal geheel. Ook individueel kwamen 
schapen nauwelijks voor, zodat er geen reden be
staat om niet aan te nemen dat tot in de 10e eeuw 
zeker plaatselijk op de Veluwe nog van Wald-Vieh-
Bauerntum sprake was. 

Hoewel de opgravingsresultaten nog niet tot in 
de finesses zijn uitgewerkt bevat de nederzetting, 
naast de gegevens omtrent het beendermateriaal, 
talloze interessante details die het beeld van de 
Veluwe omstreeks de 8e à 10e eeuw aanzienlijk ver
duidelijken. Juist ten aanzien van de overgang van 
het Wald-Vieh-Bauerntum naar het Heide-Vieh-Bauern
tum, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheid 
dat elementen van het nieuwere bedrijfssysteem al 
reeds voorkwamen toen het oudere bedrijfssysteem 
nog niet geheel had afgedaan, levert dit onderzoek 
waardevolle informatie. 

In recente Duitse literatuur over dit onderwerp 
is opgemerkt dat nog vóór dat van een volledig 
functionerend Heide-Vieh-Bauerntum sprake was, 
plaggen voor bemestingsdoeleinden werden gebruikt. 
Binnen het kader van het Wald-Vieh-Bauerntum heeft 
in noordwest Duitsland de plaggenbemesting sinds 
de 10e eeuw op. ruimere schaal toepassing gevonden, 
zo wordt gesteld. 

Wat betreft de plaggenbemesting zijn de Koot-
wijkse resultaten niet met de Duitse bevindingen in 
tegenspraak. Over het algemeen schijnt de plaggen
bemesting er nergens in aanzienlijke mate te zijn 
voorgekomen. De dikte van het humeuze dek is maar 
beperkt (nooit veel meer dan 30 cm), zodat hier 
misschien veeleer moet worden gedacht aan een door 
ploegen gehomogeniseerde bouwvoor dan aan een wer
kelijk opgebracht dek. Alleen de akkers uit de al
lerjongste fase schijnen van dit stramien af te 
wijken omdat ze duidelijk uit een pakket opgebrach
te humeuze grond bestaan. 

Opmerkelijk zijn de resultaten van het pollen-
onderzoek, waaruit bleek dat op de akkers aanvan
kelijk naast rogge, tarwe, gerst ook mogelijk haver 
werd verbouwd. De jongste akkers brachten enkel nog 
rogge voort. De combinatie van rundveehouderij met 
plaggenbemesting en roggeteelt in de 10e eeuw is 
illustratief voor de overgangssituatie waarin de 
Veluwse landbouw zich toendertijd bevond. De ver
schuiving naar het Heide-Vieh-Bauerntum was kenne-
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lijk noq niet volledig gerealiseerd. 
Op gelijke wijze als waarop binnen het Wald-

Vieh-Bauerntum het agrarisch technologisch apparaat 
tot ontplooiing kwam - hetgeen zou uitmonden in het 
ontstaan van een nieuwe type van bedrijfsvoering -
kunnen zich vóór de 13e eeuw ook op het organisa
torische vlak veranderingen hebben voorgedaan die 
in zekere zin een aankondiging waren van wat binnen 
de structuur van de markenorganisatie tot vervul
ling kwam. 

Zo is het in dit verband opmerkelijk dat reeds 
in de karolingische tijd bepaalde bossen in 'scha
ren' of 'weide-aandelen' waren verdeeld. Evenwel 
zijn de regels die in de karolingische tijd oor
zaak waren van de verdeling in 'scharen' onbekend, 
zodat wij niet direct mogen aannemen dat de weide
aandelen de eerste vorm zijn geweest van een mar
ken-systeem. Nuttiger is het in dit kader wellicht 
te denken aan de organisatorische implicatie van de 
technologische ontwikkelingen gedurende het Wald-
Vieh-Bauerntum en vlak daarna. Zowel de vergroting 
van het akkerareaal als de intensivering van het 
gebruik van de woeste grond maakten op den duur een 
gerichte organisatorische begeleiding noodzakelijk. 
Misschien mag men in de structuur van de engen 
(oude bouwlanden waarop plaggenbemesting en rogge-
teelt samen gingen) iets hiervan herkennen. Het 
karakter van het verkavelingspatroon op de engen 
wordt bepaald door min of meer regelmatige blokken 
die zijn onderverdeeld in smalle strookvormige per
celen (mozaïekverkaveling). Deze onderverdeelde 
blokken worden in Duitsland 'Gewann' genoemd. Eén 
van de verklaringen die ten aanzien van het ont
staan van de Gewann-structuur zijn gegeven, is de 
gemeenschappelijke aanpak bij de uitbreiding van 
het akkerareaal. 

Deed zich de noodzaak voor een nieuwe uitbrei
ding te realiseren, dan werd door de betrokken boe
ren gezamenlijk een ongecultiveerd stuk grond uit
gekozen dat voor de toekomstige bestemming geschikt 
leek. Nadat zo'n blok rechthoekig in het veld was 
uitgezet werd het, afhankelijk van het aantal par
ticipanten en persoonlijke belangen, in strookvor
mige percelen opgedeeld. Zo zou elk onderverdeeld 
blok in de eng een nieuwe ontginningsfase represen
teren. Indien men de Gewann-structuur van de Veluw-
se engen inderdaad mag beschouwen als het resul
taat van een systematische ontginning, dan moet dit 
in één of ander georganiseerd verband tot stand ge
komen zijn. Het is daarom mogelijk dat de ontwikke
ling van de engen met behulp van plaggenbemesting 
is gevat in een nieuw organisatorisch kader ten
einde de ontginning effectief te kunnen begeleiden. 

Misschien is de drang om hiertoe over te gaan in 
de 10e en 1 Ie eeuw nog niet in zo ernstige mate ge
voeld. Doch men kan zich voorstellen dat, naarmate 
men meer het Heide-Vieh-Bauerntum ging toepassen, 
de neiging om tot bepaalde gemeenschappelijke rege
lingen te komen, zal zijn toegenomen. 

Het is in dit verband opmerkelijk, dat men vóór 
1300 in de schriftelijke bronnen maar vijf aandui
dingen tegenkomt die wijzen op het bestaan van mar
ken op de Veluwe. De eerste hiervan dateert uit 
1231. Bij deze vermeldingen, de laatste uitgezon
derd, blijkt alléén uit de omschrijving dat men te 
doen heeft met marken. Kennelijk verkeerde de nieu
we organisatievorm in de 13e eeuw nog in een zo 
pril stadium van ontwikkeling dat een algemeen aan
vaarde term voor dit verschijnsel nog niet was uit
gevonden. Op de Veluwe duikt het begrip 'mark' pas 
op in het laatst van de 13e eeuw om gedurende 14e 
en 15e eeuw snel gemeengoed te worden. (Een hoog
tepunt vertoont de 14e eeuw met de eerste vermel
ding van 35 marken, de 15e eeuw levert nog eens 20 
marken op). 

Beschouwt men, voor wat betreft de 13e en de 14e 
eeuw, de situering van de Veluwse marken, dan ver
tonen zij vrijwel zonder uitzondering een duidelij
ke flankligging. Verrassing kan dit nauwelijks wek
ken. De voortschrijding van het ontginningsproces 
in de late middeleeuwen, en de daarmede samenhan
gende toename van de druk op de woeste gronden, 
vond grotendeels plaats beneden 30 m. 

Hierbij kan overigens nog de volgende kantteke
ning worden geplaatst. De voortgang van de ontgin
ning beweegt zich in benedenwaartse richting, bij 
het gemeenschappelijk grondgebruik in marke-ver-
band vindt een toenemende exploitatiedruk op de ho
gere delen plaats. Met het ontginnen en bewoond ra
ken van de vochtige 'laren' en 'broeken' ontnam men 
de nederzettingen op de flanken grote arealen, met 
voor die tijd voortreffelijke weidegrond, welke al
léén konden worden vervangen door hoger op de Velu
we de beweiding uit te breiden en/of te intensive
ren. In dat licht beschouwd is het ontstaan van de 
marken eens te meer verklaarbaar; daarnaast de over
gang van de rundveehouderij naar de schapenhoude
rij . Misschien ligt hier het werkelijke breekpunt 
tussen Wald-Vieh-Bauerntum en Heide-Vieh-Bauerntum. 

2.7.2.6 DE SELECTIEVE AANTASTING VAN HET BOS INDE 
LATE MIDDELEEUWEN 

Door het intensiever gebruik van de hogere delen 
van de Veluwe kwamen de bossen die zich daar tot 
dusverre hadden kunnen handhaven in de gevarenzone 
te liggen. Geheel ongeschonden waren deze bossende 
tijd al niet doorgekomen getuige het feit dat op 
meerdere plaatsen hoger op de stuwwallen tot ca. 
1200 een vormvan ijzerwinning bestond (ijzerwinning 
uit zogenaamde 'klapperstenen') waarvan de smeltovens 
aanzienlijke hoeveelheden hout verbruikten; doch nu 
dreigde de vegetatie nog veel ingrijpender te wor
den aangetast. Wat reeds op de flanken was gebeurd 
zou thans ook op de hogere delen geschieden: de na
tuurlijke vegetatie, een gemengd loofbos bestaande 
uit eiken, berken en beuken zou gaandeweg het veld 
ruimen ten gunste van allerlei vormen van heidebe
groeiing. Men kon zich evenwel geen volledige ver
nietiging van het bosbestand veroorloven. Hout was 
onmisbaar als bouwmateriaal en als brandstof. Men 
poogde dan ook het aftakelingsproces af te remmen 
of zelfs te stoppen door instellingen in het leven 
te roepen met de specifieke taak te waken tegen 
verder verval: de bosmarken of de bosmaalschappen. 
Evenals bij de 'gewone marken', waarmede de bos
maalschappen tegelijkertijd .zijn ontstaan, was de 
uitbating aan regels gebonden en was het gebruik 
alléén aan gerechtigden (maalmannen) toegestaan. 
Regels bestonden aangaande de hoeveelheid hout 
waarop elke maalman recht kon laten gelden, alsme
de betreffende de tijdstippen wanneer en de plaats 
waar vee in het bos geweid mocht worden. 

Geheel volgens verwachting vertoont de hoogte
ligging van de bosmarken ten opzichte van de overi
ge marken een afwijkend beeld (afb. 30); een ver
schil dat heel aardig de voortgang illustreert 
van de ontginningsactiviteiten. Op de flanken waren 
de bossen eerder verdwenen dan op de hogere delen 
van de Veluwe boven op de stuwwallen. De marken la
gen op de flanken tussen 10 en 30 m en de bosmar
ken lagen hoger, enkele uitzonderingen daargelaten. 
Behalve Het Nederbosch en Het Kruisselt (twee klei
nere malenbossen onder Kootwijk) en waarschijnlijk 
Het Gello (onder Doesburg bij Ede) waren alle ma
lenbossen gesitueerd op een hoogte boven 30 m. Een 
meerderheid lag zelfs nog boven het niveau van 50 m. 
Oók andere oude bossen, zoals De Moft, Het Oude 
Hout, De Sijsselt en De Imbosch, die niet tot ma
lenbossen evolueerden, lagen veelal hoger dan 30 m. 
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9 Nederzettingen ontgonnen uit bos 

f Malenbossen 

9. Overige oude bossen 

Afb.30 Bosnamen en bossen op deVeluwe, gerelateerd aan de hoogteligging, schaal 1 : 250 000 
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2.7.2.7 HET CULTUURLANDSCHAP VANAF HET EIND VAN DE 
LATE MIDDELEEUWEN TOT IN DE MODERNE TIJD 

In de eeuwen volgend op de 14e eeuw ziet men een 
verdere verdichting van de bevolking optreden. De
ze groei werd op het platteland hoofdzakelijk opge
vangen door uitbreiding van het bouwlandareaal en 
door verbeteringen in het landbouwsysteem. 

Naar het schijnt heeft zeker gedurende de 16e en 
de eerste helft van de 17e eeuw de ontginning van 
woeste gronden gelijke tred gehouden met de bevol
kingstoename. Deze ontwikkeling werd voor eengroot 
deel mogelijk gemaakt door de introductie van de 
boekweitteelt. Dit gewas groeide goed op pas ont
gonnen en hoger gelegen gronden en vereiste geen 
directe bemesting, hetgeen tegen de achtergrond van 
steeds dreigende mesttekorten gold als een groot 
voordeel. 

Vanaf het midden van de 17e tot het midden van 
de 18e eeuw overtrof de groei van de plattelands
bevolking de uitbreiding van het bouwlandareaal. 
Niet alleen werd dit veroorzaakt door het beperkte 
oppervlak woeste gronden dat nog geschikt was om 
te worden gecultiveerd doch ook doordat lage graan
prijzen de ontginningsdrang niet stimuleerden. Uit 
deze periode stamt de introductie van tabak, een 
handelsgewas dat aan vele handen werk verschafte en 
vooral aan de kleinere boeren een bestaansbasis 
bood. 

Buiten de sfeer van de landbouw werd de groei 
van de bevolking op het platteland gedeeltelijk ook 
opgevangen door de papiernijverheid. Begonnen op 
het eind van de 16e eeuw had de papiermakerij een 
bloeitijd gedurende de tweede helft van de 17e en 
de eerste helft van de 18e eeuw. 

Al deze ontwikkelingen hadden meestal landschap
pelijke gevolgen. De vergroting van het bouwland
areaal zal, ondanks de gunstige eigenschappen van 
de boekweitteelt, de druk op de ongecultiveerde 
gronden eerder hebben doen toenemen dan verminderen. 
Dit heeft, zowel kwalitatief als kwantitatief o.m. 
geleid tot een verdere achteruitgang van de bossen. 
Ook een ander verschijnsel verdient in dit verband 
vermelding. Hoewel al niet onbekend in de 10e en 
11e eeuw, hoort men sinds de 15e eeuw frequent 
spreken over zandverstuivingen. Afgezien van kli
matologische en hydrologische oorzaken moet het 
ontstaan hiervan worden toegeschreven aan een ach
teruitgang van de heidevegetatie als gevolg van te 
intensieve plaggenwinning en overbeweiding (in 
1526 was het aantal schapen reeds tot over de 
100 000 stuks gegroeid). 

In de 16e eeuw werden ook maatregelen getroffen 
om het stuifzand te beteugelen. In 1532 werd een 
brandmeester aangesteld die niet alleen moest let
ten op heidebranden maar ook zorg zou dragen voor 
de bestrijding van zandverstuivingen. In 1566 werd 
in dit verband o.m. verboden schapen in de stuif-
zanden te weiden. De strijd tegen het zand kwam tot 
en voorlopig hoogtepunt in 1650 toen een 'zand
graaf' werd aangesteld, speciaal belast met het 
vastleggen van de zandverstuivingen. Veel succes 
schijnen deze functionarissen echter niet te heb
ben gehad. Hun mogelijkheden tot toezicht waren 
gebrekkig, hun technische middelen tegen de be
strijding van het zand beperkt. Bovendien zal hun 
streven in niet onaanzienlijke mate weerstanden 
hebben opgeroepen bij de boerenbevolking. Deze had 
belang bij een zo groot mogelijke veestapel om ver
zekerd te kunnen zijn van de meststoffen benodigd 
voor maximale graanopbrengsten om in de behoeften 
van een groeiende bevolking te voorzien. 

Samenhangend met de beperkte ruimte die het ge
vestigde landbouwsysteem (het Heide-Vieh-Bauerntum) 
bood om de expansie van de bevolking het hoofd te 

bieden, groeiden de marken al vrij snel uit tot 
besloten belangenorganisaties van gezeten boeren 
die de bestaande verhoudingen zo veel mogelijk 
trachtten te conserveren omdat alleen op deze wijze 
van een voortzetting van de akkerbouw op dezelfde 
voet sprake kon zijn. 

In de praktijk uitte dit streven zich o.a. in 
maatregelen tegen het gestaag groeiende aantal in
dividuele ontginningen (kampen) ondernomen door de 
zogenaamde keuters (letterlijk: bewoners van klei
ne huisjes), een soort plattelandsproletariaat dat 
van lieverlee in de groter wordende dorpen en ge
huchten naast de gerechtigden was ontstaan. Geheel 
in het nadeel van keuters verliep deze ontwikke
ling over het algemeen niet. Een deel van de langs 
de randen van de engen gesitueerde kampen mag wor
den toegeschreven aan het welslagen van dikwijls 
illegale ontginningsactiviteiten van de keuterboe
ren. Voor het eerst hoort men van keuters in het 
midden van de 14e eeuw (Wekerom en Ede), hetgeen 
een indruk geeft van de leeftijd van de oudste 
kampen. Overigens blijft datering van de kampen een 
moeilijke zaak. Kampen van verschillende ouderdom 
kunnen naast en door elkaar voorkomen. 

Misschien wordt ten onrechte de indruk gewekt 
dat binnen de agrarische sector de bevolkingsgroei 
hoofdzakelijk door kampontginning zou zijn opge
vangen. Ook op andere wijze werd naar oplossingen 
gezocht, bijvoorbeeld door de bedrijven in kleine
re eenheden op te splitsen. Dat proces schijnt met 
name aan de zuidelijke Veluwe-rand, plaatselijk 
duidelijk in samenhang met de introductie van de 
tabaksteelt, te zijn voorgekomen. De ontwikkeling 
had ook gevolgen voor het cultuurlandschap: de per
celen op de engen werden verder versplinterd. Daar
bij kon binnen een 'Gewann' het aantal percelen 
aanzienlijk toenemen. 

Zoals reeds werd aangestipt is een gedeelte van 
de groeiende bevolking ook tewerk gesteld in de 
nijverheid, welke zich aan de oostelijke Veluwe-
rand voornamelijk manifesteerde in de vervaardi
ging van papier. Evenals de agrarische sector 
heeft dit bedrijf een eigen stempel op het Veluwse 
landschap gedrukt: teneinde de talrijke watermolens 
waarin de papierfabricage plaatsvond aan te drij
ven werd een uitgebreid net van kunstmatige beken 
(sprengen) gegraven waarvan grote delen tot op de 
huidige dag bewaard zijn gebleven. 

Wat betreft de spreiding van de bewoning kan 
voor het tijdvak van de 15e tot de 19e eeuw gezegd 
worden dat de concentratie aan de randen onvermin
derd gehandhaafd bleef. 

Natuurlijk hebben zich op de Veluwe ook wel ont
wikkelingen voorgedaan die van het algemene patroon 
zoals wij dat hierboven schetsten, afweken. Zo noe
men wij de bijzondere moeilijkheden waarvoor zich 
een aantal nederzettingen gelegen aan de westrand 
van de Veluwe zag geplaatst. Dorpen als Wekerom, 
Roekei, Otterlo, Stroe, Kootwijk en Garderen moe
ten meer dan andere nederzettingen van zandverstui
ving te lijden hebben gehad. Men behoeft maar even 
te kijken naar de Cultuurhistorische relictenkaart 
van de Veluwe (bijlage 3) en de oppervlakken met 
verdwenen stuifzand te voegen bij de oppervlakken 
met stuifzandrelicten om zich te realiseren in welk 
een benauwenis deze plaatsen bij tijd en wijle moe
ten hebben verkeerd. Van hun kommervolle omstandig
heden blijkt reeds door een opmerking uit het mid
den van de 15e eeuw, waar men leest dat in de ker
spelen (parochies) Ede en Otterlo de 'Weynge der 
zande verderfflieh' is geweest. Het is wellicht 
juist, hierin een voorname oorzaak te zien van de 
bevolkingsvermindering die deze streek tussen 1526 
en 1650 onderging. 

Een ander specifiek verschijnsel deed zich voor 
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aan de zuidoostelijke en oostelijke flanken van de 
Veluwe, waar blijkbaar gunstige omstandigheden 
heersten voor het ontstaan van grote landgoederen. 
Het behoeft nauwelijks betoog dat het groot-grond-
bezit leidde tot een geheel eigen aanblik van het 
landschap ter plaatse. De aanzienlijken uit deze 
contreien zoals de bewoners van Rozendaal, Biljoen, 
Middachten, de Hof te Dieren en Het Loo trachtten 
de kale heide enigszins aan te kleden door het aan
planten van eiken en beuken en in een later stadium 
(midden 18e eeuw) van dennen. Dicht bij hun huizen 
ontstonden vanaf het midden van de 17e eeuw zoge
naamde 'sterrebossen'. Dikwijls werden, door het 
verwerven van de gebruiksrechten, oudere malenbos-
sen (o.m. de Breul, De Essop, Het Asselt, Het Onza
lige Bosch, het Dierensche Bosch en het Middachter 
Bosch) in hun eigendomscomplexen ingelijfd en met 
nieuwe bosaanplant samengevoegd. Afgezien van de 
parkaanleg in de naaste omgeving van de buitens 
fungeerde het merendeel van de bossen, dat in groot
grondbezit verkeerde als wildbaan. Ten behoeve van 
de wildbanen is aan het einde van de 17e en in het 
begin van de 18e eeuw op last van de stadhouderko
ning Willem III, vanuit zijn jachthuizen te Dieren 
en Het Loo tot in het Speulder- en Sprielderbosch 
een aantal jachtwegen aangelegd, welke thans als 
'koningswegen' een zekere faam genieten. Ook rond 
Arnhem kwam het initiatief van de rijkere burgers 
uit die stad in de 17e en 18e eeuw op vrij uitge
breide schaal tot de vorming van buitenplaatsen, 
gedeeltelijk geënt op oudere leengoederen, zoals: 
Hoog- en Laag-Oorsprong, De Hemelse Berg, Groot-en 
Klein-Warnsborn, Mariëndaal, Klarenbeek, Lichten-
beek, Zijpendaal en Sonsbeek. 

2.7.2.8 DE CONTEMPORAINE TIJD (CA. 1800 - HEDEN) 

Aan het begin van de 19e eeuw stond de Veluwe 
aan de vooravond van grote ontwikkelingen die in 
het kader van deze bijdrage maar heel globaal be
handeld kunnen worden. 

De landbouw die na de introductie van de boek
weit al minder eenzijdig was gericht op de rogge-
teelt, werd thans nog veelzijdiger van karakter 
door de verbouw van aardappelen (eigenlijk reeds 
sinds de laatste twee decennis van de 18e eeuw) en 
van voederknollen. 

Voorts vond er een grote uitbreiding plaats van 
het oppervlak cultuurland. Gedurende de eerste 
tientallen jaren werd dit vooral gerealiseerd door 
de afwatering te verbeteren zodat aan grote area
len natte lage heidevelden een meer directe agra
rische bestemming kon worden gegeven. Aan het eind 
van de 19e eeuw nam het aantal ontginningen sterk 
toe als gevolg van de toepassing van kunstmest. 
Een en ander ging gepaard met organisatorische 
veranderingen waarbij de ontbinding van de marken 
het belangrijkste was. De woeste grond die daarbij 
vrijkwam werd nu door overheid en particulieren op 
grote schaal bebost zodat de aanblik van de Veluwe 
geheel veranderde. De haast onafzienbare heidevel
den maakten sinds de tweede helft van de 19e eeuw 
plaats voor uitgestrekte dennenbossen. 

Met het oogmerk de stuifzanden te beteugelen 
werd voornamelijk naaldhout aangeplant. Sinds het 
eind van de 19e eeuw kreeg de Staat bemoeienis met 
het vastleggen van de stuifzanden die nadien aan
zienlijk aan betekenis inboetten. Levend stuifzand 
is op de Veluwe zeldzaam geworden. 

Met de wijzigingen die optraden in het landbouw-
systeem en de verdeling van de markegronden was de 
rol van de schaapskudden uitgespeeld. Na het ver
dwijnen van de schapen kreeg de natuurlijke opslag 
ruim gelegenheid zich van de nog resterende heide
velden meester te maken. Zonder beheersmaatregelen 

zou de heide op de Veluwe grotendeels verdwenen 
zijn. Hiermee is een laatste voorbeeld gegeven ter 
illustratie van de antropogene invloeden welke 
eeuwenlang tot de vormgeving van het Veluwse land
schapsbeeld hebben bijgedragen. 

2.7.2.9 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

Wegens het globale karakter van deze bijdrage 
en om de leesbaarheid te bevorderen is er vanaf 
gezien in de tekst te refereren aan de geraadpleeg
de literatuur. Voor meer informatie betreffende de 
nederzettingsgeschiedenis van de Veluwe wende men 
zich tot: Anspach 1893, Beelaerts van Blokland 
1927 1928, Behre 1976, Born 1974, Demoed 1953, Van 
Doorninck 1905, Gids voor Arnhem z.j., Glässer 
1967, Gysseling 1960, Hardonk 1968, Heidenga 1976, 
Louwe Kooymans & Stuart 1974, Maris 1934, Martens 
van Sevenhoven 1924 1925 1952, Meihuizen 1953, 
Metz 1975, Modderman 1962-1963, Moerman 1948, Moer
man 1934abc 1957 1960, Van Oosten Slingeland 1958, 
Roessingh 1964, Schimmel 1975, Slicher van Bath 
1960 1964ab 1967, Tersteeg 1974, De Vries 1962, 
Wartena 1968 1972 1975, Ypey 1957, Zuiderveen Bor-
gesius 1973. 

2.7.3 ARCHEOLOGISCHE OBJECTEN 

De Veluwe is in oudheidkundig opzicht een uit
zonderlijk rijk gebied. Dit komt tot uitdrukking in 
de grote verscheidenheid aan archeologische monu
menten die er uit verschillende perioden worden 
aangetroffen. Naast zichtbare monumenten betreft 
het aan het oppervlak niet waarneembare overblijf
selen van vroegere culturen. Van deze laatste cate
gorie is het moeilijk de verspreiding en exacte 
plaatsbepaling aan te geven, daar over het alge
meen het bestaan ervan eerst kan worden aangetoond 
na het ter plaatse ontginnen van bos of heide. 

Beter bekend zijn de zichtbare monumenten, waar
voor de Veluwe een soort reservaatfunctie vervult. 
Op verschillende plaatsen bevinden zich bijvoor
beeld afzonderlijk of in groepen grafheuvels, da
terend uit het neolithicum, de bronstijd en/of de 
ijzertijd. Enkele bijzonder fraaie complexen hier
van treft men aan op de Ermelose heide, op de Gin-
kelse heide, op de Bergse Ham nabij Garderen en op 
de Doorwerthse heide bij Wolfheze. GrafheuveIs vor
men de verzamelnaam voor een aantal typen die in 
verschillende archeologische perioden zijn opge
richt en elk eigen kenmerken vertonen. Neolithi-
sche grafheuvels zijn de oudste. Ze zijn opgewor
pen uit zand of zoden uit het bos en liggen afzon
derlijk of in kleine groepen bijeen. Voor de leek 
zijn ze in het terrein vaak nauwelijks herkenbaar. 
In de bronstijd is zowel het aantal als de vormen
rijkdom groter. De afmetingen variëren van 10 - 20 
m diameter en 0,5 - 2 m hoogte. Vaak is een graf
heuvel meermalen en in verschillende perioden voor 
begravingen gebruikt. Deze 'na-bijzettingen' kun
nen bestaan uit inhumatiegraven (lijkbijzettingen) 
of crematies (resten van lijkverbranding). In één 
van de heuvels op de Bergsham bij Garderen werden 
in het onderzochte gedeelte alleen al 21 na-bij
zettingen aangetroffen en constateerde men vijf 
opeenvolgende perioden. 

Niet alleen de heuvel, maar ook het terrein 
rondom, is vaak interessant voor het onderzoek. 
Hierin kunnen zich sporen van randstructuren zoals 
kringgreppels, paalkransen en ringwallen bevinden. 
Om de zekerheid te hebben dat dergelijke structu
ren voor het onderzoek en een eventuele restaura
tie beschikbaar blijven, is het gewenst dat een 
zone van tenminste 10 m rondom de heuvelvoet ge
vrijwaard blijft van beschadigingen. 
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500m 

Afb. 31 Overzicht van het Celtic Field rond de Gortelse weg te 

Vaassen. Celtic Fields zijn prehistorische akkercomplexen. 

Zij werden aangelegd in de Ijzertijd (500 v. C • 150 n. C.) en 

komen voor in de gebieden 26,27 en 65 (zie bijlage 7). 

uit: Brongers, 1976-

Behalve grafheuvels is op de Veluwe uit de pre
historie een drietal akkercomplexen (zogenaamde 
'Celtic fields') bekend (afb. 31). Dit type monu
ment is vooral door recente studies ontdaan van een 
mysterieus waas, dat erover hing sinds ze in do, 17e 
eeuw waren betiteld als 'heidense legerplaatsen'. 
Op de Veluwe komen ze voor bij Vaassen, Epe en Meu-
lunteren. Deze overblijfselen van een landbouwsy-
steem dat dateert uit de ijzertijd (700 v.Chr. tot 
150 n.Chr.) worden in ons land verder aangetroffen 
in de provincies Drenthe, Overijssel en Utrecht. 
Systematische ontginning en bewerking heeft een 
netwerk doen ontstaan van nagenoeg vierkante veld
jes van ca. 35 x 35 m tot 40 x 40 m, omgeven door 
vier walletjes. De complexen zijn vaak enkele tien
tallen hectaren groot (Vaassen 76 ha, afb. 31) en 
vinden hun begrenzing in de natuurlijke gesteld
heid van het terrein. 

Ook uit de Romeinse tijd zijn zichtbare sporen 
bewaard gebleven. Het marskamp op de Ermelose hei
de dateert uit deze periode. Resten van middeleeuw
se ijzerwinning in de vorm van ij zerkuilen zijn be
kend in de gemeente Apeldoorn. Ook de Hunneschans 
aan het Uddelermeer en de Duno nabij Oosterbeek -
zogenaamde vluchtburchten - dateren uit de middel
eeuwen, evenals de huisterpen nabij Oosterwolde in 
de gemeente Doornspijk en de kasteelterreinen na
bij Renkum en Wolfheze. Vermoedelijk is de Myth-
stee in de gemeente Nunspeet, waarvan het karakter 
nog niet exact is vastgesteld, eveneens een over
blijfsel uit de middeleeuwen. 

Zowel in zichtbare als niet zichtbare archeolo
gische monumenten heeft in het recente verleden 
veelvuldig onderzoek plaatsgevonden. Mede hierdoor 
is de kennis van de archeologie van ons land met 
name van de neolitische culturen aanzienlijk toege
nomen. Om in de toekomst het rijke bezit aan oud
heidkundige objecten veilig te stellen moet o.m. 
aandacht worden besteed aan het milieu waarin de 
zichtbara monumenten zijn gesitueerd. 

Afb. 32 geeft een overzicht van de verspreiding 
van de belangrijkste archeologische monumenten op 
de Veluwe. Informatie over het karakter en de exac
te plaats van de verschillende typen kan worden 
verkregen bij de Rijksdienst voor het Oudheidkun
dig Bodemonderzoek te Amersfoort. 
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HARDERWIJK 

© groep grafheuvels (3 of meer bijeen gelegen) 

® wal- of vluchtburcht (Hunneschans/Duno) 

EB prehistorisch akkercomplex (zg. Celtic field) 

W bebouwde kom 

H Mythstee 

X zg. Romeins marskamp 

® middeleeuwse ijzerslakkenhoop 

i l middeleeuwse kasteelterreinen 

Afb. 32 Verspreiding van de zichtbare archeologische monumenten op de Veluwe (afzonderlijk 

gelegen grafheuvels zijn niet aangegeven) 
Gegevens: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, 1977. 
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Verblijfsrecreatie in stuifzandbebossing (uitgcstoven laagte) in de directe nabijheid van het Andromedaven 
ten zuidoosten van Nunspeet. 

Effecten van intensieve betreding in een heidegebied nabij Rheden. Rechts van de afrastering herstelt de 
vegetatie zich. 





2.8 Fysiognomie van het landschap 

2.8.1 ACHTERGROND 

Bij de aanvang van het Veluwe-project stond nog 
niet vast wat de feitelijke inhoud van de fysio-
gnomische landschapskaart 1 : 100 000 zou moeten 
zijn. De gedachtenvorming over landschapskartering 
was al wel op gang gekomen, maar nog niet uitge
mond in een classificatiesysteem met ruime geldig
heid en toepassingsmogelijkheden. Wellicht is zo'n 
systeem niet realiseerbaar, want er kleven dermate 
veel aspecten aan het landschap - zoals het cul
tuurhistorische, ecologische en fysiognomische -
dat pogingen om een niet alleen verbale maar ook 
kartografische uitdrukkingsmogelijkheid van dit 
totaal te bereiken, bij voorbaat tot mislukking 
gedoemd lijken te zijn.Zo is bij de thans gereed 
zijnde kaart (bijlage 4) de nadruk komen te vallen 
op de landschapsfysiognomie ofwel de uiterlijke 
verschijningsvorm ervan. Dit geeft binnen het Ve
luwe-project aanleiding tot een duidelijke afbake
ning t.o.v. andere direct met het landschap ver
bonden karteringen, zoals de cultuurhistorische en 
de geomorfologische. 

Het in kaart brengen van de landschapsfysiogno
mie is op zich reeds gecompliceerd: verschijnselen 
van geheel verschillende aard vormen in telkens 
wisselende combinaties het landschapsbeeld. In ver
band met de gevraagde kaartschaal is het niet mo
gelijk aan alle verscheidenheid van het Veluwse 
landschap recht te doen. Een ander probleem bij de 
indeling van het landschap is, dat onvoldoende be
kend is welke beelden eigenlijk door de waarnemer 
gezien worden. Met betrekking tot losse objecten 
in het landschap bestaat hierover wat meer zeker
heid dan t.o.v. combinaties van objecten (land-
schapstypen), die vlakken op de kaart gaan vormen. 

Om te komen tot de fysiognomische landschaps
kaart van de Veluwe schaal 1 : 100 000, is voor 
tal van problemen een voorlopige oplossing gekozen. 
Ook bij het gebruik van de kaart, de interpretatie 
ten behoeve van bepaling van waarderingsklassen en 
kwetsbaarheid voor recreatie kon nog slechts ten 
dele worden ingehaakt op door anderen opgedane er
varingen. 

2.8.2 BENADERING FYSIOGNOMIE 

Bij het in kaart brengen van het landschap (van
af hier gebruikt in de betekenis van 'landschaps
fysiognomie') in Nederland tekenen zich ruwweg 
twee benaderingen af: één die zich vooral richt op 
concrete kenmerken van het landschap zoals reliëf-
en begroeiingstype (Maarleveld & De Lange 1972, 
Smit 1976) en één die zich vooral bedient van ab
stracties, zoals 'gevarieerd landschap' (Werkgroep 
Helmond 1974, Vrij 1976). Er komen ook allerlei 
mengvormen voor (Tweede Nota R.O., 1966, Schuur-
mans & Van Schie 1968, Van der Ham & Iding 1971, 
De Veer 1973) waarbij soms ook binnen één inde
lingsniveau zowel concrete als abstracte gegevens 
vermeld zijn. Een en ander heeft te maken met de 
visie van de onderzoeker en zijn 'omgeving' op de 
wijze waarop het landschapsbeeld wordt waargenomen. 
Het is hier niet de plaats een keuze tussen die be
naderingen te doen. 

Uitgevoerde onderzoekingen naar de belevings
waarde van het landschap wijzen bovendien nog niet 
eenduidig op de exclusieve bruikbaarheid van een 
concrete dan wel een abstracte terminologie. Bij 

het aanbieden van landschapsfoto's met daarbij de 
vraag: 'Wilt u aangeven wat er allemaal op te zien 
is?' noemt het publiek hoofdzakelijk concrete 
landschapskenmerken (Coeterier 1976). Men is echter 
ook in staat om landschapsfoto's in te schalen op 
abstracte kenmerken zoals ruimtelijke schaal, 
structuur en complexiteit (Studiegroep Midden-Bra-
bant 1974), als deze worden voorgelegd. De land-
schapswaardering zou vooral via deze abstracties 
verlopen, die op hun beurt tot concrete kenmerken 
kunnen worden herleid. 

Zeker is dat, ook bij een meer abstracte bena
dering, behoefte blijft bestaan aan het vastleggen 
van concrete basisgegevens. Omgekeerd moet bij een 
concrete benadering, altijd de mogelijkheid bestaan 
dat de gegevens geïnterpreteerd worden; de land
schapsindeling moet daarvoor aanknopingspunten 
bieden. 

De fysiognomische landschapskaart van de Veluwe 
is als een mengvorm van de beschreven benaderingen 
op te vatten. In de legenda treft men zowel zeer 
concrete en bovendien gekwantificeerde landschaps
kenmerken aan, zoals 'meer dan 90% grove den hoger 
dan 15 m', alsook allerlei afgeleiden, zoals 'sterk 
gevarieerde begroeiing' en 'grootschalig landschap'. 
In deze laatste gevallen is altijd aangegeven, het
zij in de tekst hetzij in de legenda, waaruit de 
abstractie is afgeleid. 

Een ander discussiepunt binnen het fysiogno-
misch landschapsonderzoek kan omschreven worden 
met integratie versus separatie of zo men wil syn
these versus analyse. Het landschapsbeeld is een 
integratie van een groot aantal visuele verschijn
selen en in dit licht gezien moet dan ook getracht 
worden bij de kartering deze integratie over te 
dragen. Men kan ook stellen dat zo'n integratie'al
leen waardevol is als deze 'holistisch' is geschied, 
d.w.z. uitdrukking geeft aan het totaal dat meer 
is dan de som van de losse onderdelen. Ook nieuwe 
definities van landschap (W.L.O. 1975), die overi
gens niet uitsluitend op de fysiognomie zijn ge
richt, wijzen in deze complexe richting. Als inte
gratie niet haalbaar is zou het landschapsbeeld be
ter via separatie benaderd kunnen worden, bijvoor
beeld door het vervaardigen van een aantal aspect-
kaarten, zoals één van de houtwallen, één van boer
derijtypen enz. 

Ook wat dit betreft is de Veluwe-kaart op te 
vatten als een mengvorm. Hij combineert losse, van
af één punt zichtbare onderdelen van het landschap 
tot landschapstypen waarbij geen holistische visie 
bereikt wordt, maar waarbij toch een zinvolle com
binatie van verschijnselen nagestreefd is, die uit
gaat boven het superponeren van deelkaarten (para
graaf 2.8.3). 

De fysiognomie van het landschap verandert snel» 
althans sneller dan zekere andere aspecten van ons 
milieu, zoals bodem en klimaat. De geldigheidsduur 
van een landschapskaart is dan ook onvermijdelijk 
korter dan die van de meeste andere in het kader 
van het Veluwe-project vervaardigde kaarten. Er 
wordt wel gesteld dat een landschapskaart, om een 
langduriger geldigheid te bereiken, alleen de re
latief stabiele landschapselementen en de stabiele 
kenmerken daarvan zou moeten bevatten. Het is ech
ter onmogelijk een verantwoorde keuze te doen tus
sen 'wat wel en wat niet', of het moet zijn dat men 
bodemgebruik, begroeiing en bebouwing alr zijnde 
relatief instabiel geheel buiten beschouwing laat. 

81 



Bij het weglaten van deze essentiële onderdelen van 
het Nederlandse landschap bestaat er weinig verschil 
meer met een fysiognomisch vertaalde geomorfologi-
sche kaart, en aan de taak een landschapskaart te 
vervaardigen zou niet voldaan zijn. Een betere op
lossing lijkt het dan, de relatief stabiele elemen
ten, zoals het reliëf, als basis te beschouwen 
(Ten Cate et al. 1976) en de instabiele elementen 
apart te behandelen, bijvoorbeeld door daarvoor een 
andere legenda-ingang te kiezen. Reliëf als basis 
voor indeling van het Nederlandse landschap heeft 
echter het bezwaar dat het in het beeld meestal 
niet dominant is. Er is daarom, ook op de Veluwe, 
gekozen voor een ruimtelijke hoofdindeling (para
graaf 2.8.3) waarmee dus de fysiognomische rele
vantie van de kaart boven de stabiliteit of gel
digheidsduur gesteld is. 

Overigens blijven ook bij deze kartering enkele 
facetten buiten beschouwing die het landschaps
beeld wel beïnvloeden, maar die een zo grote mate 
van instabiliteit vertonen dat ze niet zinvol op 
een kaart kunnen worden vastgelegd, bijvoorbeeld 
weersverschijnselen (De Veer 1972). Seizoensvari
atie in het landschap is wel uit de kaart af te 
leiden. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de fysio
gnomische landschapskaart van de Veluwe concrete en 
abstracte informatie over landschapsbeelden combi
neert tot landschapstypen die visuele synthesen 
zijn,- ook andere vormen van interpretatie dan de 
in dit rapport uitgewerkte waardering en kwets-
baarheidsbepaling voor recreatie zijn mogelijk. 

2.8.3 VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS 

Anders dan bijvoorbeeld bij de bodemkartering, 
heeft de fysiognomische landschapskartering van het 
Veluwe-project zich afgespeeld in een aantal fasen 
omdat een classificatiesysteem nog ontwikkeld moest 
worden. Het eigenlijke karteringswerk kon pas in 
de loop van 1973 een aanvang nemen. 

Fase I Verkenningskartering 
Tijdens een verkenningskartering op de zuidwest-

Veluwe in 1972 ontstond de indruk dat het aspect 
'ruimte' een belangrijke ingang voor een landschaps
indeling kan zijn. De grens tussen bijvoorbeeld een 
bouwland en een bos is visueel-landschappelijk ge
sproken scherp. Elke indeling die met deze soort 
grens - principieel beter een overgang van ruimte 
naar massa te noemen (Studiegroep Westfriesland-
Oost 1972, Koster & De Veer 1972) - geen rekening 
houdt, is landschappelijk niet bevredigend. Voorts 
is dit type grens ook van belang omdat het effect 
ervan verschillend is afhankelijk van de richting 
waarin de terreinwaarnemer hem benadert. Vanuit het 
bouwland gezien is het bos op relatief grote af
stand reeds als bosrand zichtbaar; omgekeerd is 
vanuit het bos het bouwland pas op relatief zeer 
kleine afstand van de grens waar te nemen. Tijdens 
de verkenningsfase zijn ruimtes (definitie in para
graaf 2.8.4) op verschillende kenmerken ingedeeld 
en daarbij ook de randen eromheen. Het bos werd in 
deze fase voorlopig alleen intuïtief ingedeeld in 
sterk en weinig gevarieerd. 

Fase II Systematische proefkartering 
In gesprekken, vooral binnen Stiboka gevoerd, 

bleek dat de legenda van de 'verkenningskaart' on
voldoende opgebouwd was uit gekwantificeerde basis
gegevens. Termen zoals 'gevarieerde begroeiings-
rand' hebben alleen betekenis als bekend is welke 
waarnemingen aan deze benaming ten grondslag lig
gen. In verband hiermee werd besloten in een tweede 
fase van het Veluwe-onderzoek op meer principiële 

wijze een aantal visuele landschapsgegevens vast te 
leggen, deels op veldkaarten en compleet op zoge
naamde coderingsformulieren die geschikt zijn voor 
computerverwerking (afb. 33). 

Hierbij is van belang ten eerste op welke eenhe
den de formulieren betrekking hebben en ten tweede 
welke gegevens worden opgenomen. Voor wat betreft 
de eenheden is op basis van de in Fase I en ook bij 
onderzoekingen opgedane ervaringen gekozen voor 
vlakken als inventarisatie-eenheden (De Veer 1974), 
te weten ruimtelijke vlakken ofwel ruimtes en niet-
ruimtelijke vlakken ofwel massagedeelten (defini
ties in paragraaf 2.8.4). Bij de inventarisatie 
van ruimtes wordt aangenomen dat de karteerder op 
elk bereikbaar punt binnen die ruimte geweest is 
en telkens de gehele kijkcirkel (Van der Ham et al. 
1970) heeft overzien. Bij massagedeelten wordt aan
genomen dat vanaf alle wegen en/of goed begaanbare 
paden continu waarnemingen gedaan zijn. 

Het aantal gegevens en de detaillering per soort 
kan men ver opvoeren. Vanuit de soort Inventarisa-
tie-eenheid gezien moet ergens een grens getrokken 
worden, bijvoorbeeld bij die grootte die vergelijk
baar is met het menselijk lichaam. Dan wordt bij
voorbeeld een solitaire boom van 2 m hoog nog wel 
genoteerd, maar een paaltje niet meer. Op het co
deringsformulier kunnen alle landschapselementen 
(definitie in paragraaf 2.8.4) groter dan de mens 
een plaats vinden. Kleine elementen die bijvoor
beeld door contrastwerking toch van belang zijn, 
kunnen in de rubriek 'puntelementen' worden onder
gebracht . 

In fase II is ca. 10% van de Veluwe op de aange
duide wijze op formulieren vastgelegd. Hierbij is 
de schaal van de uiteindelijke kaart (1 : 100 000) 
niet als beperkende factor gehanteerd. De opname
snelheid bedroeg 100 à 200 ha per dag. De gegevens 
hebben betrekking op een drietal gebieden, namelijk 
de zuidwest-Veluwe, de omgeving van Groenendaal-
Loenermark en van Leuvenum. 

Fase III Classificatie en snelle opname 
Bij vergelijking van de formulieren en met be

hulp van de bij globale terreinverkenningen en uit 
de literatuur opgedane kennis kwamen de volgende 
landschapsaspecten van de Veluwe als dominant en 
differentiërend naar voren: 

Ruimte en massa: schaal in de ruimte en door
zicht in de massa. 

Bodemgebruik. 
Percelering in de s tezamen structuur 

agrarische gebieden. genoemd. 
Padenpatroon in de bossen. . 

- Aard van de opgaande begroeiing (vooral: al dan 
niet blad- en naaldverliezend, hoogte en doorzicht) 
en variatie hierin. 

Aard van de bebouwing (vooral: agrarisch versus 
stedelijk). 
- Reliëf. 

Uitzicht. 
Doorsnijding met civieltechnische werken. 
Militaire objecten. 

Deze aspecten zijn gehanteerd bij het opstellen van 
een landschapsclassificatiesysteem van de Veluwe. 
Een complicatie hierbij is dat niet elk landschap 
alle opgesomde aspecten heeft en dat dus sommige 
aspecten, met name de laatste drie als 'toevoeging' 
verwerkt moeten worden. 

Met behulp van het classificatiesysteem is een 
opnamelegenda vervaardigd voor de overgebleven 90% 
van de Veluwe, dat in 1973 en 1974 met een snelheid 
van 500-600 ha per mandag gekarteerd is. Van dit 
gedeelte zijn geen formulieren aanwezig en ontbre
ken dus ook de niet-dominant geachte landschapsken-
merken, zoals 'skyline rand ruimte' (afb. 33) en 
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bepaalde puntelementen. 
De uiteindelijke peildatum voor de landschaps-

kaart als totaal is 1 januari 1975. Daarvóór opge
treden veranderingen zijn ook in reeds gekarteerde 
gebieden zoveel mogelijk verwerkt. 

2.8.4 DE KAARTLEGENDA EN DE BETEKENIS DER 
EENHEDEN 

2.8.4.1 HOOFDINDELING 

De legenda bestaat uit drie 'blokken', respec
tievelijk genaamd 'ruimte', 'associatie ruimte-mas
sa' en 'massa' (afb. 34). Het blok ruimte bevat de 
legenda-eenheden 1 t/m 51 (onderverdeeld in a, b 
en c ) , het associatieblok bevat de eenheden 52 t/m 
67 en het massablok de eenheden 68 t/m 88. Voorts 
zijn er zes toevoegingen, geletterd a t/m f en en
kele algemene onderscheidingen. 

Het begrippenpaar ruimte - massa neemt een cen
trale plaats in de kartering in. 'Ruimte' (zonder 
lidwoord) is een landschappelijke aanduiding voor 
(vaste) delen van het aardoppervlak waarop geen 
het zicht-belemmerende elementen staan of groeien, 
m.a.w. die 'leeg' zijn. Een wat meer operationele 
definitie is: 'Een ruimte is een deel van het vas
te aardoppervlak waarbinnen vanuit elk punt elk 
ander punt te zien is'. Een voorbeeld hiervan is 
een akker met een houtwal eromheen of een heide
veld omzoomd door bos. Om het begrip ruimte voor 
kartering bruikbaar te maken is een nog uitgebrei
dere definitie noodzakelijk: . 

'Ben ruimte is een glad deel van het vaste aardop
pervlak, met een vanuit het zwaartepunt beschouwd 
overwegend concave vorm, zonder begroeiingselemen
ten en artefacten hoger dan ca. 1,50 m uitgezon
derd puntelementen, aan vrijwel alle zijden be
grensd door lineaire of vlakelementen hoger dan ca. 
1,50 m'. 

Het gebruik van een aantal deelbegrippen binnen 
deze definitie moet nader worden toegelicht: 

Glad is vlak of hellend, met ten hoogste micro-
reliëf. Bij hoogteverschillen boven 1,50 m t.o.v. 
het referentieniveau (dit ligt bij een hellend 
terrein eveneens scheef!) ontstaat een verdeling 
in meer ruimtes. 

Onder concaaf valt o.a. vierkant, rechthoekig, 
rond en ovaal. Uitlopers van een ruimte die ont
staan door - vanuit het zwaartepunt gezien - con
vexe buigpunten kunnen bij voldoende oppervlak en 
bij een duidelijke versmalling aanleiding geven 
tot onderverdeling (afb. 35). 

Puntelementen zijn bijvoorbeeld solitaire bo
men, boomgroepen, vrijstaande huizen, boerderijen 
en palen. Het is niet mogelijk puntelementen scherp 
af te bakenen t.o.v. lijn- en vlakelementen. Een 
grenswaarde van 25 m is een indicatie, d.w.z. punt
elementen zijn in lengte en breedte korter dan 25 
m, vlakelementen in beide afmetingen groter dan 25 
m, terwijl lijnelementen langer doch tevens smal
ler zijn dan 25 m. Door de aanwezigheid van punt
elementen wordt aan de eis uit de tweede definitie 
van een ruimte niet voldaan: 'achter' puntelemen
ten liggen in alle kijkrichtingen smalle 'schaduw-
kegels' die het geheel overzien van het vlak onmo
gelijk maken. Het oppervlak van zo'n kegel is ech
ter klein t.o.v. het totale oppervlak,- terwijl bo
vendien de waarnemer meestal in beweging zal zijn 
en daardoor successievelijk de ruimte geheel in 
zich op zal. kunnen nemen. 

Begrenzing mag voor een klein deel (max. 25%) 
ontbreken (afb. 36). 

Lineaire elementen hoger dan ca. 1,50 m zijn 
houtwallen, lanen, singels, lintbebouwing, dekzand-
ruggen enz. 

RUIMTE 

ASSOCIATIE RUIMTE-MASSA 

MASSA 

Afb. 34 Hoofdindeling van de legenda Hi drie blokken. 

Un ruimte 

overgangssituatie 

twee ruimtes 

Afb. 35 Invloed van het verloop van de rand op het aantal ruimtes. 

Afb. 36 Ruimte waarvan de rand voor een klein deel afwezig is. 
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Vlakelementen hoger dan ca. 1,50 m zijn bos, be
bouwde kom en combinaties. 

Het ruimtebegrip is op de Veluwe goed bruikbaar 
gebleken: ruimtes zijn in het algemeen rechthoekig 
of (concaaf-)ovaal van vorm. Veel ruimtes hebben 
een gesloten karakter, d.w.z. hun randen zijn gro
tendeels ondoorzichtig. 

Massa is het tegendeel van ruimte. Het bestaat 
uit een dichte opeenhoping van elementen hoger dan 
ca. 1,50 m op het aardoppervlak. Als deze elemen
ten over een grote afstand identiek van verschij
ningsvorm zijn (zoals bomen) ontstaat een nieuw 
element op een hoger indelingsniveau (bos); ze kun
nen ook telkens anders zijn, bijvoorbeeld bepaalde 
delen van een bebouwde kom. 

In de verkenningsfase (paragraaf 2.8.3) is de 
massa geïnventariseerd per bosgedeelte. Bosgedeel-
te wordt gedefinieerd als een bebost terreindeel 
dat ligt tussen goed begaanbare paden of wegen en 
dat een homogene macro-verschijningsvorm (d.w.z. 
hoger dan de mens) heeft (De Veer 1974). 

Bij het onderscheid tussen massa en ruimte gaat 
het om de dichtheid van de aanwezige punt- (even
tueel lijn-)elementen. Deze is bij ruimte laag en 
bij massa hoog. Proefkarteringen op de Veluwe we
zen uit dat bepaalde landschappen overgangssitua
ties vertegenwoordigen, bijvoorbeeld opslag (dicht
groeiende heide) die bestaat uit een complexe ver
strengeling van stukjes massa (veelal dennenbosjes 
door uitzaaiing ontstaan) en overgebleven ruimte-
tjes. Dit type is 'associatie ruimte-massa' ge
noemd. Alle landschappen van dit type staan in het 
middelste legendablok; behalve opslag op heide en 
in stuifzand vallen hier ook o.m. stormschadege-
bieden en gebieden met een vrij dichte, rommelige 
bebouwing onder. 

De grens tussen massa en ruimte is gemakkelijk 
vast te stellen: het is de meestal scherpe over
gang tussen bijvoorbeeld bos of vlaksgewijze be
bouwing enerzijds en bijvoorbeeld agrarisch gebied, 
heide of onbegroeid stuifzand anderzijds. Op de 
kaart is deze grens uiteraard alleen terug te vin
den als zowel de massa als de ruimte meer dan de 
minimum-kaartvlakgrootte inneemt (0,25 cm2 of ruim 
6 ha in het terrein). 

De grens tussen massa en associatie ruimte-massa 
wordt vaak geïndiceerd door een genetisch verschil: 
het bos is aangeplant, de opslag niet. De grens 
wordt vaak door een pad gemarkeerd. Het doorslag
gevende criterium is echter het voorkomen van een 
zeer onregelmatige verdeling van (begroeiings- of 
bebouwings)elementen binnen de associatie, terwijl 
deze in de massa altijd regelmatig is. 

De grens tussen ruimte en associatie ruimte-mas
sa verloopt veelal diffuus. Dit is met name bij 
opslag duidelijk te maken: verder van de bosrand 
af zal het aantal bomen steeds kleiner worden tot
dat de 'echte' ruimte bereikt is. Op de kaart is 
ruimte gekarteerd waar terreingedeelten groter dan 
1 ha die niet met bomen boven 1,50 m zijn begroeid 
samen boven 6 ha uitkomen. 

2.8.4.2 
GEMEEN 

ONDERVERDELING VAN DE BLOKKEN IN HET AL-

De 'horizontale ingang' van de blokken heeft be
trekking op het bodemgebruik en de structuur (afb. 
37). Het begrip structuur is alleen uitgewerkt in 
de agrarische gebieden in de zin van percelering 
(opdelen in percelen), en in de bossen in de zin 
van padenpatroon of ontsluiting. De 'verticale in
gang' van de blokken geeft de begroeiings- en be
bouwingselementen hoger dan 1,50 m boven het maai
veld aan, voor zover deze lineair (vooral in ruim
te) en vlaksgewijs (massa!) voorkomen (afb. 38). 

Afb. 37 De horizontale blokingang: bodemgebruik en structuur. 

Afb. 38 De verticale blokingang: begroeiing en bebouwing. 

Afb. 39 De blokingangen gecombineerd : in elk vakje een 
mogelijk landschapstype. 

Er is een onderverdeling op drie niveaus: 
- Begroeiing tegenover de combinatie begroeiing 
en bebouwing. Bij de eerste groep domineert de be
groeiing; er zijn hoogstens puntsgewijs bebouwings
elementen. 
- Sterk gevarieerde en weinig gevarieerde begroei
ing. Zie voor de betekenis hiervan paragraaf 
2.8.4.3. 

De inhoud van de begroeiing zelf naar soorten 
op verschillende taxonomische niveaus, hoogte en 
doorzicht. De omschrijvingen bovenaan de kolommen 
zijn globaal, onderaan is een zo kwantitatief mo
gelijke aanduiding gegeven van de inhoud van de 
begroeiing en bebouwing. 

Horizontale en vertikale onderverdeling van de 
drie blokken levert een raamwerk (afb. 39) op, 
waarbij in elk vakje één genummerde kaarteenheid 
kan voorkomen. Zowel de bodemgebruiks- en struc-
tuurtypen (horizontaal) als de begroeiings- en be-
bouwingstypen (vertikaal) zijn op gestyleerde wij
ze gevisualiseerd. Men kan zich een voorstelling 
van de genummerde eenheden maken door telkens twee 
plaatjes te combineren. Buiten de legenda-eenheden 
in de drie blokken is nog een aantal toevoegingen 
en algemene onderscheidingen vermeld. 

2.8.4.3 INHOUD VAN DE AFZONDERLIJKE BLOKKEN 

Ruimte 

Bodemgebruik en structuur Het agrarische gebied 
is onderverdeeld op basis van gedetailleerd bodem
gebruik (bouwland, nat grasland en relatief droog 
grasland) en percelering (stroken, mozaïek, ratio-
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neel; hierbij is de terminologie van Hofstee & 
Vlam (1952) aangehouden). Waar gemengd gras- en 
bouwland voorkomt is gekozen voor het type dat 
meer dan 50% van het beschreven vlak inneemt. Nat 
grasland wordt gekenmerkt door sloten en vochtmin-
nende begroeiing (wilgen, elzen, populieren en te
vens een aantal kruiden), relatief droog grasland 
door afrasteringen en een 'droger' begroeiingstype. 
Relatief droog grasland met (restanten van) moza-
iekpercelering is vroeger bouwland geweest. 

De bodemgebruiksgroep 'heide' is onderverdeeld 
in de visueel vooral wat kleur betreft verschillen
de 'echte' heide (struik-, dop- en kraaiheide) en 
overwegend gras- en mosvegetatie. Deze laatste 
groep kan tot 25% heide bevatten. Wanneer veel pij-
pestrootje voorkomt gaat het om 'vergraste heide', 
veel mossen of korstmossen (lichenen-steppe) dui
den op vastgelegd stuifzand. Indien vennen aanwe
zig zijn en deze zich over een voldoende groot op
pervlak visueel doen gelden, is een apart type 
'.... met vennen' gekarteerd. 

Actief stuifzand dat boom-, struik- noch kruid-
begroeiing heeft, is niet onderverdeeld. Binnen de 
groep overig bodemgebruik zijn drie typen onder
scheiden. Hiervan vormen de kapvlaktecomplexen, 
storm- en brandschadegebieden de vermoedelijk 
minst stabiele eenheden van de gehele indeling. 
Overigens moet worden opgemerkt dat kapvlaktes 
kleiner dan de minimumkaartvlakgrootte van ca.6 ha 
niet zijn aangegeven, deze maken deel uit van de 
verschillende bostypen. 

Begroeiing en bebouwing De indeling hiervan 
geeft aan waaruit de randen van de afzonderlijke 
ruimtes zijn samengesteld. Zodra meer dan 10% van 
de rand bestaat uit grote schuren met silo's en/of 
niet-agrarische bebouwing (woonhuizen, flats, in
dustrie) is deze bebouwing als dominant beschouwd 
en is de begroeiing niet verder ingedeeld (para
graaf 2.8.5). 

De begroeiing is in eerste instantie onderver
deeld in sterk en weinig gevarieerd. Bij de weinig 
gevarieerde typen bestaat meer dan 90% van de rand 
van elke ruimte uit één soort begroeiing van één 
hoogteklasse. De sterk gevarieerde typen voldoen 
hieraan niet; in het algemeen vertonen de randen 
hier veel variatie. De onderverdeling is ten eer
ste aangebracht op basis van het onderscheid tus
sen loofhout en naaldhout (lariks is in verband 
met het naaldverliezend (of seizoens)aspect bij 
het loofhout gerekend) en ten tweede op de aanwe
zigheid van randen met een (zeer) hoge vervan
gingswaarde (paragraaf 2.8.5); deze begroeiing be
staat uit beuken, inlandse eiken, plaatselijk ook 
essen en acacia's, alle hoger dan 15 m. Voor de 
exacte inhoud van de randen wordt verwezen naar de 
gedetailleerde omschrijving onderin de kolommen 
van de kaartlegenda. 

Ruimtelijke schaal De ruimtes zijn ingedeeld in 
drie typen: 
a: grootschalig, het oppervlak is groter dan 100 
ha 
b: middelschalig, het oppervlak bedraagt 25-100 ha 
c: kleinschalig, het oppervlak is kleiner dan 25 
ha 
De grenswaarden 25 en 100 ha zijn gekozen op grond 
van statistisch onderzoek op de zuidwest-Veluwe in 
Fase I. Hierbij bleek dat ruimtes met een opper
vlak kleiner dan 25 ha zeer talrijk zijn en dat 
alle hectarewaarden voorkomen, dat in de groep 25-
100 ha alle tientallen enkele malen vertegenwoor
digd zijn en dat ruimtes boven 100 ha zeer zeld
zaam zijn. Aangezien de grenswaarden een arbitrair 
karakter hebben, is deze onderverdeling van de 
ruimte op een laag niveau in de legenda en code
ring gehanteerd. 

Ook andere factoren dan het terrein beïnvloeden 
de ruimtewerking van het landschap. Dit zijn: 
VORM VAN DE RUIMTES Bijvoorbeeld bij langwerpige 
ruimtes is de ruimtewerking groter als men in de 
lengte-, dan in de breedterichting kijkt. Onder
verdeling op grond van vorm is echter voor de Ve-
luwe niet relevant. 
DOORZICHTIGHEID VAN DE RAND VAN DE RUIMTES Ruim
tes met doorzichtige randen hebben meer ruimtewer
king dan even grote ruimtes met gesloten randen. 
Doordat op de Veluwe veel ruimtes aan bos of (in 
de zomer) niet-doorzichtige houtwallen grenzen, 
wordt de ruimtewerking hierdoor weinig beïnvloed. 
(Enkele gebieden, o.a. bij Hierden-Wezep wijken 
af. Het leek niet gewenst hiervoor de ruimtelijke 
indeling te verzwaren). 
RELIEF EN RUIMTES Ruimtes op een helling gelegen 
of in de nabijheid van heuvels kunnen uitzicht 
bieden, waardoor de ruimtewerking vergroot wordt. 
Dit geldt vaak slechts voor deel van de betrefffen-
de ruimte, namelijk het deel dat of hoger of ver
der van de heuvel af ligt. Deze vergrote ruimte
werking is op de kaart tot uitdrukking gebracht 
d.m.v. de toevoeging (f): 'uitzicht op bos- en/of 
agrarisch landschap' en dus niet door een correc
tie op de ruimtelijke schaal toe te passen. In ac
tieve stulfzandgebieden berust de aanduiding van 
de ruimtelijke schaal in het algemeen op de om-
grenzende begroeiingsrand. Plaatselijk, speciaal 
onderin duinpannen, kan de ruimtewerking geringer 
zijn dan de aangegeven klasse, omdat de begroei
ingsrand niet meer zichtbaar is (zie ook bij 'as
sociatie van ruimtelijke schalen', hieronder). 

Resumerend kan vastgesteld worden dat elk vlak-
je op de kaart, aangeduid met a, b of c bestaat 
uit één of meer respectievelijk groot-, middel- of 
kleinschalige ruimtes. Deze ruimtes zijn in het 
algemeen rechthoekig of ovaal van vorm en ze heb
ben ondoorzichtige randen. Het ruimte-effect kan 
op of nabij steile hellingen versterkt worden door 
uitzicht. 
ASSOCIATIE VAN RUIMTELIJKE SCHALEN In twee Veluw-
se gebieden is een associatie van ruimtelijke scha
len aangegeven (abc): dit zijn de Posbank en de 
Elspeetsche heide. Het hier aanwezige sterk gol
vende reliëf veroorzaakt op korte afstand grote 
verschillen in ruimtewerking, namelijk in de dalen 
en depressies vergelijkbaar met die van klasse c 
en op de ruggen en koppen vergelijkbaar met die 
van klasse a, met diverse overgangssituaties (b). 
Een en ander is afgebeeld in afb. 40. 

Associatie ruimte-massa 

Bodemgebruik (geen structuurindeling). De on
derverdeling is identiek aan die in het blok ruim
te, met dien verstande dat geen zuiver agrarische 
typen voorkomen. 

Begroeiing en bebouwing Er komt maar één sterk 
gevarieerd begroeiingstype voor, meestal opgebouwd 
uit berken en grove dennen. Bij de typen 65-67 
heeft vooral de dichtheid van de bebouwingselemen
ten aanleiding gegeven tot het plaatsen van deze 
typen in de associatie. 

In het algemeen kan nog gesteld worden dat de 
meeste associatietypen zijn ontstaan doordat een 
toenemende hoeveelheid puntelementen (solitaire 
bomen, huizen, boerderijen, schuren) het ruimte
lijk karakter heeft beperkt. Bij de typen 56, 59 
en 64 is het landschap juist meer 'open' geworden. 
Zonder menselijke ingreep zullen alle associatie-
typen in de richting van massa verschuiven. 
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Afb. 40 Schematische voorstelling van verschillen in ruimtewerking op de Elspeetsche Heide. 

Massa 

Dit blok omvat alle bossen en bossen met vlaks-
gewijs voorkomende bebouwing, voor zover deze bo
ven de minimum-kaartvlakgrootte (6 ha) uitkomen. 
Elk kaartvlak is opgebouwd uit één of meer bosge-
gedeelten (vergelijk paragraaf 2.8.4.1), die alleen 
vanaf de paden beoordeeld zijn. 

Structuur Via de horizontale ingang zijn drie 
typen padenpatronen aangegeven, namelijk gebogen, 
onregelmatig hoekig en regelmatig hoekig. De visu
alisering geeft deze patronen in kaartvorm. De va
riatie in bosbeelden neemt bij gelijk blijvende 
begroeiingsfysiognomie parallel aan de genoemde 
reeks af. 

Begroeiing en bebouwing De hoofdindeling: be
groeiing tegenover begroeiing-en-bebouwing is con
form die in de blokken ruimte en associatie ruim
te - massa. Bij de eenheden 87 en 88 komt vlaks-
gewijs bebouwing in het bos voor, waaronder tweede 
woningen. Uiteraard is de bebouwingsdichtheid klei
ner dan in een bebouwde kom; de visuele invloed 
die van elk afzonderlijk bebouwingselement uitgaat 
raakt echter aan de invloed van de naburige ele
menten. 

Bij de 'zuivere' begroeiingstypen (zonder be
bouwing) geven de kolommen de fysiognomie van het 
bos weer. De indeling is te vergelijken met die 
van de begroeiingsranden in het blok ruimte, met 
als aanvullingen: 

De typen 68 en 69, die een parkachtig karakter 
hebben. Ze zijn op te vatten als de kernen van 
landgoederen. Er komen zeer kleine, meestal scherp 
begrensde, grillig gevormde ruimtes in voor, die 
niet karteerbaar zijn bij een kaartschaal van 
1 : 100 000. 

Gegevens betreffende het doorzicht. Om de ge
dachten te bepalen: bij de doorzichtig genoemde 
bostypen kan men in het zomerseizoen minimaal 75 m 
het bos inzien. Hoog bos met een struiklaag, meest
al bestaande uit loofhout is, als deze hoger dan 
ca. 1,50 m is, als ondoorzichtig gekenschetst. De 
gedetailleerde omschrijving van de inhoud van de 
typen is onderaan de kolommen gegeven. 

2.8.4.4 TOEVOEGINGEN 

De belangrijkste toevoeging is het reliëf. Men 
kan zelfs stellen dat reliëf - ook in een vlak ge
bied - een essentieel onderdeel van het landschap 
uitmaakt en dat het daarom in de typecode behoort 
te zijn opgenomen. Toch is dit niet gebeurd, waar
voor als redenen kunnen worden aangevoerd: 

Het aantal genummerde landschapstypen zou meer 
dan verdubbeld worden. 

Het reliëf wordt ook, en uitgebreider, verwerkt 
op de geomorfologische kaart. 

Het reliëf levert in het algemeen geen scherpe 
visuele grenzen op (de grens massa-ruimte of de 
grens tussen twee ruimtes d.m.v. een houtwal is 
wel scherp; als binnen één zo'n ruimte het terrein 
van vlak geleidelijk aan hellend wordt, is het 

niet zinvol fysiognomisch van twee landschapstypen 
te spreken). Zie ook paragraaf 2.8.2 op twee na de 
laatste alinea. 

De geomorfologische kaart is als uitgangspunt 
gebruikt bij het aangeven van de raster-toevoegin
gen. Alle terreinruggen en heuveltjes die meer dan 
1,5 m de naaste omgeving uitrijzen en die geken
merkt worden door korte steile hellingen, hebben 
toevoeging (a) gekregen (puntraster). Dit zijn in 
het algemeen gebieden met een eolische genese, zo
wel de hogere dekzandvormen als de stuifzandgebie-
den. Voorts hebben de overige hellingen op de Ve-
luwe die steiler dan 2° zijn, toevoeging (b) ge
kregen (arcering). Dit zijn in het algemeen de 
flanken van de hogere stuwwallen. De overige ge
bieden hebben geen reliëftoevoeging, deze kunnen 
voor het oog zowel vlak, zwak golvend als zwak 
hellend zijn. 

De betekenis van de overige toevoegingen (c) t/m 
(f) die niet bij alle genummerde eenheden kunnen 

voorkomen, is de volgende: 
Letter (c): de kaarteenheid wordt zichtbaar be

grensd of doorsneden door een primaire, secundaire 
of tertiaire autoweg, hoogspanningsleiding of ge-
elektrificeerde spoorweg öf er liggen militaire 
installaties. Ook militaire oefenterreinen, waar 
de paden in ernstige mate zijn aangetast door ver
keer, hebben deze toevoeging. 

Letter (d): één of meer van de onder (c) genoem
de elementen en/of verstedelijkingsverschijnselen 
(flats, industrie) zijn vanuit het beschouwde vlak 
duidelijk zichtbaar; de elementen liggen echter 
buiten dat vlak. 

De toevoegingen (c) en (d) komen alleen voor 
bij ruimtes, d.w.z. niet bij associatie ruimte -
massa en bij massa. De reden hiervoor is het feit 
dat de visuele invloed van elementen binnen de 
laatste twee groepen in het algemeen zeer beperkt 
is, in elk geval niet een bij deze kaartschaal kar
teerbaar oppervlak overschrijdt. Men kan zich dit 
goed voorstellen als men bedenkt dat een provinci
ale weg die door een veel voorkomend bostype loopt 
(bijvoorbeeld 73) vrijwel nergens over een bredere 
zone dan 250 m (125 m aan elke zijde) zichtbaar is. 
De toevoeging is dan niet gerechtvaardigd. 

Letter (e): geeft die landschappen aan waar óf 
solitaire bomen op 'heide' of stuifzand voorkomen 
óf bijzondere boomvormen in het bos aanwezig zijn. 
Als criteria voor de toevoeging solitaire bomen 
gelden: in > 75% van de ruimte groeien solitairen 
1,5-2,5 m hoog, in 50-75% 2,5-5 m hoog, in 25-50% 
5-15 m hoog en in < 25% meer dan 15 m hoog. Uiter
aard is de dichtheid hiervan nooit zo groot dat 
men van associatie ruimte - massa zou moeten spre
ken. De voornaamste solitaire boomsoorten zijn 
grove den, berk en eik. Als bijzondere boomvormen 
zijn opgevat, ten eerste jeneverbessen en ten twee
de bomen met een kromme stam. Dit laatste komt 
voor bij de eenheden 75 en 78-80, beuken en grove 
dennen. Indien een type altijd bijzondere boomvor
men vertoont (bijvoorbeeld 76 en 77: eikenstrubben, 
eikenhakhout) is de toevoeging niet aangegeven. 
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Ook in de sterk gevarieerde bostypen (68-74) komen 
plaatselijk bijzondere boomvormen voor. 

Letter (f): is de toevoeging voor uitzicht op 
een agrarisch landschap (meestal lager gelegen) of 
op een bosgebied (soms hoger, soms lager gelegen). 
Wat als uitzicht gezien wordt, bevindt zich zelf 
niet binnen het betreffende kaartvlak. Deze toe
voeging komt alleen bij ruimte voor. Ook in massa 
of in de associatie ruimte - massa komt wel uit
zicht voor, maar dit is dan zeer sterk plaatsge
bonden en daardoor niet karteerbaar. Een voorbeeld 
is de situatie waarbij een pad door laag bos lood
recht op de hoogtelijnen van een hoge heuvel loopt. 
Zie ook paragraaf 2.8.4.3 onder ruimtelijke schaal. 



Door betreding kaal geworden duinhelling nabij een terrein voor verblijfsrecreatie bij Vierhouten. 

Droog dal in de hoge stuwwal van de oostelijke Veluwe nabij Rheden, in gebruik als caravanterrein. 





3 Methoden voor interpretatie 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 en in de bijlagen 1 t/m 6 zijnde 
vele detailgegevens die tijdens het onderzoek wer
den verzameld gepresenteerd. Deze gegevens vormen 
de basis, op grond waarvan in de toekomst uiteen
lopende vragen wellicht beter kunnen worden beant
woord, bestaande plannen kunnen worden beoordeeld 
en nieuwe plannen kunnen worden ontwikkeld. Voor 
alle concrete plannen en ingrepen zal echter een 
interpretatie van de basisgegevens door deskundi
gen nodig zijn, afhankelijk van de aard van het pro
bleem. 

In de probleemstelling (paragraaf 1.1) is een 
drietal vragen (a, b en c) genoemd waarop dit on
derzoek een antwoord tracht te leveren. Daarvoor is 
interpretatie van de basisgegevens noodzakelijk. 
Zoals reeds in hoofdstuk 1 is vermeld, is geduren
de het inventariserend onderzoek een methode ont
wikkeld waarbij de volgende factoren in beperkende 
en/of richtinggevende zin een rol hebben gespeeld: 

De weinig specifieke en weinig concrete vragen 
die de probleemstelling voor dit onderzoek vormen. 

De schaal van de kaarten 1 : 100 000, waarop de 
rapportering moest worden afgestemd. 

De - i.v.m. tijd en budget - geringe ruimte voor 
het verrichten van relatie-onderzoek binnen dit 
project. 
- De nog geringe ervaring die met dit soort mul
tidisciplinaire karteringsprojecten bestaat. 

De methode die in dit hoofdstuk wordt gepresen
teerd, moet daarom worden gezien als een poging om 
binnen de gegeven mogelijkheden tot hanteerbare en 
zo verantwoord mogelijke resultaten te geraken. 

De vragen die reeds in de probleemstelling zijn 
genoemd luiden als volgt: 
a Hoe kan de toenemende aantasting van waarden en 
functies van de Veluwe, die op vele plaatsen wordt 
geconstateerd, worden stopgezet? 
b Hoe kunnen bestaande waarden en functies worden 
gehandhaafd en versterkt? 
c Hoe kunnen verloren gegane waarden en aangetas
te functies worden hersteld? 

Deze vragen zijn in hun algemeenheid voor een 
gebied van 120 000 ha niet te beantwoorden. Er is 
derhalve gepoogd t.b.v. de interpretatie de rijs
tebrijberg van basisgegevens overzichtelijker te 
maken. Het onderzoekgebied is daartoe onderver
deeld in ongeveer honderd gebieden van enerzijds op 
de kaartschaal en anderzijds op het karakter van de 
Veluwe afgestemde vorm en grootte (paragraaf 3 . 3 .1 
en kaartbijlage 7). Vervolgens is gezocht naar een 
interpretatie en presentatie van de verzamelde ge
gevens die zo goed mogelijk aansluit bij bovenge
noemde vragen. Zoals echter reeds in hoofdstuk 1 
werd aangeduid, is de werkelijke beantwoording van 
deze vragen een beleidskwestie, d.w.z. dat hier
voor een belangenafweging en het doen van keuzen 
noodzakelijk is. In verband hiermee zijn de inter
pretaties erop gericht gegevens te verschaffen die 
dit laatste op meer verantwoorde wijze mogelijk 
maken. Er is gekozen voor een aanpak, waarbij voor 
elk van de gebieden wordt aangegeven: 

Welke hoedanigheden zich hierin bevinden (be
schrijving) . 

Welke de relatieve betekenis is, die vanuit de 
verschillende vakgebieden op dit moment aan de aan
wezige hoedanigheden wordt toegekend (waardering). 

Welke de te verwachten effecten van diverse 

vormen van recreatief gebruik zijn op de verschil
lende hoedanigheden (kwetsbaarheidsbepaling). 

De wijze waarop de beoordelingen en uitspraken 
over de verschillende aspecten en gebieden tot 
stand zijn gekomen en de uitgangspunten die daar
bij zijn gehanteerd, worden in de volgende paragra
fen van dit hoofdstuk nader uiteengezet. De beoor
delingen zelf komen in hoofdstuk 4 aan de orde. In 
verband met de schaal van 1 : 100 000 is de gege
ven informatie noodgedwongen globaal, waarmee bij 
het gebruik ervan terdege rekening zal moeten wor
den gehouden. De beoordelingen zijn tevens, zoals 
zal blijken, in veel gevallen met het nodige voor
behoud gedaan. Oorzaak hiervan zijn moeilijkheden 
bij het doen van uitspraken op de gegeven schaal en 
de nog onvoldoende bekendheid van een aantal rela
ties en effecten. 

3.2 Maatstaven voor de beoordeling van abiotische, biotische 

en cultuurlijke aspecten 

3.2.1 WAARDERING 

3 . 2 . 1 . 1 INLEIDING 

Over het waarderen van - voornamelijk biologi
sche - hoedanigheden in het landschap is in het re
cente verleden veel gezegd en geschreven. Het zou 
te ver voeren hier een samenvatting te geven van de 
discussie omtrent het al of niet toelaatbaar of 
verantwoord zijn van waarderingen van natuur en 
landschap. De volgende publikaties geven te zamen 
een goed beeld van de waarderingsproblematiek: Dek
ker 1976, Harms et al. 1976, Hessel 1976, Meelis & 
Ter Keurs 1976, Meester-Broertjes 1976, Schroevers 
1976, Smittenberg 1976, Van der Weijden 1976, Zon
neveld 1976. Een aantal bezwaren dat hierin tegen 
waarderingen tot uitdrukking wordt gebracht, wordt 
door ons gedeeld. In relatie tot hetgeen in para
graaf 3.1 is gezegd, willen wij hier kort weerge
ven waarom bij dit onderzoekproject wel waarderin
gen zijn uitgevoerd en welke overwegingen tot de 
gekozen wijze van presentatie hebben geleid. 

In de besluitvormingsprocessen over het gebruik 
van de ruimte zijn altijd waarderingen aan de orde, 
die nodig zijn om tot een goede afweging van be
langen te komen. Waardering hangt samen met func
ties van het gewaardeerde. Aan iets wordt door 
iemand een waarde toegekend omdat het voor hem be
paalde, duidelijk of niet duidelijk te omschrijven, 
materiële of immateriële functies heeft. Met Zonne
veld (1976) willen wij daarom nog eens op het vol
gende wijzen: 

'Waarde is niet, waarde wordt toegekend, is dus 
subjectief en relatief'. 

Dit betekent echter niet dat waarderen derhalve on
verantwoord zou zijn. 

In de probleemstelling voor dit onderzoek wordt 
aangeduid dat het gaat om vermijden van verdere 
aantasting, om behoud van bestaande kwaliteiten en 
om herstel van de Veluwe. Het is duidelijk dat dit 
in de gegeven situatie niet altijd en overal moge
lijk zal zijn. Er zullen dus keuzen moeten worden 
gedaan, prioriteiten moeten worden gesteld. Er zal 
telkens weer moeten worden aangegeven welke func
ties op welke plaats het zwaarst wegen. Hierbij 
zullen hoe dan ook de kwaliteiten van natuur en 
landschap een rol spelen. De relatieve betekenis 



van deze kwaliteiten kan naar onze mening op dit 
moment nog het beste door deskundigen worden aange
geven. Bij een dergelijke waardering worden, af
hankelijk van het doel ervan, maatstaven gehanteerd 
die ervoor moeten zorgen dat niet telkens met een 
andere maat gemeten wordt of telkens een andere 
subjectieve factor een rol speelt. Uitgaande van de 
bestaande kennis worden maatstaven gekozen waarmee 
men zo goed mogelijk functies kan 'meten', die voor 
het doel van de waardering van belang zijn. Zonne
veld (1976) wijst er dan ook terecht op dat een 
goede waardering pas mogelijk is tegen de achter
grond van een duidelijke, concrete doelstelling of 
bestemming van een gebied. 

Een waardering moet worden gezien als een rela
tieve, door middel van bepaalde maatstaven zo
veel mogelijk geobjectiveerde weging van concre
te hoedanigheden, die altijd gebonden is aan 
plaats en tijd en als achtergrond bepaalde func
ties van het te waarderen object heeft. 

Teneinde dit karakter van de waarderingen te bena
drukken is hier gekozen voor een presentatie in ta
bellen en niet op kaarten (paragraaf 1.2). 

In verband met de probleemstelling gold bij de 
waarderingen die door de verschillende disciplines 
zijn uitgevoerd 'de relatieve betekenis of het be
lang van een eventueel behoud van de huidige hoe
danigheden in ieder gebied' als uitgangspunt. 

Het moge duidelijk zijn dat dit een uitgangs
punt is, waarbij nog moeilijk de relatie met be
paalde concrete functies kan worden aangegeven. 
Daarom is tevens als richtlijn gehanteerd, dat de 
hoeveelheid 'informatie' die het te beoordelen ge
bied voor de betrokken disciplines in zich draagt, 
van belang is. Dit is gebeurd vanuit de overweging 
dat de hoeveelheid abiotische, biotische, cultuur
historische en visuele 'informatie' van een gebied 
tot op zekere hoogte een indicatie kan geven van de 
mate waarin functies als laboratorium-, regulatie-, 
reservoir- en signaalfunctie en wellicht ook esthe
tische functies tot hun recht komen. 

Deze uitgangspunten, evenals de beslissing om 
een waardering in vijf klassen uit te voeren, zijn 
de enige algemene richtlijnen voor de verschillen
de disciplines geweest. Elke discipline heeft op 
basis hiervan een eigen waarderingsmethode ontwor
pen. Hierbij zijn afhankelijk van het vakgebied 
zeer uiteenlopende maatstaven voor de beoordeling 
gekozen. Het referentieniveau, dat bij het gebruik 
van de verschillende maatstaven is gehanteerd, is 
niet steeds hetzelfde. Enkele disciplines hebben 
bij hun beoordeling alleen gegevens van binnen het 
studiegebied betrokken, terwijl in andere gevallen 
bijvoorbeeld de zeldzaamheid van een hoedanigheid 
op nationaal niveau is bekeken. De waarderingen 
zijn derhalve - vaak noodgedwongen - tamelijk hete
rogeen. De afzonderlijke methoden voor waardering 
worden in de volgende paragrafen beschreven. 

De aanduiding van de verschillende waarderings
klassen met een bepaalde naam of term, zoals 'waar
de matig groot' of 'uiterst waardevol', is in ver
band met het bovenstaande en omdat hiermee weinig 
extra duidelijkheid ontstaat, vermeden. Van belang 
is slechts dat klasse 1 staat voor de laagste waar
dering, terwijl de overige klassen een rangorde 
van toenemende betekenis aangeven. De werkelijke 
inhoud van een bepaalde waarderingsklasse bij een 
bepaalde discipline blijkt uit de omschrijving van 
de betreffende methode. 

Tenslotte nog het volgende. Zoals ook in para
graaf 1.2 al kort is vermeld, worden de resultaten 
van de waarderingen per facet in hoofdstuk 4 een
voudig naast elkaar weergegeven. Het 'berekenen' 
van een eindwaarde, wat dat dan ook moge zijn, 
wordt door ons principieel onjuist geacht. Een voor

beeld kan de reden hiervan wellicht het best ver
duidelijken. Wanneer een bepaald gebied voor twee 
aspecten (disciplines) een waardering krijgt, die 
voor beide tot uitdrukking wordt gebracht in klas
se 4, betekent dit niet meer dan dat er voor beide 
disciplines relatief belangrijke kwaliteiten aan
wezig zijn. Het cijfer vier is in feite alleen een 
code, die iets over de rangorde aangeeft. De beide 
cijfers vier hebben echter een totaal verschillen
de kwalitatieve achtergrond en inhoud. Combineren 
van (d.w.z. rekenen met) deze cijfers betekent dat 
aan beide een bepaalde en bovendien nog dezelfde 
numerieke betekenis of inhoud wordt gegeven, het
geen volledig onjuist is. Nog afgezien van dit ar
gument is combinatie of integratie tot 'eindwaar
den' een weinig zinvolle zo niet verkeerde bezig
heid omdat daarbij de kwalitatieve inhoud, waar het 
in feite om gaat, volledig duister wordt. 

3.2.1.2 GEQMORFOLOGIE 

De geomorfologische eenheden van de Veluwe zijn 
gewaardeerd in verband met hun natuurwetenschappe
lijke betekenis, waarbij rekening werd gehouden 
met het belang van een eventueel behoud van deze 
terreinvormen. 

Bij deze waardering is in de eerste plaats ge
bruik gemaakt van de voor dit doel vervaardigde 
geomorfologische kaart van de Veluwe, schaal 
1 : 100 000 (kaartbijlage 1) en verder van de geo
morfologische overzichtskaart van Nederland, schaal 
1 : 600 000. Van de eenheden op de geomorfologische 
kaart schaal 1 : 100 000 werd bepaald in welke mate 
zij geomorfologisch representatief zijn. Dit bete
kent dat in in het bijzonder gelet is op de bij de 
terreinvormen behorende kenmerken, zoals het typisch 
geomorfologische patroon, de karakteristieke dwars
doorsnede en de gaafheid. Verder zijn veelal ook de 
hoogte van de vorm ten opzichte van de naaste omge
ving en de steilte van de hellingen van belang ge
acht. Bijvoorbeeld een zeer lage stuwwal is minder 
representatief dan een stuwwal die meer dan 30 m 
hoger is dan de omgeving en bovendien vrij steile 
flanken bezit. Verder is een boogvormige stuwwal 
meer representatief dan een rechtlijnige en is een 
stuwwal met de steilste flank gericht naar het bek
ken meer kenmerkend dan een stuwwal met een gelijk
zijdig dwarsprofiel (paragraaf 2.2). 

De uitkomsten die verband houden met het repre
sentatief zijn van een vorm, zijn gecorrigeerd naar 
aanleiding van de grootte van het oppervlak en naar 
het aantal keren dat de vorm in ons land voorkomt. 
Heeft bijvoorbeeld een terreinvorm die in bepaalde 
mate representatief is, een oppervlak van meer dan 
350 km2, zoals de stuwwallen en de landduinen, dan 
werd deze één waarderingsklasse lager geplaatst dan 
in het geval van een kleiner oppervlak. Hetzelfde 
geldt voor het aantal keren dat een vorm met be
paalde kenmerken in ons land voorkomt. Als dit meer 
dan driemaal het geval is, werd één klasse lager 
gewaardeerd. 

Er werd één klasse hoger gewaardeerd dan op grond 
van de kenmerken verwacht kan worden (a) als een 
zeer belangrijke combinatie van geomorfologische 
eenheden aanwezig was, zoals smeltwaterterras met 
doodijsgat, en (b) als huidige processen nog een 
wezenlijke rol spelen bij de morfologie. Dit is het 
geval bij de actieve stuifzanden. Ook werd in enke
le gevallen één klasse opgewaardeerd vanwege de goe
de zichtbaarheid van een terreinvorm of van een 
combinatie van verschillende morfologische eenheden 
zoals dit het geval is door de heidebegroeiing na
bij Ede. Bebouwing en andere obstakels beïnvloeden 
de waarde negatief. 
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3.2.1.3 BODEM 

Van de vele verschillende waarden die de bodem 
kan hebben, zoals de waarde als produktiemiddel, 
delfstof, standplaats en archief van natuurweten
schappelijk interessante verschijnselen, is geko
zen voor laatstgenoemde. Natuurwetenschappelijk 
zijn alle gronden interessant en waardevol. Als men 
zijn interesse beperkt tot de vraag welke proces
sen in de loop van de tijd - en dat is vaak ca. 
10 000 jaar - hebben gevoerd tot de bodems zoals 
die nu in het terrein voorkomen en onder welke om
standigheden die processen zich hebben afgespeeld, 
dan kunnen sommige gronden hierover meer gegevens 
verschaffen dan andere. Het waarde-oordeel berust 
in dit geval dan ook op archiefwaarde met betrek
king tot de gegevens over de bodemvorming geduren
de zeer lange tijd. 

Beoordeeld is in vijf klassen: 
1 = Gronden die slechts in geringe mate inlichtin
gen kunnen geven over de bodemvormende processen 
in het verleden. Deze klasse bestaat vooral uit 
stuifzanden. 
2 = Overwegend diep gespitte gronden waarin nog 
slechts rudimenten voorkomen van de horizonten die 
door bodemvorming zijn ontstaan. Zij zijn ook vaak 
veranderd van samenstelling. 
3__= Cultuurgronden zonder plaggendek die alleen op
pervlakkig worden bewerkt, maar die in de onder
grond nog duidelijk horizonten hebben die door bo
demvorming zijn ontstaan. 

_4 = Enkeerdgronden waaronder meestal duidelijk bo
demhorizonten voorkomen. 

_5_= Voornamelijk heide en bos op gave podzolgron-
den, die vermoedelijk de beste gegevens kunnen ver
schaffen over de bodemvormende processen. 

De op de Stiboka aanwezige gegevens over bodem
bewerking op de Veluwe zijn t.b.v. de waardering op 
een werkkaart 1 : 100 000 ingekleurd. Deze gegevens 
zijn echter niet verwerkt in de bodemkaart van de 
Veluwe (kaartbijlage 2). 

3.2.1.4 VEGETATIE 

Teneinde voor de verschillende eenheden van de 
vegetatiekaart schaal 1 : 100 000 (kaartbijlage 5) 
tot een waarde-oordeel te komen zijn de volgende 
vier criteria gehanteerd: natuurlijkheid, zeldzaam
heid, vervangbaarheid en toe- of afname. Per cri
terium zijn aan de afzonderlijke eenheden relatie
ve waarden 1 t/m 5 toegekend. Elke vegetatie-één
heid heeft zodoende vier criteriumwaarden gekregen. 
Als eindwaardering voor een eenheid is het gemid
delde van de toegekende criteriumwaarden gekozen. 

In paragraaf 3.2.1.1 is gesproken over de on
juistheid van het combineren van waarderingscij
fers. Hier zijn toch waarderingscijfers gecombi
neerd, maar dat is in dit geval wel mogelijk en 
toelaatbaar omdat het hier waarderingen (wegingen) 
betreft van verschillende aspecten van één en de
zelfde hoedanigheid, namelijk de vegetatie. 

In verband met de waardering van de vegetatie-
eenheden zijn de volgende punten van belang: 

Bij het waarderen is er vanuit gegaan, dat elke 
vegetatie-eenheid een homogene eenheid is. In de 
praktijk is echter geen enkele eenheid homogeen, 
o.a. door verschillen in gaafheid (ongeschonden
heid) binnen de eenheid en als gevolg van de klei
ne schaal (1 : 100 000, paragraaf 2.4.1.3). 
- Men dient goed te bedenken dat er gewaardeerd is 
binnen de Veluwe. Veel waarderingen zouden op lan
delijk niveau hoger moeten uitvallen. Vrijwel de 
gehele Veluwe valt op de kaart van de Landelijke 
Milieukartering in de hoogste waarderingsklassen 
(Kalkhoven et al 1976). 

De flora is niet apart in het Veluwe-project on
derzocht en heeft derhalve ook geen zelfstandige 
rol bij de gebiedswaardering gespeeld. Aangezien 
vegetatie is opgebouwd uit flora-elementen c.q. 
plantesoorten, is men wellicht geneigd te denken, 
dat de verschillende eenheden van de vegetatiekaart 
een voldoende duidelijk beeld geven van de floris
tische rijkdom van de Veluwe. Dit is echter geens
zins het geval. Bepaalde soorten hogere planten en 
mossen zijn weliswaar vaak gebonden aan bepaalde 
vegetatie-eenheden, maar dat kan per soort meer dan 
één eenheid zijn. De aanwezigheid van een bepaalde 
eenheid betekent nog niet dat allerlei daarin thuis
horende soorten ook aanwezig zijn, vooral als het 
om zeldzame soorten gaat. Bovendien zijn alleen dié 
vegetatie-eenheden gekarteerd, die een karteerbare 
oppervlakte innamen. Een veel groter aantal plan
tengemeenschappen komt echter op voor de kaart-
schaal te kleine oppervlakten voor (bijvoorbeeld 
sprengen, leemkuilen, wegbermen, vennen) en daarin 
komt al met al het grootste deel van de soorten 
voor. 

Het botanisch onderzoek en daarmee ook de waar
dering zijn gericht op schaal 1 : 100 000. Vooreen 
juiste beoordeling van veel concrete problemen op 
een grotere schaal zal daarom nog aanvullend flo
ristisch onderzoek nodig zijn. 

De waarderingen die op grond van de hierna om
schreven overwegingen aan de afzonderlijke vegeta
tie-eenheden zijn toegekend, zijn samengevat in 
tabel 6. 

In het kort volgt nu een uiteenzetting over de 
gehanteerde criteria. 

Natuurlijkheid 
Als bij dit criterium waarde 5 gebruikt zou wor

den voor de - mondiaal gezien - meest natuurlijke 
vegetaties (o.a. oerwouden) dan zouden op de Veluwe 
de hoogste waarden natuurlijk nooit gehaald worden. 
Daarom werd het in dit verband reëler geacht om 
uit te gaan van het regionale Veluwe-niveau. Als 
maatstaf voor de natuurlijkheid is genomen: de mate 
van directe beïnvloeding door de mens. 
5 = Geringe beïnvloeding; o.a. vochtige tot natte 
heide (0, zie voor omschrijving symbolen paragraaf 
2.4.1.4), opgaand loofbos (F), actief stuifzand en 
voedselarm nat bos (S). 

4 = Vrij geringe beïnvloeding; o.a. heide van het 
struikheide-type (C) en het dopheide-type (CE), bos 
van het bosbes-type (V) en het vossebes-type (I). 
3 = Matige beïnvloeding; o.a. bos van het bochtige 
smele-type (D) en het gaffeltandmos-type (X). 
2 = Sterke beïnvloeding; o.a. verrijkt tot ruderaal 
bos (H). 
1 = Zeer sterke beïnvloeding; o.a. droog cultuur-
land (a). 

Zeldzaamheid 
Bij elke vegetatie-eenheid is gekeken naar de 

grootte van de oppervlakte die op de Veluwe aanwe
zig is: hoe geringer de oppervlakte, des te zeld
zamer de eenheid. Onderstaande indeling is geba
seerd op ruwe oppervlakteschattingen: 
5 = Zeldzaam; o.a. actief stuifzand, vochtige tot 
natte heide (Q), opgaand loofbos (F) en voedselrijk 
vochtig tot nat bos (N). 
4 = Vrij zeldzaam; o.a. heide van het struikheide-
type (C) en het dopheide-type (CE), bos van het vos
sebes-type (I) en het pijpestrootje-type (M). 
3 = Vrij algemeen; o.a. bos van het gaffeltandmos-
type (X) , bochtige smele-type (D) en bosbes-type (V). 
2 = Vochtig tot nat cultuurland (g). 
1 = Droog cultuurland (a). 

Het criterium zeldzaamheid is op regionaal ni
veau voornamelijk van belang voor de beoordeling 
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Legenda-eenheid 

STUIFZAND 

- actief stuifzand 

- korstmossenbegroeiing ("Lichenensteppe") 

HEIDE 

• Lichenen-type 

- Kraaiheide-type 

- Struikheide-type 

- Bochtige smele-type 

- Dopheide-type 

- Pijpestrootje-type 

- Vochtige tot natte heide 

BOS 

- Lichenen-type 

- Kraaiheide-type 

- Gaffeltandmos-type ("mosbos") 

- Bochtige smele-type 

- Vossebes-type 

- Bosbes-type 

- Am. vogelkers-type 

- Verrijkt tot ruderaal-type 

- Adelaarsvaren-type 

- Opgaand loofbos (vnl. beuk) 

- Voedselrijk droog bos 

- Voedselrijk nat bos 

- Dopheide-type 

- Pijpestrootje-type 

- Voedselarm nat bos 

CULTUURLAND 

- droog cultuurland 

- vochtig tot nat cultuurland 

Symb. op 
veg. kaart 
(bijlage 5) 

<ZD 
z 

CL 

CK 

C 

CD 

CE 

CM 

Q 

L 

K 

X 

D 

1 

V 

P 

H 

Pt 

F 

R 

N 

E 

M 

S 

a 

9 

Natuur
lijkheid 

5 

5 

5 

5 

4/5 

3/5 

4/5 

3/5 

5 

4/5 

5 

3/5 

3/5 

4/5 

4/5 

2/3 

2 

4/5 

5 

3/5 

4/5 

4 /5 . 

3/5 

5 

1 

1/2 

Vervang

baarheid 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

4/5 

3 

5 

4 

5 

3 

3 

4 

4 

2 

1 

5 

5 

4/5 

4/5 

5 

3 

5 

1 

1/2 

Zeldzaam
heid 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

4/5 

4 

5 

1 

2 

Toe- of * 

afname 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3/2 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2/3 

4 

4 

4 

4 

4 

2/3 

5 

3/2 

3/4 

Eind
waarde 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4/5 

4 

5 

4/5 

5 

3 

3 

4 

4 

2/3 

2/3 

4/5 

5 

4/5 

4/5 

3/4 

5 

1 

2 

* zie §3.2.1.4. 

Tabel 6 Waardering legenda-eenheden van de vegetatiekaart Veluwe ( 1 :100 000 ) 
( 1 = laagste waardering; 5 = hoogste waardering) 

van de relatieve betekenis van de meer natuurlijke 
vegetatie-eenheden. Het cultuurland is daarom apart 
bekeken. Hoewel cultuurland binnen het onderzoekge
bied relatief weinig aanwezig is, is aan de twee 
cultuurlandeenheden toch een lage zeldzaamheids-
waarde toegekend in verband met de dominante posi
tie, die deze landelijk gezien innemen. Hieruit 
blijkt wel dat consequente toepassing van een een
maal gekozen criterium tot onjuiste resultaten kan 
leiden, zoals in dit geval waarbij cultuurland een 
hoge zeldzaamheidswaarde zou hebben gekregen. Het 
gebruik van meer dan één criterium is derhalve al
tijd wenselijk, terwijl het bovendien noodzakelijk 
is om het doel van een beoordeling (i.e. waarde
ring) niet uit het oog te "verliezen. 

Vervangbaarheid 
Voor dit criterium geldt: hoe minder geschikte 

standplaatsen (bodem, grondwater, e.d.) er vooreen 
bepaalde vegetatie-eenheid zijn (ruimtelijk aspect) 
en hoe langer het duurt voordat die eenheid zich 

daarop vestigt (temporeel aspect), des te moeilij
ker vervangbaar is die eenheid. 

Er bestaat verband tussen dit criterium en het 
criterium natuurlijkheid: hoe natuurlijker de ve
getatie, des te moeilijker vervangbaar in het alge
meen. Met de termijnen in onderstaande indeling is 
getracht een richtlijn te geven; men vatte ze dus 
niet strikt op: 
5 = Vrijwel onvervangbaar. Vestiging op zeer wei
nig plaatsen tot vrijwel nergens mogelijk en/of 
duurt zeer lang (meer dan ca. 100 jaar). O.a. voch
tige tot natte heide, ven (Q), opgaand loofbos (F), 
voedselarm nat bos (S), bos van het kraaiheide-type 
(K) en adelaarsvaren-type (Pt). 
4 = Moeilijk vervangbaar. Vestiging op weinig plaat
sen mogelijk en/of duurt lang (ca. 50 - 100 jaar). 
O.a. heide van het struikheide-type (C) en bochtige 
smele-type (CD), bos van het bosbes-type (V) en vos
sebes-type (I) . 
3 = Vrij moeilijk vervangbaar. Vestiging op vrij 
weinig plaatsen mogelijk en/of duurt vrij lang 
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(ca. 20 - 50 jaar). O.a. heide van het pijpe-
strootje-type (CM), bos van het bochtige smele-
type (D) en gaffeltandmos-type (X). 

2 = Vrij gemakkelijk vervangbaar. Vestiging op vrij 
veel plaatsen mogelijk en/of duurt vrij kort (ca. 
5 - 2 0 jaar). O.a. bos van het Amerikaanse vogel-
kers-type (P) en vochtig cultuurland (g). 
1 = Gemakkelijk vervangbaar. Vestiging op veel 
plaatsen mogelijk en duurt kort (minder dan ca. 5 
jaar). O.a. verrijkt tot ruderaal bos (H) en droog 
cultuurland (a). 

Toe- of afname 
Dit criterium moet opgevat worden als een aan

vullend criterium. De toegekende waarden geven be
langrijke informatie over de huidige tendens tot 
toe- of afname in oppervlakte per vegetatie-één
heid. De situatie op de Veluwe is als uitgangspunt 
genomen, maar deze verschilt nauwelijks van de lan
delijke situatie. Toe- of afname kan het gevolg 
zijn van zowel natuurlijke processen (successie) 
als van antropogene invloeden (o.a. ontginning, 
verstedelijking). Onderstaande indeling is geba
seerd op veldwaarnemingen en op vergelijkingen tus
sen het recente verleden en nu: 

5 = Sterk afnemend. O.a. actief stuifzand, korst-
mossenbegroeiing op stuifzand (Z), vochtige tot 
natte heide (Q) en voedselarm nat bos (S). 
4 = Afnemend. O.a. heide van het struikheide-type 
(C) en dopheide-type (CE), bos van het kraaiheide-
type (K) en dopheide-type (E). 
3 = Min of meer gelijkblijvend. O.a. bos van het 
gaffeltandmos-type (X) , bochtige smele-type (D) en 
bosbes-type (V). 

2 = Toenemend. O.a. bos van het Amerikaanse vogel-
kers-type (P) en het verrijkte tot ruderale type 
(H). 
1 = Sterk toenemend. Geen enkele vegetatie-eenheid; 
wel bebouwing e.d. 

3.2.1.5 BOSTYPEN 

Bij een bosbouwkundige waardering van de op de 
Veluwe onderscheiden bostypen is het van belang te 
weten welke rol de kenmerken (paragraaf 2.4.2) van 
een bos hierbij spelen. Dit is echter afhankelijk 
van het uitgangspunt dat men kiest voor een bos
bouwkundige waardering. Er zijn verschillende uit
gangspunten denkbaar. Als uitgangspunten voor de 
waardering van de bostypen op de Veluwe zijn de vol
gende criteria gekozen: 
- De ouderdom en de zeldzaamheid van het bostype, 
als maatstaven voor de informatiewaarde van een bos. 
- De bosbouwkundige gebruikswaarde, die wordt be
oordeeld aan de hand van gegevens over voedselrijk-
dom van de groeiplaats, bodembewerking en bemes
ting. 

Door deze keuze heeft de bosbouwkundige waarde
ring een duidelijk ander karakter dan die van de 
andere biotische aspecten. 

De oudste, al van 1800 bekende bossen zijn zeer 
hoog gewaardeerd omdat ze door hun ouderdom en 
zeldzaamheid een grote informatiewaarde hebben. Bo
vendien liggen deze bossen veelal op de wat betere 
groeiplaatsen en hebben daardoor een hogere bos
bouwkundige gebruikswaarde. 

Hoog gewaardeerd zijn de in de loop van de 19e 
eeuw aangelegde bossen. In de eerste plaats zijn 
deze, afgezien van het eikehakhout, veelal aange
legd zonder diepe bodembewerking. In de tweede 
plaats heeft de groeiplaats binnen deze bossen zich 
reeds zodanig ontwikkeld, dat het thans mogelijk is 
ook andere boomsoorten dan groveden te gebruiken, 
bijvoorbeeld meereisende naaldhoutsoorten zoals 
douglas of zelfs inlandse loofhoutsoorten. 

Minder hoog gewaardeerd zijn de bostypen waar
binnen een aantal groeistoornissen kan optreden en/ 
of waar slechts een beperkt aantal boomsoorten een 
matige groei vertoont. Dit zijn overwegend de inde 
loop van de 20e eeuw aangelegde heideontginnings-
bossen welke na diepe grondbewerking en bemesting 
zijn aangelegd, de stuifzandbebossingen op zeer 
arme groeiplaatsen die slechts een zeer beperkte 
groei van pinussoorten toelaten, de bouwlandbebos
singen waar voor enkele naaldhoutsoorten gevaar be
staat voor aantasting door de wortelzwam Heteroba-
sidion annosum (oude naam: Fomus annosus) en ten
slotte de spontaan gevormde bossen. Deze laatste 
zijn relatief jong en hebben door ontbrekend beheer 
een lage bosbouwkundige gebruikswaarde. Groeistoor
nissen kunnen met name optreden door diepe bodem
bewerking op bepaalde bodemtypen (Van Goor 1953 
1954) en door het verarmende effect van regelmati
ge strooiselwinning op de groeiplaats. De bossen 
zijn als volgt in de vijf waarderingsklassen onder
gebracht. (De hierbij onderscheiden stuifzandbe
bossingen op zeer arme en op rijkere gronden zijn 
in verband met de schaal van de bostypenkartering 
op kaartbijlage 6 en in paragraaf 2.4.2.4 onderge
bracht in één bostype: bostype 8). 

5 = Waarde of betekenis zeer groot 
- De vanuit de middeleeuwen reeds beschermde en 
beheerde gemeenschapsbossen (malenbossen) (bostype 
1). 

De uit de middeleeuwen bekende maar weinig be
schermde bossen, die weinig ingrijpend of niet om
gevormd zijn (deel van bostype 2). 

Landgoederen met de daarbij behorende bossen 
aangelegd voor het jaar 1800 (bostype 3). 
4 = Waarde of betekenis groot 

De in de loop van de 19e en begin 20e eeuw omge
vormde, vanuit de middeleeuwen bekende maar weinig 
beschermde bossen (deel van bostype 2). 

Deze bossen zijn gearceerd op de bostypenkaart 
(kaartbijlage 6 ) . 
3 = Waarde of betekenis vrij groot 

Stuifzandbebossingen op rijkere groeiplaatsen 
(deel van bostype 8). 

Heideontginningsbossen van voor het jaar 1900 
(bostype 5). 

Landgoederen met de daarbij behorende bossen 
aangelegd na het jaar 1800 (bostype 4). 
2 = Waarde of betekenis gering tot matig 

Stuifzandbebossingen op zeer arme groeiplaatsen 
(deel van bostype 8). 

Heideontginningsbossen van na het jaar 1900 
(bostype 6 ) . 

Bouwlandbebossingen (bostype 7). 
Spontaan gevormde bossen (bostype 9 ) . 

1 = Waarde of betekenis zeer gering 
Deze categorie is niet van toepassing geacht 

voor de bossen op de Veluwe. 

3.2.1.6 GROTE ZOOGDIEREN 

Inleiding 

In tegenstelling tot andere disciplines worden 
de verzamelde gegevens over de fauna (zowel grote 
zoogdieren als vogels) gebruikt voor een directe 
beoordeling van gebieden (paragraaf 3.3.2). Door
dat we hier met beweeglijke elementen te maken heb
ben is de stap via legenda-eenheden niet aan de or
de. 

Aangezien al aan het begin van het onderzoek 
over de verschillende zoogdiersoorten veel bekend 
was m.b.t. de zaken die voor het voortbestaan en 
beheer van populaties van essentieel belang zijn, 
kon een waarderingsschema al in een vroeg stadium 
worden ontworpen. Hierdoor is het mogelijk geweest 
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de inventarisatie hierop af te stemmen. Relatief 
snel konden relevante gegevens worden verzameld en 
het bijeenbrengen van onnodige gegevens werd verme
den. 

Voor de grote zoogdieren werd gezocht naar een 
waarderingsschema, dat zowel het voorkomen van de 
soorten als belangrijke terreinfactoren omvat. Ge
zien de verschillen in leefwijze en aantallen die
ren moesten de waarderingscriteria zoveel mogelijk 
tegen elkaar worden afgewogen, zodat het wegvallen 
of juist aanwezig zijn van één factor, niet direct 
doorslaggevend is bij de waardering. Aan elk cri
terium werd een puntenwaarde toegekend waarbij het 
hoogste aantal punten de meest gunstige of waarde
volle situatie aangeeft. De volgende criteria zijn 
bij de waardering betrokken, waarbij de eerste vijf 
betrekking hebben op de diersoorten en hun popula
ties en de laatste drie op de omstandigheden voor 
die dieren: 

Zeldzaamheid 
Aanwezigheidsduur 
Benuttingsgraad 
Populatiedichtheid 
Natuurlijkheid 

- Voedselsituatie 
- Rust 
- Dekking (beschutting) 

De criteria worden hieronder afzonderlijk toe
gelicht, evenals de wijze waarop per criterium pun-
tenwaarden zijn toegekend. 

Optelling van de puntenwaardering van de crite
ria geeft een totaal per gebied waaruit later de 
waarderingsklassen kunnen worden afgeleid. De in
deling in één van de vijf waarderingsklassen op 
grond van een bepaald puntentotaal wordt aan het 
eind van deze paragraaf uiteengezet. Behalve bij 
het criterium 'zeldzaamheid' werd altijd een ver
deling gemaakt tussen toekenning van 7, 5 en 3 pun
ten en één punt. 

Damherten en moeflons behoren tot de ingevoerde 
soorten en hun aanwezigheid is derhalve voor een 
zoölogische beoordeling niet relevant. Behalve bij 
het criterium 'zeldzaamheid' zijn deze soorten niét 
opgenomen in de waardering. 

De criteria 

Zeldzaamheid 
Op grond van het aantal individuen in Nederland 

kunnen zoogdieren worden ondergebracht in zeldzaam-
heidsklassen, waarvan de waarden hier gelijk zijn 
aan de puntenwaardering. Het aantal individuen be
staat uit de geschatte populatie in het voorjaar. 
Hun aanwezigheid kan op grond daarvan als volgt 
worden gewaardeerd: 

400 edelhert ca. 
ree ca. 

- wild zwijn ca. 
vos ca. 
das 

1 
23 000 

punten 
punten 
punten 
punten 
punten 

1 400 
5 000 - 6 000: 

honderden 
Omdat de aanwezigheid van damherten en moeflons van 
recreatieve waarde is, is gekozen voor een toeslag 
van 2 punten bij aanwezigheid van elk van deze 
soorten in een gebied. Het totaal aantal punten dat 
een gebied kan behalen op grond van dit criterium 
is 25. 

Aanwezigheidsduur 
Terreinen waar een soort permanent verblijft, 

bieden voor die soort kennelijk meer levensmoge
lijkheden dan gebieden waar alleen doortrek plaats
vindt en moeten daarom hoger worden gewaardeerd. 
Per soort werden de navolgende puntenwaarden gege
ven. Afhankelijk van de tijdsduur per jaar aanwe
zig in het gebied werd de volgende puntenwaardering 

gegeven : 
Langer dan 8 maanden: 7 punten 
4 - 8 maanden : 5 punten 
1 - 4 maanden : 3 punten 
Incidenteel aanwezig, doortrek: 1 punt 

Het maximaal aantal punten is hier bij 5 soorten 
5 x 7 = 35 punten. 

Benuttingsgraad/Populatiedichtheid 
Vos en das kunnen in principe alle terreinen vol

ledig benutten omdat ze rasters kunnen passeren en 
een volledig nachtelijke leefwijze hebben, daarom 
vallen zij niet onder dit criterium. Bij edelhert, 
ree en wild zwijn is dat niet het geval, zodat de
ze soorten soms op beperkte oppervlakten moeten le
ven. Ook door verontrusting blijkt het percentage 
benutbaar terrein sterk te kunnen teruglopen. Met 
de benutbaarheid van de terreinen lopen ook vaak de 
aantallen die in een gebied verblijven terug. Het 
aantal dieren in een gebied is niet exact te meten. 
Wel is de globale grootte van de populatie bekend, 
waartoe de dieren in het desbetreffende gebied be
horen. Daaruit kan een 'gemiddelde dichtheid' (aan
tal dieren per oppervlakte-eenheid) worden berekend. 
Benuttingsgraad en dichtheid leiden tot de volgen
de waardering: 

Meer dan 70% van het terrein wordt door de soort 
benut in een voor die populatie 'normale' dichtheid: 
7 punten. 

Meer dan 70% van het terrein wordt door de soort 
benut, de dichtheid door die populatie is laag öf 
40 - 70% van het terrein wordt benut en de dicht
heid is 'normaal': 5 punten. 

40 - 70% wordt benut en de dichtheid is relatief 
laag öf 10 - 40% wordt benut en de dichtheid is 
'normaal': 3 punten. 
- Minder dan 10% wordt benut en de dichtheid is 
laag of 'normaal' (doortrekgebied): 1 punt. 
In die gevallen, waar door een raster binnen een ge
bied sprake was van verschillende populaties met 
verschillende dichtheid en of benuttingsgraad, werd 
een gemiddelde puntenwaarde toegekend. Omdat dit 
criterium alleen werd gehanteerd voor edelhert, ree 
en zwijn konden maximaal 21 punten worden gescoord. 

In enkele rasters worden wilde zwijnen ter wille 
van exploitatie in zeer hoge dichtheden gehouden. 
Om geen overwaardering te krijgen zijn in die ge
vallen 2 of 4 punten afgetrokken, afhankelijk van 
de dichtheid. 

Graad van 'natuurlijkheid' 
Wanneer daar de mogelijkheid toe is blijken gro

te zoogdieren zich van tijd tot tijd te verplaat
sen over grotere afstanden. Ten dele is dit migra
tie en volgt vestiging elders, in andere gevallen 
zijn het tochten op zoek naar voedsel of verplaat
singen tijdens de paartijd. Van sommige soorten le
ven de mannelijke en vrouwelijke dieren gescheiden 
buiten de paartijd of in bepaalde delen van het 
seizoen. Ze gebruiken dan graag hun 'eigen' voed
sel- en rustgebieden. 

Gebieden waarbinnen populaties zich in bovenge
noemde opzichten 'natuurlijk' kunnen gedragen, moe
ten hoger worden gewaardeerd dan die in welke ze 
allerlei belemmeringen tegenkomen, bijvoorbeeld om
dat ze zijn 'samengeperst' in een (te) klein ras
ter. Naar gelang de grootte van het verspreidings
gebied zijn puntenwaarden toegekend. Als grenzen 
van een verspreidingsgebied worden beschouwd: 

Wegen met 2 x 2 rijstroken en vluchtstrook. 
Rasters die door de meeste soorten niet worden 

gepasseerd. 
Aaneengesloten bebouwing, woonkernen, campings, 

etc. 
Wegen, spoorlijnen, wateren e.d. waarvan bekend 
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is dat daarover geen uitwisseling plaatsvindt. 
Bij de puntenwaardering werden te waarderen ge

bieden beoordeeld naar de oppervlakte van het ver
spreidingsgebied waarvan ze deel uit maken: 

4 000 ha en meer: 7 punten 
- 2 000 - 4 000 ha: 5 punten 

500 - 2 000 ha: 3 punten 
kleiner dan 500 ha: 1 punt. 
Gebieden die ten dele binnen een raster vallen 

en ten dele tot zeer grote verspreidingsgebieden 
behoren, hebben een puntenwaarde welke geldt voor 
meer dan 50% van het te waarderen gebied. 

Voedselsituatie 
De geïnventariseerde soorten hebben een soort

specifieke voedselkeuze. Deze is op grond van vroe
ger onderzoek redelijk goed bekend. Om iets te kun
nen kiezen moet er uiteraard voldoende aanbod zijn. 
Allerlei factoren beïnvloeden het voedselaanbod. 
Genoemd kunnen worden klimaat, bodemtype, aanwezig
heid van vocht en licht op de bosbodem. De globale 
grootte van het voedselaanbod kan worden geschat 
aan de hand van onder meer de verscheidenheid van 
de begroeiing in een gebied. Hierbij spelen zowel 
de diversiteit aan plantesoorten als de leeftijds
opbouw van de bossen een rol. Gebieden meteen ruim 
voedselaanbod zijn geschikter dan voedselarme ter
reinen. 

De navolgende puntenwaarden werden toegekend: 
- Voedselrijk gebied (bijvoorbeeld: relatief veel 
loofhout, kleine tussenliggende landbouwgronden of 
heideveldjes, veel ondergroei): 7 punten. 

'Middelmatig' voedselaanbod (bijvoorbeeld: oude
re pinusbossen met ondergroei van bosbes en grassen 
afgewisseld met percelen loofhout, plaatselijk eni
ge ondergroei en heide): 5 punten. 

Voedselarm (bijvoorbeeld: uitsluitend heide of 
landbouwgrond of jonge naaldhoutaanplanten): 3 pun
ten. 

Zeer arme terreinen (bijvoorbeeld: stuifzanden, 
korstmosvegetatie, gesloten naaldhoutopstanden zon
der ondergroei of tussengroeiende opslag): 1 punt. 

In bijna alle gebieden is een combinatie aanwe
zig van de hierboven vermelde categorieën. Gewaar
deerd werd de categorie welke geldt voor meer dan 
50% van het gebied. Wanneer 3 of 4 categorieën in 
aanmerking kwamen werd een gemiddelde berekend. 
Slechts in een enkel geval konden 7 punten worden 
toegekend. 

Rust 
Van de geïnventariseerde soorten stellen met na

me de herbivoren (hert, ree) vrij hoge eisen aan 
rust in het terrein. Voortdurende verontrusting kan 
leiden tot het wegtrekken uit een gebied, een ver
anderd gedragspatroon, concentratievorming in rust
gebieden (met als gevolg 'overbegrazing') e.d. 

De rust in een terrein is uiteraard in hoge mate 
afhankelijk van de aantallen bezoekers, hun gedra
gingen en de tijden waarop het terrein wordt be
zocht. Deze gegevens zijn echter niet bekend en/of 
moeilijk meetbaar. 

Wèl meetbaar zijn de gedragingen van het wild. 
Herbivoren zijn bijzonder gevoelig voor verstoring 
omdat ze een zeker etmaalritme hebben, waarin o.a. 
periodes van voedselopname en herkauwen elkaar af
wisselen. Dit etmaalritme kan bij verstoring ver
anderen. Hun 'zichtbaarheid' wordt minder omdat ze 
zich meer in de dichte dekkingen gaan ophouden en 
de afstand waarop ze voor de mens vluchten wordt 
groter. Aan deze grotere 'schuwheid' behoeft niet 
alleen de recreant schuldig te zijn. Ondeskundige 
bejaging kan eveneens tijdelijk tot grotere schuw
heid leiden. 

De kens op verstoring neemt toe naarmate de ont

sluiting van het terrein groter is. De factor 'rust' 
is daardoor ook ten dele af te leiden uit het aan
tal wegen en paden per oppervlakte-eenheid,ligging 
van rasters, autoroutes, fietspaden, situering van 
campings en overige recreatieconcentratiepunten, 
ligging t.o.v. woonkernen. Ook deze gegevens zijn 
meetbaar. 

Tenslotte is van een aantal gebieden bekend dat 
er rustgebieden zijn ingesteld of aparte toegangs
regelingen gelden. 

Op grond van bovenstaande overwegingen zijn de 
navolgende puntenwaarderingen gegeven: 

Gedrag van de herbivoren niet of nauwelijks ge
stoord: 7 punten. 

Gedrag van de herbivoren in delen van het waar
deringsgebied tijdelijk gestoord: 5 punten. 

Gedrag van de herbivoren in het gehele gebied 
gestoord vooral in het zomerseizoen, tijdelijke 
verplaatsingen van grote zoogdieren naar rustiger 
terreinen: 3 punten. 

Gedrag van de herbivoren permanent gestoord. 
Wegtrek van dieren naar andere leefgebieden. Door 
de verontrusting gaan soort(en) ontbreken: 1 punt. 

Gezien de situatie op de Veluwe kon slechts in 
enkele gevallen het maximum aantal punten worden 
toegekend. 

Dekking (beschutting) 
Alle soorten hebben van tijd tot tijd de behoef

te om zich terug te trekken in gesloten begroeiin
gen of op beschutte plaatsen om er hun jongen te 
zogen, uit de wind of zon te gaan rusten, te her
kauwen e.d. Gebieden die daartoe voldoende moge
lijkheden bieden worden hoger gewaardeerd dan open 
terreinen. Het reliëf in het terrein kan in dit 
verband van gunstige invloed zijn. Puntenwaarde
ring: 

- Voldoende dekking verspreid in het gebied en het 
gehele jaar bruikbaar: 7 punten. 

Plaatselijk voldoende dekkingsmogelijkheden het 
gehele jaar bruikbaar: 5 punten. 
- Dekking schaars, of dekking slechts in delen van 
het jaar bruikbaar: 3 punten. 
- Geen of nauwelijks dekkingsmogelijkheden aanwe
zig: 1 punt. 

Waarderingsklassen 

Na optelling van de puntenwaarden blijkt dat een 
gebied maximaal 109 punten kan behalen. Nergens 
treffen de grote zoogdieren echter optimale omstan
digheden aan, zodat slechts weinig gebieden meer 
dan 90 punten bereiken. 

Voor het vaststellen van de waarderingsklassen 
zijn drie overwegingen bepalend geweest. 
- Elk gebied (ook al zijn er geen grote zoogdie
ren) behaalt een minimum aantal punten op grond 
van de laatste vier criteria. De laagste klasse (1) 
moet dus een groter puntentraject omvatten dan de 
overige. 

Wanneer twee soorten permanent een gebied ge
bruiken maar er overigens minimale leefomstandig
heden aantreffen worden ruim 30 punten behaald. Het 
gebied heeft dan een geringe waarde zodat klasse 2 
zou moeten gelden. 

- Gebieden waar alle soorten permanent voorkomen 
blijken minimaal 63 punten te behalen. De waarde 
van een dergelijk gebied is groot zodat dit aantal 
punten binnen klasse 4 zou moeten vallen. 

De klasse-indeling die op grond van het boven
staande werd gekozen ziet er voor een gebied als 
volgt uit: 
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Puntenaantal Klasse Waarde voor grote zoogdieren 

0 t/m 29 
30 t/m 44 
45 t/m 59 
60 t/m 74 
75 en meer 

zeer gering 
gering tot matig 
vrij groot 
groot 
zeer groot 

Gezien de klassebreedte van 15 punten zullen ten
minste 3 criteria een geheel andere waarde moeten 
hebben om tot een indeling in een andere klasse te 
komen. 

3.2.1.7 VOGELS 

De verzamelde ornithologische gegevens zijn even
als die van de grote zoogdieren direct gebruikt 
voor de gebiedswaardering. Voor de Veluwe is beslo
ten om de gebieden te waarderen aan de hand van de 
criteria 'zeldzaamheid' en 'diversiteit' van de 
broedvogelbevolking. De kwantitatieve gegevens die 
van een aantal broedvogelsoorten zijn verzameld 
(paragraaf 2.5.3.2) zijn niet gebruikt bij deze 

waardering. Het aantal broedparen van de diverse 
soorten gedurende een bepaald jaar in een bepaald 
gebied is afhankelijk van een hele reeks factoren, 
die wij niet alle exact kennen. Wel is bekend dat 
er van jaar tot jaar aanzienlijke aantalschommelin
gen kunnen optreden. Het gebruik van kwantitatieve 
gegevens uit één of twee broedseizoenen voor een 
waardering is niet juist en daarom hier niet toege
past. De zeldzaamheid van de soorten (ontleend aan 
de 'Avifauna van Nederland', 1970) wordt berekend 
uit de aantallen broedparen in Nederland en is uit
gedrukt in zeldzaamheidswaarden 1 tot 6. 

1 = zeer talrijk, meer dan 50 000 broedparen 
2 = talrijk, 10 000 - 50 000 broedparen 
3 = vrij talrijk, 2 500 - 10 000 broedparen 
4 = vrij schaars, 250 - 2 500 broedparen 
5 = schaars, 50 - 250 broedparen 
6 = zeer schaars, minder dan 50 broedparen. 

De zeldzaamheidswaarde van de Veluwse broedvogels 
is vermeld in tabel 7. 

De broedvogeldiversiteit is in de waardering 
verwerkt door voor elk gebied de zeldzaamheidswaar
den per ecologische groep (roofvogels en uilen, 
bosvogels, vogels van open gebieden en vogels van 
vochtige milieus) op te tellen. Aan de hand van het 
maximaal haalbare aantal punten per groep is ver
volgens een indeling in vijf klassen gemaakt. De 
wijze waarop dit is geschied wordt hieronder weer
gegeven. 

De groep roofvogels en uilen bestaande uit 11 
soorten, heeft een totale zeldzaamheidswaarde van 
53. Hiervan uitgaande werd de volgende indeling in 
5 waarderingsklassen gekozen: klasse 1 = totale 
zeldzaamheidswaarde < 5, respectievelijk 2 = 5- 10, 
3 = 11 - 20, 4 = 21 - 34 en 5 = > 34. 

De groep bosvogels telt op de Veluwe 52 soorten, 
die een totale zeldzaamheidswaarde van 156 verte
genwoordigen. Klasse 1 = totale zeldzaamheidswaar
de < 50, respectievelijk 2 = 50 - 74, 3 = 75 - 99, 
4 = 100 - 124 en 5 = > 124. 

Van de groep vogels van open gebieden zijn op de 
Veluwe 22 soorten aangetroffen, met een totale 
zeldzaamheidswaarde van 65. Klasse 1 = totale zeld
zaamheidswaarde < 15, respectievelijk 2 = 15 - 24, 
25 - 34, 4 = 35 - 44 en 5 = > 44. 

De groep vogels van vochtige milieus wordt door 
slechts 15 soorten vertegenwoordigd op de Veluwe. 
De totale zeldzaamheidswaarde is 42. Klasse 1 = to
tale zeldzaamheidswaarde 1 - 3 , respectievelijk 2= 
4 - 7 , 3 = 8 - 11, 4 = 12 - 15 en 5 = > 15. 

Aangezien alle gegevens per gebied op lijsten 
werden geordend, was het vrij eenvoudig om zeld
zaamheidswaarden voor de in het gebied relevante 
ecologische groepen te berekenen, waarna ook de 
zeldzaamheidsklasse van dat gebied kon worden vast
gesteld. Uiteindelijk werd zodoende van ieder ge
bied een reeks waarderingscijfers verkregen, die 
goede informatie verschaft omtrent de relatieve or
nithologische betekenis. 

Tabel 7. Zeldzaamheidswaarde van de Veluwse broedvogels op nationaal niveau (volgens Avifauna van Nederland 1970). 

dodaars 
blauwe reiger 
wilde eend 
wintertaling 
slobeend 
bergeend 
knobbe1zwaan 
buizerd 
sperwer 
havik 
wespendief 
boomvalk 
torenvalk 
korhoen 
patrijs 
fazant 
waterhoen 
meerkoet 
scholekster 
kievit 
watersnip 
houtsnip 
wulp 
grutto 
tureluur 
holenduif 
houtduif 

1 = zeer talrijk, 

4 
3 
1 
4 
3 
3 
3 
5 
5 
6 
6 
5 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
3 
2 
2 
3 
1 

2 = 

tortelduif 
turkse tortel 
koekoek 
kerkuil 
vink 
ringmus 
zwarte kraai 
ekster 
steenuil 
bosuil 
ransuil 
ijsvogel 
nachtzwaluw 
gierzwaluw 
groene specht 
grote bonte specht 
kleine bonte sj 
zwarte specht 
draaihals 
kuifleeuwerik 
boomleeuwerik 
boerenzwaluw 
huiszwaluw 
oeverzwaluw 
duinpieper 
boompieper 
graspieper 

= talrijk, 3 = vrij 

pecht 

2 
2 
3 
5 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
6 
5 
2 
3 
3 
5 
5 
6 
3 
5 
1 
1 
2 
6 
3 
2 

talrijk, 

witte kwikstaart 
gele kwikstaart 
klapekster 
winterkoning 
heggemus 
grote lijster 
zanglijster 
merel 
tapuit 
roodborsttapuit 
paapje 
gekraagde roodstaart 
zwarte roodstaart 
keep 
spreeuw 
nachtegaal 
roodborst 
bosrietzanger 
spotvogel 
zwartkop 
tuinfluiter 
grasmus 
braamsluiper 
fitis 
tjiftjaf 
fluiter 
goudhaantje 

4 = vrij schaars, 5 = sch 

2 
2 
6 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
4 
6 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
5 
2 

aars, 

vuurgoudhaantj e 
grauwe vliegenvanger 
bonte vliegenvanger 
koolmees 
pimpelmees 
zwarte mees 
kuifmees 
glanskop 
matkop 
staartmees 
boomklever 
boomkruiper 
geeIgors 
rietgors 
appelvink 
groenling 
putter 
sijs 
kneu 
europese kanarie 
goudvink 
kruisbek 
huismus 
wielewaal 
kauw 

6 = zeer schaars. 

6 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
6 
2 
5 
4 
6 
1 
3 
1 
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Het was echter gewenst om per gebied tot één 
eindwaardering te komen. Hiertoe is gekozen voorde 
volgende methode. Voor elk gebied werd het gemid
delde genomen van de waarderingscijfers van de in 
dit gebied relevante ecologische groepen. Aan de 
hand van een globale landschapstypering werd vast
gesteld welke groepen in een gebied als relevant 
konden worden beschouwd. Wanneer er in een telge-
bied bepaalde landschapstypen (en daarmede bepaal
de groepen van vogelsoorten) in zeer geringe opper
vlakten (en aantallen) voorkomen, dan werden deze 
niet bij de berekening van de eindwaardering be
trokken. Steeds werd veel gewicht toegekend aan de 
aanwezigheid van roofvogels en uilen. Deze groep 
staat aan het eind van een voedselketen en vormt 

daardoor een goede indicator voor het bepalen van 
de kwaliteit van het ecosysteem. De in paragraaf 
2.5.3.2 genoemde groep van 'min of meer cultuurvol-
gers' is niet in de waardering betrokken. In tabel 
8 zijn de resultaten van de hier beschreven waarde
ringsmethode samengevat. 

3.2.1.8 OPPERVLAKTEWATER 

Stilstaande wateren 
Het criterium dat bij het hydrobiologisch onder

zoek van de stilstaande wateren op de Veluwe als 
basis heeft gediend voor de uiteindelijke waarde
ring, is de voedselarmoede van het water. Dit cri
terium is gekozen in verband met de volgende over-

Tabel 8. Ornithologische waardering van de gebieden (zie kaartbijlage 7) . R = roofvogels en uilen, B = bos-
vogels, O = vogels van open gebieden, V = vogels van vochtige milieus, * = relevante vogels van dat gebied. 

Gebied 
nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Broedvogelgroepen 

R 

5* 
4* 
3* 
3* 
4* 
4* 
4* 
2* 
3* 
1* 
5* 
5* 
4* 
4* 
3* 
5* 
4* 
4* 
4* 
2* 
4* 
5* 
4* 
3* 
5* 
5* 
3* 
3* 
3* 
5* 
4* 
5* 
4* 
4* 
3* 
4* 
5* 
3* 
4* 
3* 
2* 
S* 
4* 
5* 
3* 
4* 
4* 
4* 
4* 
5* 

B 

4* 
4* 
4* 
3* 
3* 
3 
4* 
2* 
4* 
3* 
3* 
2 
3* 
3* 
4* 
4* 
4* 
4* 
4* 
4* 
4* 
3* 
3* 
4* 
5* 
5* 
3* 
3* 
3* 
5* 
4* 
4* 
4* 
4* 
5* 
4* 
4* 
3* 
4* 
3* 
3* 
3 
4* 
5* 
2* 
3* 
4* 
4* 
3* 
3* 

0 

3 
3 
3 
2 
3* 
5* 
3 
3* 
3* 
2 
2 
5* 
1 
2 
3* 
3* 
4* 
4* 
3* 
3* 
4* 
4* 
3* 
3* 
3 
3 
2 
2* 
2* 
2 
5* 
1 
3 
3* 
2 
3 
2 
2* 
2 
2 
3* 
5* 
2 
2 
1 
3* 
4* 
2 
5* 
4* 

V 

2 
1 
5* 
1 
-
-
1 
2* 
5* 
1 

-
-
-
-
2* 
2 
2 
2 
5* 
2* 
4* 
2 
2 
2 
2 
2 
3* 
1 
1 
1 
3 
1 
5* 
4* 
-
-
5* 
3* 
2 

-
1 
4* 
3 
5* 
-
1 
3 
1 
2 
2 

Waardering 

5 
4 
4 
3 
3 
5 
4 
2 
4 
2 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
3 
4 
3 
3 
5 
4 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

Gebied 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Broedvogelgroepen 

R 

2* 
4*' 
4* 
2* 
5* 
3* 
4* 
3* 
2* 
4* 
1* 
3* 
4* 
2* 
3* 
3* 
1* 
3* 
3* 
5* 
4* 
4* 
l* 
4* 
4* 
3* 
5* 
4* 
3* 
4* 
3* 
5* 
5* 
5* 
5* 
4* 
4* 
5* 
5* 
4* 
4* 
3* 
4* 
4* 
3* 
4* 
4* 

B 

2 
4* 
4* 
2* 
2 
3* 
4* 
3* 
2* 
5* 
3* 
3* 
3* 
2* 
3* 
3* 
3* 
2 
2 
4* 
4* 
4* 
1 
4* 
4* 
3* 
4* 
2* 
3* 
3* 
4* 
3* 
3* 
5* 
5* 
5* 
4* 
5* 
5* 
4* 
4* 
3* 
4* 
4* 
3* 
4* 
5* 

0 

4* 
4* 
2 
2* 
5* 
2* 
2 
2 
3* 
4* 
1 
2 
2 
2* 
3* 
3* 
2* 
5* 
4* 
5* 
3* 
3* 
2* 
2 
3* 
3* 
5* 
4* 
4* 
4* 
4* 
1 
1 
4* 
2 
5* 
3 
2 
2 
4* 
3 
2 
2 
2* 
3* 
3* 
2 

V 

4* 

-
1 
2* 
4* 
1 

-
-
1 
1 
-
-
-
2* 
1 

-
-
1 
2 
1 
-
-
1* 

-
1 
-
1 
2* 
2 

-
1 
-
-
1 
-
1 
1 
2 
2 
4* 
4* 
2* 
3* 
-
1 
1 
5* 

Waardering 

3 
4 
4 
2 
5 
3 
4 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
5 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
5 
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wegingen: Het Veluwegebied is een van origine voed-
selarm gebied. Voedselarmoede (oligotrofie) is een 
zeer kwetsbare, gemakkelijk te verstoren en nauwe
lijks op korte termijn te herstellen situatie, die 
in Nederland steeds minder voorkomt. De mate van 
voedselrijkdom is in dit onderzoek bestudeerd met 
behulp van een kwalitatieve methode, namelijk aan 
de hand van indicatorsoorten uit de groepen diato-
meeën en watervlooien. 

Behalve de voedselarmoede hebben ook de crite
ria diversiteit (uitgedrukt in aantallen soorten) 
en de mate van zeldzaamheid (uitgedrukt in aantal
len zeldzame soorten, gezien op landelijk niveau) 
een rol gespeeld. Tenslotte zijn ook gegevens over 
de chemische samenstelling, waterwantsen (VanMoor-
sel in voorbereiding) en jukwieren (Heimans z.j., 
Coesel 1975) bij de uiteindelijke indeling enwaar-
dering van de onderzochte wateren betrokken. 

Op grond van de aangetroffen indicatorsoorten 
zijn de wateren in eerste instantie ingedeeld in 
drie groepen, gerangschikt van oligotroof (voedsel-
arm) naar eutroof (voedselrijk). Omdat ruim 30 van 
de 46 onderzochte wateren tot de groep met de aan
duiding oligotroof behoren, maar deze wateren toch 
nog onderling een aantal kwalitatieve verschillen 
vertonen, is een nadere differentiatie gemaakt aan 
de hand van de criteria 'diversiteit' en 'zeldzaam
heid'. Zodoende zijn tenslotte vier groepen of 
waarderingsklassen ontstaan. 

De resultaten van de waardering zijn vermeld in 
tabel 9 en worden besproken in hoofdstuk 4. De de-
tailgegevens die tot de waarde-oordelen hebben ge
leid zijn vastgelegd in het verslag van het hydro-
biologisch onderzoek (Notenboom-Ram 1976). 

Beken 
De waardering van de beken heeft plaatsgevonden 

op basis van inventarisatie van macro-organismen. 
Waardering is alleen mogelijk in vergelijking met 
een referentiesituatie. Ideaal zou daarvoor zijn, 
als een compleet overzicht zou bestaan van de ma
crofauna van alle typen beken in Nederland uit de 
tijd dat deze nog ongestoord waren m.b.t. veront
reiniging en cultuurtechnische ingrepen. Dit over
zicht bestaat niet, maar het is mogelijk door ver

gelijking van gave trajecten met gestoorde trajec
ten en door gebruik te maken van oudere literatuur
gegevens, een inzicht te verkrijgen in de poten
tiële faunasamenstelling van de verschillende ty
pen beken. We werken derhalve met drie categorieën 
Veluwse beken (paragraaf 2.6.2.2, tabel 4 ) , die 
per categorie worden vergeleken met drie theoreti
sche beken, die karakteristiek zijn in ongestoorde 
toestand. 

Een dergelijke vergelijking heeft geresulteerd 
in een driedeling per categorie. De met een 5 be
oordeelde beken beantwoorden sterk aan de verwach
ting van de 'ideale' beek. Dit betekent, dat een 
fauna wordt aangetroffen die over grote delen van 
de beek karakteristiek voor de categorie is. Als 
alleen bovenlopen, sprengen of bronnen nog gaaf 
zijn, terwijl de rest verontreinigd is, wordt aan 
de bovenloop waardering 5 toegekend, terwijl de 
rest van de beek een lagere waardering krijgt. 

De beken of beektrajecten, die met een 4 geken
merkt worden, vertonen een minder compleet beeld 
van de 'ideale' macrofauna, maar bevatten wel een 
aantal typische elementen, waardoor de beek duide
lijk als behorend bij een bepaalde categorie te 
herkennen is en hydrobiologisch als waardevol ge
karakteriseerd moet worden. 

De laagste categorie 3 bestaat uit beken die 
potentieel waardevol zijn, en waar na opheffing 
van bijvoorbeeld de verontreiniging, de mogelijkhe
den aanwezig zijn voor een herstel van de oorspron
kelijke fauna. 

Beken zijn op de Veluwe, evenals in de andere 
delen van ons land waar deze voorkomen, in alle ge
vallen zeer karakteristieke elementen die, ook al 
behoren ze tot de laagste van bovengenoemde drie 
waarderingsklassen, landelijk gezien toch van gro
te betekenis zijn. Derhalve zijn de categorieën 
hierboven aangeduid met de cijfers 5, 4 en 3. Dit 
zijn de hoogste cijfers van een 5-delige waarde
ringsschaal. In tabel 10, waar de resultaten van de 
waardering van de beken zijn samengevat, zijn deze 
waarderingscijfers gebruikt. Bij een aantal beken 
zijn verschillende waarderingen gegeven doordat 
verschillende delen ervan verschillend zijn beoor
deeld. 

Tabel 9. Alfabetische lijst van onderzochte stilstaande wateren op de Veluwe en hun hydrobiologische bete
kenis. 

Andromedaven 5 
Asselsche veld, ven 1 4 
Asselsche veld, ven 2 4 
Asselsche veld, ven 3 4 
Bakenberg 5 
Bleekemeer 2 
Elspeetsche hei, ven op de 5 
Ermelo, plas in 3 
Gerritsflesen 5 
Ginkel, plas bij de 2 
Groot Zeimeer 4 
Hessengat 3 
Hoge Veluwe: Berg en Dal 5 

Deelensche Wasch 5 
Gietense Fleschen 5 
plas bij Hubertus 3 
plas bij de Koperen Kop 3 
ven met punt 5 
ven 5 
ven 5 

Hooge Heide 4 
Kempesflesch 5 

Kikkersgat 
Klein Zwitserland, ven in 
Kreelse plas 
Leemkuil bij Epe 
Loenermark, plas in de 
Meerveldse Biezen 
Mosterdveen 
Ossenkolk 
Pluizenmeer 
Polberg, plas op landgoed de 
Schaveren, plas bij 
Smitsplas 
Speulderveld, ven op het 
Tongerense heide, ven op de 
Trapjesberg in het Loenense bos 
Uddelermeer 
Varkensven op de Reeënberg 
Waa 
Waschkolk 
Watergraafse meertje 
Wekeromse zand, ven op het 
Welna, landgoed: ven 1 

ven 2 
ven 3 
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Tabel 10. Alfabetische lijst van onderzochte stromende wateren op de Veluwe en hun hydrobiologische bete
kenis. Het meest bovenstroomse deel correspondeert met het eerstgenoemde waarderingscijfer. 

Angerenstein, beek in landgoed 
Beekhuizer beek 
Dunobeek 
Eerbeekse beek 
Egelsbeek 
Geelmolenbeek 
Hartense molenbeek 
Heelsumse beek (Oosterbeekse beek) 
Heerder sprengen 
Hemelse berg, beek op de 
Hierdense beek 
Hoge Oorsprong, beek op de 
Kamper beek 
Koppelsprengen/Ugchelerbeek 
Loenense beek 
Mariëndaal, beek in landgoed 
Molenbeek 
Nijmolense beek 
Oosterhuizer spreng 

3 Openluchtmuseum, beek in het 3 
5 Oude beek (Beekbergen) 5 
5 Oude beek (Eerbeek/Loenen) 4 
5-3 Oude en Nieuwe sprengen 4 
5-3 Papegaaibeek 3 
5-4-3 Renkumse beken 4 
5-4-3 Rozendaalse beek 5 
5 Seelbeek 5 
3 Smallertse beek 4 
5 Soerense beek 5-3 
5 Complex Vlesbeek/Paalbeek/Tongerense beek/ 
5 Verloren beek/Klaarbeek 5-4 
3 Vrijenberger spreng-Veldhuizer spreng 3-5 
5-3 Warnsborn, beek in landgoed 5 
3 Wenumse beek 3 
5 Zwanenspreng/Kaijersbeek 5 
3 Zweiersdal (de Zomp), beek in het 4 
5-3 Zijpendaal, beek in landgoed 5 
5 

3.2.1.9 CULTUURHISTORIE 

Algemene uitgangspunten 
De waardering beperkt zich tot de relicten welke 

op de Cultuurhistorische relictenkaart van de Ve
luwe (1870 - 1970) zijn aangegeven (kaartbijlage 3). 
Daarbij zijn verschillende uitgangspunten gehan
teerd. 

Ten aanzien van de zogenaamde vlakrelicten, de 
relicten die zich kenmerken door gehandhaafd bodem-
gebruik, is de mate van 'cultuurlijkheid' als lei
draad gekozen. De aanwezigheid in het landschap 
van visueel waarneembare sporen van menselijke be
ïnvloeding is hierbij het criterium. Als gevolg 
daarvan worden de (agrarische) cultuurlandrelicten 
het hoogst gewaardeerd. De bossen, de heide en de 
stuifzanden die in dit opzicht van minder betekenis 
zijn nemen een lagere positie in. Evenwel is ook 
bij deze resterende groep nog een rangorde onder
scheiden. Zo is aan de bosrelicten een hogere waar
de toegekend dan aan de heiderelicten, terwijl de 
stuifzandrelicten de laagste waarde hebben verkre
gen. De verklaring van deze verschillen is, dat de 
bosrelicten over het algemeen rijker zijn voorzien 
van ruimtelijke structuren van antropogene herkomst 
(zoals paden en bosvakken) dan de heiderelicten, 
terwijl bij de stuifzandrelicten de menselijke fac
tor het minst duidelijk tot uitdrukking komt. 

Bij de lijnrelicten is aan de twee onderscheiden 
categorieën wegen een verschillende waarde toege
kend. Het hoogst gewaardeerd zijn de zandwegen, het 
laagst de wegen welke om en nabij 1870 reeds van 
een bestrating waren voorzien. Dit verschil berust 
op het idee dat de zandwegen, méér dan de verharde 
wegen, refereren aan de oude situatie van vóór 1870. 
De zandwegen zijn vaak wat oorspronkelijker. Het 
tracé van de verharde wegen is dikwijls bij gele
genheid van de bestrating rechtgetrokken waardoor 
het beeld afwijkt van de vroegere toestand. 

Bij de puntrelicten is, gezien het verschil in 
uitgestrektheid, aan de relicten met verspreide be
bouwing steeds een hogere waarde gegeven dan aan 
de solitaire bouwwerken. 

Nadere uitwerking van de uitgangspunten 
In deze paragraaf komen min of meer gedetail

leerd de methoden aan de orde die zijn gehanteerd 
bij de waardering van achtereenvolgens de vlakre
licten, de lijnrelicten en de puntrelicten. Bij de 
vlakrelicten worden de samenhang, de gaafheid en 

de zeldzaamheid als parameters besproken alsmede de 
wijze waarop tot een verdeling in vi j f waarderings
klassen is gekomen. Ten aanzien van de lijnrelic
ten en de puntrelicten wordt een korte beschouwing 
gegeven betreffende de rol van de samenhang bij een 
eventuele opwaardering t.o.v. de gekozen basiswaar
den. 

Bij de waardering van de bodemgebruiksrelicten 
(vlakrelicten) spreken de oude bestuurlijke eenhe
den op de Veluwe, die omstreeks 1870 over het al
gemeen nog min of meer in functie waren, een be
langrijke rol. De 'oude beheerseenheden' vormen het 
kader waarbinnen de gaafheid en de zeldzaamheid van 
de bodemgebruiksrelicten is bepaald. Voor het me
rendeel vallen de oude beheerseenheden (zoals buur-
schappen, marken en maalschappen) samen met de ter
ritoria waarbinnen, vanaf de late middeleeuwen, de 
afzonderlijke agrarische gemeenschappen met hun 
traditionele bedrijfsvoering tot ontplooiing zijn 
gekomen. Het gebruik van cultuurland, bos, heide 
en stuifzand vertoonde binnen deze samenlevingen 
een zeer sterke samenhang. Alle elementen waren in 
het traditionele bedrijfssysteem op elkaar betrok
ken geraakt en als zodanig in hoge mate van elkaar 
afhankelijk geworden. 

Om deze vroegere verwevenheid tot uitdrukking te 
brengen is gekozen voor een beschouwingswijze die 
de bodemgebruiksrelicten niet op zich bekijkt doch 
ook de onderlinge banden aanstipt. Praktisch komt 
dit naar voren in een benadering waarbij van elk 
afzonderlijk bodemgebruiksrelict wordt bepaald aan 
hoeveel andere bodemgebruiksrelicten het grenst. 
De waarde neemt toe naarmate een relict méér door 
andere relicten is omsloten. 

Ten overvloede zij opgemerkt dat in dit verband 
alléén bodemgebruiksrelicten in beschouwing zijn 
genomen die binnen één beheerseenheid zijn gesitu
eerd. Aangrenzende bodemgebruiksrelicten gelegen 
binnen andere oude beheerseenheden zijn dus niet 
bij een en ander inbegrepen. 

De wijze, waarop tot een bepaling van de rang
orde van de samenhang is gekomen, is weergegeven in 
tabel 11. 

Eveneens binnen het kader van de oude beheers
eenheid is aandacht gegeven aan de variaties die 
ten aanzien van de gaafheid kunnen voorkomen. De 
gaafheid is afhankelijk van het oppervlak dat bin
nen een beheerseenheid door bodemgebruiksrelicten 
wordt ingenomen. Het meest gaaf zijn de beheers
eenheden met een hoog percentage bodemgebruiksre-
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Tabel 11. Klassering van de samenhang ten aanzien 
van de afzonderlijke bodemgebruiksrelicten. 

Type 
bodemgebruiksrelict 

Cultuurlandreliet 
Bosrelict 
Heiderelict 
Stuifzandreliet 

Mate van begrenzing 

6 6 5 4 
6 5 4 3 
5 4 3 2 
4 3 2 1 

a = geheel door relicten omgeven of een gehele be-
heerseenheid beslaande of gezamenlijk met an
dere relicten een gehele beheerseenheid be
slaande 

b = begrensd door 2 of méér relicten 
c = begrensd door 1 relict 
d = niet begrensd door enig relict 

van de zeldzaamheid van de vlakrelicten is gekozen 
voor een andere benadering. Er is uitgegaan van de 
procentuele verhouding tussen het oppervlak van het 
tot op heden gehandhaafde relict en wat omstreeks 
1870 van de zelfde vorm van bodemgebruik voorhan
den was. De zeldzaamheidswaarde neemt, vanuit dit 
standpunt bezien, toe naarmate een groter oppervlak 
van een zekere vorm van bodemgebruik verdwenen is. 
Voor de duidelijkheid zij vermeld dat de zeldzaam
heidswaarde is vastgesteld per afzonderlijk bodem
gebruiksrelict en steeds binnen het kader van een 
oude beheerseenheid. De zeldzaamheid is ingedeeld 
in een viertal categorieën (tabel 14). 

Tabel 14. Zeldzaamheidscategorieën ten aanzien van 
de afzonderlijke bodemgebruiksrelicten. 

Categorie Percentage gehandhaafd Omschrijving 
bodemgebruik 

lieten, het minst gaaf zijn de beheerseenheden met 
een laag percentage bodemgebruiksrelicten. Wat be
treft de gaafheid is een viertal klassen onder
scheiden, zoals weergegeven in tabel 12. 

A 
B 
C 
D 

0 t/m 25 
26 t/m 50 
51 t/m 75 
76 t/m 100 

zeer zeldzaam 
vrij zeldzaam 
weinig zeldzaam 
niet zeldzaam 

Tabel 12. Klassering van de gaafheid, betrekking 
hebbend op het totale vlakrelict-percentage binnen 
een beheerseenheid. 

Klasse Percentage gehandhaafd 
bodemgebruik 

A 
B 
C 
D 

76 t/m 
51 t/m 
26 t/m 

0 t/m 

100 
75 
50 
25 

Omschrijving 

zeer gaaf 
vrij gaaf 
weinig gaaf 
sterk verstoord 

Thans beschikkend over gegevens ten aanzien van 
samenhang en gaafheid zijn beide aspecten zodanig 
bewerkt dat één gezamenlijke klassering volstaat. 
Deze nieuwe indeling waarin samenhang en gaafheid 
zijn geïntegreerd is onderverdeeld in een negental 
waarderingsklassen, waarbij 9 de hoogste en 1 de 
laagste klasse is (tabel 13). 

Tabel 13. Gecombineerde klassering van de afzonder-
lijke bodemgebruiksrelicten, betrekking hebbend op 
samenhang en gaafheid 

Klassering 
samenhang 

Klassering gaafheid 

Naast samenhang en gaafheid is, wanneer men de 
onderlinge waarden van de bodemgebruiksrelicten wil 
vaststellen, ook de zeldzaamheid van betekenis. 
Zeldzaamheid kan men op vele verschillende manie
ren bepalen. Dikwijls gebeurt het door te kijken 
naar het totaaloppervlak dat door een zeker ver
schijnsel wordt ingenomen en dat getal te vergelij
ken met de oppervlaktecijfers die andere verschijn
selen opleveren. Het verschijnsel met de geringste 
omvang is dan het zeldzaamst. Bij het vaststellen 

De negen waarderingsklassen, die zijn verkregen 
door combinatie van samenhang en gaafheid zijn aan 
het slot van de waardering van de vlakrelicten ge
confronteerd met de zeldzaamheidswaarden. Een en 
ander heeft, op de wijze die in tabel 15 is weer
gegeven, geleid tot een 'finale' indeling van deze 
relicten in vijf waarderingsklassen, waarbij V de 
hoogste waarderingsklasse is en I de laagste. 

Tabel 15. De indeling van de bodemgebruiksrelicten 
in vijf waarderingsklassen naar samenhang/gaafheid 
en zeldzaamheid 

Klassering 
samenhang/gaafheid 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Zeldzaamheid: 

A 

V 
V 
V 

rv 
IV 
III 
III 
II 
I 

B 

V 
V 
IV 

rv 
i n 
i n 
ii 
ii 
i 

scategor 

C 

V 
IV 

rv 
III 
III 
II 
II 
I 
I 

ieën 

D 

V 
IV 
IV 
III 
III 
II 
I 
I 
I 

Bij de waardebepaling van de lijnrelicten is aan 
de zandwegen en aan de verharde wegen een basis
waarde toegekend van respectievelijk 3 en 2 punten. 
Afhankelijk van de ligging t.o.v. bodemgebruiksre
licten of grenzen van oude beheerseenheden kan dit 
puntental worden verhoogd. Daarbij is uitgegaan van 
de gedachte dat ongestoorde samenhang tussen lijn
en vlakrelicten moet worden gehonoreerd. Een ver
hoging met 2 punten valt ten deel aan de wegen die 
aan weerszijden door bodemgebruiksrelicten worden 
begrensd. Grenst een weg slechts aan één zijde aan 
(een) bodemgebruiksrelict (en) dan blijftde opwaar
dering beperkt tot 1 punt. Accentueert een weg de 
grens van een oude beheerseenheid door zélf als 
grenslijn te fungeren dan volgt een toevoeging van 
1 punt extra aan het puntentotaal. Vanwege het me
rendeels doorgaande karakter van de wegen, leek het 
niet zinvol deze te beschouwen binnen het kader van 
de oude beheerseenheden. Beoordeeld zijn daarom be-
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paalde trajecten, waarbij opsplitsingen en kruis
punten als markering fungeren. Het wisselend voor
komen van vlakrelicten en grenzen van oude beheers-
eenheden maakt dat bij een traject van plaats tot 
plaats aanzienlijke fluctuaties in waardering kun
nen optreden. Besloten werd om per traject met één 
waardecijfer te volstaan, namelijk het puntengemid-
delde per km. Omdat het hoogst mogelijke waardecij
fer (6) bij geen enkel traject op de Veluwe voor
komt zijn uiteindelijk vier waarderingsklassen on
derscheiden. Daarbij is IV de hoogste waarderings
klasse en I de laagste. 

Bij de waardebepaling van de puntrelicten is aan 
de relicten met verspreide bebouwing (de niet in een 
kom geconcentreerde nederzettingen) en aan de soli
taire bouwwerken een basiswaarde van respectieve
lijk 2 en 1 punt(en) toegekend. Wanneer een punt-
relict is gesitueerd in een gebied met gehandhaafd 
bodemgebruik dan volgt opwaardering met 1 punt. 
Evenals bij de lijnrelicten wordt hiermee blijk 
gegeven van het belang dat een ongestoorde samen
hang verdient. Gezien de geringe omvang van de 
puntrelicten ten opzichte van de vlakrelicten en de 
lijnrelicten is bij de indeling in waarderings
klassen besloten de drie waarderingsklassen, die 
op grond van de puntentelling onderscheiden kunnen 
worden, alle op het hoogst mogelijk niveau te 
plaatsen, waarbij V de hoogste waarderingsklasse 
is en III de laagste. 

Tenslotte mag worden opgemerkt dat, hoewel zulks 
niet uit het voorgaande blijkt, de waarderingsklas
sen die ten aanzien van de vlakrelicten, de lijn
relicten en de puntrelicten zijn onderscheiden, 
zich alle op een vergelijkbaar niveau bewegen. Zij 
hebben alle een gelijkwaardige cultuurhistorische 
waardering. 

In het voorgaande hebben wij ons beziggehouden 
met een waardering van de gegevens welke zijn aan
gegeven op de Cultuurhistorische relictenkaart van 
de Veluwe (1870 - 1970) (kaartbijlage 3). De wijze 
waarop deze 'legendawaardering' heeft geleid tot 
een cultuurhistorische waardering van de 97 gebie
den waarin de Veluwe is onderverdeeld, wordt uit
eengezet in paragraaf 3.3.2. 

3.2.1.10 FYSIOGNOMIE VAN HET LANDSCHAP 

Onderzoekmethode 
Voor het aangeven van fysiognomischelandschaps

waarden, het bepalen van de kwaliteit van het land
schap of hoe men dit ook wil noemen, staan in prin
cipe twee mogelijkheden open: 

Waarderingsonderzoek onder landschapswaarnemers, 
bijvoorbeeld door het enquêteren van het publiek. 

Waardering door de onderzoekers die het land
schap in fysiognomische zin beschreven hebben. 
Beide methoden zijn in het Veluwe-onderzoek toege
past, beide hebben hun beperkingen. Zeker is dat 
beide waarderingen op een geheel verschillende wij
ze tot stand komen (zie het onderstaande) en dat 
daarom het combineren ervan niet logisch is. 

Het waarnemings- en waarderingsonderzoek volgens 
de eerste methode (hoofdstuk 6; uitgebreid gerap
porteerd in Coeterier 1977) heeft betrekking op de 
volgende tien landschapstypen. (De beschrijving van 
de typen is te vinden op kaartbijlage 4 ) . 

2c Kleinschalig nat grasland met hoge beu
ken en inlandse eiken in de rand. 

15abc(b,f) Sterk geaccidenteerde grootschalige hei
de met gevarieerde begroeiingsrand en 
uitzicht. 

36c(a) Kleinschalig actief stuifzandgebied met 
bobbelig reliëf, omzoomd door lage gro
ve dennen. 

47b Middelschalig bouwland met mozaïekperce-
lering en stedelijke bebouwingsrand. 

52(e) Met loof- en naaldbomen dichtgroeiende 
heide (o.a. jeneverbes). 

68 Parklandschap (kleine ruimte met land
huis, tuin, waterpartij enz.). 

71 Sterk gevarieerd bos met o.a. hoog loof-
hout (eik en beuk). 

75 Hoog doorzichtig beukenbos. 
81(a) Doorzichtig laag grovedennenbos op bob

belig reliëf. 
86 Strak ontsloten laag ondoorzichtig gro

vedennenbos. 

Deze typen beslaan te zamen 6200 ha of ca. 5% 
van het gekarteerde Veluwe-massief. Foto's van deze 
landschappen zijn getoond aan een representatieve 
steekproef uit de Nederlandse bevolking (n = 1005) . 
De vragen over deze foto's die voor de waardering 
van het Veluwe-landschap en voor de landschapskar-
tering in het algemeen het meest van belang zijn, 
waren verkort weergegeven: 

Wat ziet u op de foto? 
Hoe waardeert u dit landschap in een schaal 

1 : 10 vanuit de 'activiteit' langskomen öf vertoe
ven? 

Waarom waardeert u het zo? 
Van de volgens de karteerders op de foto's goed 

zichtbare elementen blijkt per 'elementgroep' (ab
stracties, reliëf, begroeiing, bebouwing, ontslui
ting, landbouw, water) slechts 4 - 2 1 % door het pu
bliek genoemd te worden. Van alle genoemde elemen
ten is 45% letterlijk in de legenda van de Fysio
gnomische landschapskaart aanwezig en zelfs 68% 
bruikbaar voor een landschapsopname met afleverings-
schaal van de kaart 1 : 100 000. 

De gemiddelde waarderingsscore bedraagt voor 
landschapstype 47b: 4,0, voor de typen 36c(a) en 
2c resp. 6,7 en 6,8 en voor de overige zeven typen 
7,4 - 7,8. Vanuit de activiteit 'langskomen' is de 
score bij negen typen hoger dan vanuit 'vertoeven', 
gemiddeld ca. 0,2. Alleen landschapstype 81 wordt 
voor vertoeven gunstiger beoordeeld dan voor langs
komen. 

Uit de motiveringen van het toekennen van de 
waarderingscijfers is geen positieve correlatie af 
te leiden tussen landschapskenmerk en waardering. 
Het is o.a. daarom niet mogelijk om een schatting 
te maken van de landschapswaardering van in het fo
to-onderzoek niet onderzochte landschapstypen. Via 
een extra onderzoek zou het misschien wel mogelijk 
zijn die afzonderlijke factoren te achterhalen, 
die de kwaliteit van een landschap voor 'de Neder
lander' bepalen. 

Op andere beperkingen van het verrichte bele
vingsonderzoek, zoals de twijfel aan generalisatie 
van uitspraken over foto's naar de werkelijkheid, 
gaan we hier niet verder in. 

Ook de tweede methode van waardebepaling van 
landschappen heeft zijn bezwaren. Hoe kunnen onder
zoekers nu bepalen welke landschappen voor de 'ge
bruikers' daarvan waardevol zijn? Ze verzeilen al 
gauw in een subjectief en betweterig opleggen van 
wat mooi en lelijk is. Niettemin hebben wij in het 
kader van dit project een poging gewaagd het land
schap te waarderen. We baseren deze poging op de 
hoofdgedachte dat in het landschap een zekere hoe
veelheid informatie ligt opgeslagen, die in rela
tie tot bepaalde functies van belang is voormensen 
die de Veluwe bezoeken. 

De natuur vervult o.a. een aantal informatie
functies voor de samenleving (RPD 1976). Genoemd 
worden onder meer oriëntatie, educatie en weten
schapsbeoefening. Deze zijn vermoedelijk niet al
leen in de natuur maar ook in het landschap aanwe-
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zig, d.w.z. ook in die gebieden waarin cultuurin-
vloeden zichtbaar aanwezig zijn. Bouma & Van der 
Ploeg (1975) spreken van een afzonderlijke land
schappelijke functie, die een ruimere inhoud dan 
een puur recreatieve zou hebben. 

Door middel van het meten van de in het land
schap aanwezige informatie kan nu bepaald worden in 
welke mate enkele voor de samenleving essentiële 
functies vervuld worden. We beperken 'de samenle
ving' in dit onderzoek tot die groepen uit de samen
leving die de Veluwe bezoeken om van (de natuuren) 
het landschap te genieten. We spreken dus niet over 
de informatie die de Veluwe biedt aan bijvoorbeeld 
militairen, woningzoekenden en gebruikers van auto
snelwegen, die ongetwijfeld op een geheel andere 
wijze gemeten zou worden. Zeker vertegenwoordigen 
ook de visueel waarneembare gevolgen van de activi
teiten die deze groepen ontplooien een bepaalde 
hoeveelheid informatie. We willen echter stellen 
dat, hoezeer deze activiteiten op zichzelf ook 
rechtmatig kunnen zijn, ze voor de door ons be
schouwde groep van recreanten/natuurliefhebbers 
veelal ongewenste informatie opleveren. 

De provincie Gelderland (1975) spreekt wat dit 
betreft duidelijke taal; zij noemt op pag. 9 van 
het 'Streekplan Veluwe in de maak' de volgende vijf 
problemen (voor het milieu): verstedelijking, ont
wikkelingen in de recreatie, ontwikkelingen in de 
agrarische sector, uitbreiding van het wegen- en 
leidingennet en militaire activiteiten. Parallel 
hieraan beschouwen wij de in de landschapskaart 
aanwezige elementen als landschappelijke probleem
elementen: 
PI Woonhuizen, flats en industriegebouwen. 
P2 Areale recreatieve bebouwing, zoals 2e woning

complexen. 
P3 Agrarische veredelingsbedrijven. 
P4 Primaire en secundaire autowegen, geëlektrifi-

ceerde spoorwegen en hoogspanningsleidingen. 
P5 Militaire installaties zoals schietdoelen. 

Overigens moet worden opgemerkt dat 'de recrea
tie' zich in een paradoxale situatie bevindt. Ener
zijds bevat de Veluwe zóveel positieve informatie 
dat recreanten er graag komen en tochten maken, an
derzijds heeft het verblijf van die recreanten op 
de Veluwe tot gevolg dat het landschap daar (voor 
andere recreanten) aan aantrekkelijkheid verliest. 

Uitwerking van het waarderingssysteem 
Landschappen waarin probleemelementen domineren 

zijn niet op overige informatie beoordeeld, maar 
zonder meer aan de laagste waarderingsklasse (1) 
toegewezen. Dit is in overeenstemming met de reeds 
vermelde uitkomst van het waarderingsonderzoek on
der het publiek (landschapstype 47b kreeg een ex
treem lage waardering). 

Op basis van de overige, in de kaartlegenda op
gesloten informatie, d.w.z. reliëf, water, begroei
ing en (nog niet genoemde) bebouwing en afgeleiden 
daarvan (ruimtelijke schaal, structuur, variatie), 
trachten we nu de waarderingsklasse 2, 3, 4 of 5 
vast te stellen, met andere woorden aan te geven in 
hoeverre de informatiefuncties vervuld worden. 

Om de informatie te meten resp. de landschaps-
waarderingsklasse vast te stellen gebruiken we drie 
deelwaarden of waarderingsparameters, te weten 
zeldzaamheid, vervangingswaarde en afwisseling. 

Zeldzaamheid is het relatief weinig voorkomen 
van een type. Zeldzaamheid als landschapswaarde-
ringsparameter werd o.a. reeds gebruikt door Maar-
leveld & De Lange (1972), Vrij (1976) en de Rijks
planologische Dienst (1976). Door aan zeldzame ty
pen een hoge waarde toe te kennen, draagt men bij 
tot het in stand houden van de informatie. Zolang 
geen nationale inventarisatie van landschappen be

schikbaar is, kan deze parameter alleen regionaal 
gebruikt worden. De grens tussen zeldzeem en niet-
zeldzaam is op basis van statistisch onderzoek naar 
voorkomen van typen (genummerde en geletterde een
heden plus reliëftoevoegingen) gelegd bij 0,5% of 
ca. 628 ha van de Veluwe. Aan de typen 'Overig bo-
demgebruik' is geen zeldzaamheidswaarde toegekend 
in verband met de vergaande instabiliteit; evenmin 
aan de typen die buiten de centrale Veluwe (het 
bos- en natuurgebied) zijn gelegen. 

Vervangingswaarde of mate van vervangbaarheid is 
te omschrijven als de mogelijkheid, uit te drukken 
in tijd en/of geld, om een eenheid na verdwijnen 
opnieuw te laten ontstaan. De mate van vervangbaar
heid wordt door Klumpers (1974) vooral in verband 
gebracht met de vervangingsduur van de dominante 
elementen. Een oud landschap kan eenzelfde hoeveel
heid visuele informatie geven als een nieuw, maar 
het geeft in elk geval andere, 'extra' informatie. 
Als men het 'afbreekt' en men had het bij nader in
zien toch willen behouden, is het te laat. Door 
het toekennen van een vervangingswaarde kan een 
bijdrage worden geleverd aan het voorkomen van een 
voorlopig onomkeerbaar proces van informatiever
lies. Vervangingswaarde is toegekend op grond van 
de aanwezigheid van oude begroeiing, bebouwing (ge
koppeld aan perceleringstype), water en/of actief 
stuifzand. In de laatste twee gevallen is dit ge
daan vanwege het feit dat omstandigheden waarbij 
de waterstroom stagneert, respectievelijk zand 
weer gaat stuiven zeer moeilijk te scheppen zijn. 
De vervangingswaarde van reliëf wordt geacht onein
dig groot te zijn, deze is buiten beschouwing ge
laten. 

Afwisseling is gedefinieerd als het aanwezig 
zijn van zichtbare variatie binnen een landschaps
type. Afwisseling of daarmee verwante begrippen 
worden in bijna alle geciteerde studies hetzij als 
waarderingsparameter hetzij als de waarneming be
ïnvloedend aan de orde gesteld. Het is duidelijk 
dat een sterk gevarieerd type meer visuele informa
tie verschaft dan een weinig gevarieerd type. Op
waardering van sterk gevarieerde typen legt de na
druk op dit extra aan informatie. Het verschil tus
sen de sterk en weinig gevarieerde typen op kaart-
bijlage 4 is gebaseerd op combinaties van de vol
gende legenda-aspecten: ruimtewerking, structuur 
(percelering en ontsluiting) , begroeiing en reliëf. 
Afwisseling is er niet alleen intern (per type) 
maar ook per gebied (bijvoorbeeld aantal typen); 
daarbij spelen dan ook de weinig gevarieerde typen 
een rol. Deze afwisseling op een hoger niveau is 
niet apart gemeten, maar wordt geacht enigermate 
verdisconteerd te zijn middels de zeldzaamheidspa-
rameter. Overigens blijkt wel uit kaartbijlage 4 
dat - in tegenstelling tot wel gehoorde meningen -
het Veluwe-landschap in het algemeen als afwisse
lend kan worden gekarakteriseerd. In gebieden waar 
grote kaartvlakken voorkomen, is meestal sprake van 
sterk gevarieerde typen, bijvoorbeeld het Speulder 
en Sprielder bos. 

Integratie 
Aangezien het niet mogelijk is, de zeldzaamheid, 

vervangingswaarde en afwisseling onderling te we
gen, zijn ze als gelijkwaardig beschouwd. Uit de 
waarderingsmatrix (tabel 16) blijkt hoe de toewij
zing van de typen aan waarderingsklassen in z'n 
werk gaat. Bezit een type alle drie de deelwaarden 
d.w.z. het is zeldzaam, moeilijk vervangbaar en af
wisselend dan krijgt het waarde 5. Bezit het type 
twee deelwaarden dan komt het in klasse 4, één 
deelwaarde in klasse 3, terwijl landschappen zon
der deelwaarden in klasse 2 geplaatst zijn. Indien 
enige visuele invloed van de probleemelementen aan-
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Tabel 16. Waarderingsmatrix van het Veluwe-landschap 

Probleemelementen Aantal deelwaarden 

0 

Afwezig 
Zwak 
Matig 
Sterk 

Pi, P4 en/of P5 op afstand zichtbaar 
P4 en/of P5 niet-areaal binnen kaartvlak aanwezig 
Pi, P2 en/of P3 in meer dan 10% van de rand van de 
ruimte, of areaal in massa 

5 4 
4 3 
3 2 
1 1 

3 2 
2 2 
2 2 
1 1 

1. De probleemelementen zijn: 
Pi = woonhuizen, flats en industriegebouwen 
P2 = recreatieve bebouwing (2e woningcomplexen, enz.) 
P3 = agrarische veredelingsbedrijven 
P4 = primaire en secundaire wegen, geëlektrificeerde spoorwegen en hoogspanningsleidingen 
P5 = militaire installaties 

2. De deelwaarden zijn: zeldzaamheid, vervangingswaarde en afwisseling 

wezig is, is een correctie op de toegekende waarde 
aangebracht. 

Bij het bepalen van de landschapswaarderings-
klasse en nog meer bij het trekken van grenzen tus
sen de klassen is het nemen van arbitraire beslis
singen onvermijdelijk. Wat dit betreft is een land-
schapsfysiognomische waardering vergelijkbaar met 
de waarderingen van andere milieucomponenten. Ove
rigens stemmen de toegekende waardecijfers rede
lijk tot goed overeen met een meer intuïtieve waar
dering van de typen door de onderzoekers; dit geldt 
in nog sterkere mate voor de waardering van de ge
bieden (paragraaf 3.3.2). We geven tot slot twee 
voorbeelden, zowel van de waardering van landschaps-
typen als van gebieden. 

Type 4c(b) Kleinschalig agrarisch landschap be
staande uit relatief steile hellingen met daarop 
bouwlandpercelen omzoomd door sterk gevarieerde 
houtwallen waarin meer dan 10% beuken en/of inland
se eiken hoger dan 15 m. Waarderingsklasse 5: zeld
zaam (68 ha op de gehele Veluwe), moeilijk vervang
bare begroeiingsranden en plaatselijk oude bebou
wing, afwisselend vanwege ruimtelijke schaal en be
groeiing, benevens reliëf. 

Type 85 Dicht laag grovedennenbos op vlak ter
rein, rechte paden die haaks op elkaar staan, alle 
bosvakken even groot. Waarderingsklasse 2: niet-
zeldzaam (2564 ha), gemakkelijk vervangbaar, niet 
afwisselend. 

Gebied 68 Ruimtelijk afwisselend middendeel van 
De Hoge Veluwe met verspreide landschappen in klas
se 5, namelijk eikenstrubben in associatie ruimte
massa, markante strook oude grove dennen en oud 
grillig ontsloten dennenbos met bijzondereboomvor-
men. Verspreide jeneverbessen. Veel afwisseling in 
bodembedekking: hei, gras, mos, korstmossen. Eind
waarde van het gebied 4: meer dan 25% bestaat uit 
klasse 4 en 5, doch minder dan 25% uit klasse 5. 

Gebied 8 Gebied tussen Epe en Heerde waar zeer-
veel probleemelementen voorkomen, zowel in bos 
(veel woonbos) als ruimte (veel intensieve veehou
derijen en niet-agrarische bebouwing). Eindwaarde 
van het gebied 1: meer dan 75% van het gebied valt 
in klasse 1. 

3.2.2 KWETSBAARHEIDSBEPALING 

3.2.2.1 INLEIDING 

De kwetsbaarheidsbepaling is erop gericht in
formatie te verschaffen over de te verwachten ef
fecten van verschillende vormen van recreatie op 
de gevonden hoedanigheden. De effecten worden uit
gedrukt in een al of niet of eventueel te verwach

ten 'kwaliteitsverlies'. Een dergelijke beoorde
ling is afzonderlijk door elke discipline voor elk 
gebied en voor een aantal recreatievormen uitge
voerd. 

Deze kwetsbaarheidsbepaling is in feite een om
gekeerde geschiktheidsbeoordeling. De probleem
stelling was er niet op gericht aan te geven welke 
delen van de Veluwe geschikt of aantrekkelijk zijn 
voor bepaalde vormen van recreatie. Omdat het ver
schijnsel recreatie met het hele daarachter staan
de technische apparaat zonder meer domineert over 
de natuur en het landschap, is de nadruk juist ge
legd op het aangeven van die activiteiten, die on
geschikt zijn voor een bepaald gebied. 

Ten behoeve van de kwetsbaarheidsbepalingen is 
een lijst samengesteld met een 26-tal op de Veluwe 
mogelijke recreatievormen (tabel 17). Bij de om
schrijving van de afzonderlijke categorieën is in 
eerste instantie uitgegaan van: 
a De toegankelijkheid van een gebied, 
b De vorm (of vormen) van toegestane mobiele en 
stationaire recreatie. 
c Het soort en de oppervlakte van de recreatieve 
voorzieningen. 

Elke recreatiecategorie in tabel 17 is dan ook 
een combinatie van a, b en c. De lijst is uiter
aard niet volledig. Er zijn veel meer recreatievor
men of combinaties denkbaar, maar aangezien een 
beperking van het aantal categorieën noodzakelijk 
was zijn slechts dié gekozen, waarvan de beoorde
ling door ons het meest zinvol werd geacht. 

Er zijn bewust ook zeer lichte of extensieve 
vormen van recreatie opgenomen, i.v.m. het feit 
dat zelfs een zeer geringe recreatiedruk in sommi
ge gebieden voor bepaalde aspecten al kwaliteits
verlies kan veroorzaken. In de omschrijving van de 
recreatiecategorieën is geen nadere aanduiding om
trent de intensiteit van wandelen, fietsen etc. op
genomen. Deze is in de praktijk moeilijk te rege
len en bovendien zijn het waarschuwende karakter 
van de beoordelingen en de schaal waarop deze zijn 
gericht van dien aard, dat exacte intensiteitsaan-
duidingen weinig zinvol zijn. Wel is er bijvoor
beeld in de categorieën onder 1.1.1 in tabel 17 
door de verschillende beperkingen impliciet ook een 
invloed op de intensiteit verondersteld. Zo is er 
van uitgegaan dat een gebied waarin alleen kaart
houders mogen komen in het algemeen minder druk zal 
zijn dan een onbeperkt opengesteld gebied . (Een 
park als De Hoge Veluwe is uiteraard een speciaal 
geval en trekt door zijn speciale status juist veel 
bezoekers). In de omschrijvingen wordt telkens ge
sproken van bestaande wegen en paden. 

Bij de beoordeling van de kwetsbaarheid van een 
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OMSCHRIJVING CODE 

1. MOBIELE RECREATIE 

1.1. Wandelen en fietsen op daarvoor ingerichte en bestaande wegen en paden: 

1.1.1. Beperkt toegankelijk 

1.1.1.1. slechts tijdelijk ( bijv. buiten broedseizoen ) delen van het gebied toegankelijk voor houders van kaarten; 

1.1.1.2. slechts delen van het gebied toegankelijk; 

1.1.1.3. gehele gebied slechts tijdelijk ( bijv. buiten broedseizoen ) toegankelijk; 

1.1.1.4. geheel opengesteld, doch slechts voor houders van kaarten. 

1.1:2. Onbeperkt toegankelijk *) 

1.1.2.1. bezoek niet gestimuleerd; 

1.1.2.2. bezoek gestimuleerd ( bijv. d.m.v. uitgezette routes ). 

1.2. Wandelen, fietsen en paardrijden op daarvoor ingerichte en bestaande wegen en paden onbeperkt toegestaan. 

1.3. Wandelen en paardrijden ook buiten de paden toegestaan: 

1.3.1. slechts tijdelijk ( bijv. buiten broedseizoen ) en slechts in delen van het gebied; 

1.3.2. slechts in delen van het gebied; 

1.3.3. slechts tijdelijk ( bijv. buiten broedseizoen ); 

1.3.4. in het gehele gebied gedurende het gehele jaar, loslopende honden toegestaan. 

( alle bovenstaande categorieën behalve 1.3.4. : honden aan de lijn ) 

1.4. Bromfietsen toegestaan: 

1.4.1. slechts op bepaalde routes 

( terrein overigens opengesteld voor wandelen en fietsen op wegen en paden ) ; 

1.4.2. op alle wegen en paden 

( terrein overigens opengesteld voor wandelen en fietsen op wegen en paden ). 

1.5. Autorijden toegestaan: 

1.5.1. slechts op bestaande verharde wegen, inclusief wegen langs de grens van een gebied 

( omliggend terrein toegankelijk voor wandelen en fietsen op daarvoor ingerichte en bestaande wegen en paden ) 

1.5.1.1. passerend langzaam ( max. 40 km/u ) ;stopverbod; 

1.5.1.2. passerend snel; stopverbod; 

1.5.1.3. met parkeren langs de weg. 

1.5.2. op verharde, semi-verharde en niet verharde wegen 
( omliggend terrein voor voetgangers onbeperkt toegankelijk ). 

2. STATIONAIRE RECREATIE 

(terreinen met gemotoriseerd vervoer bereikbaar ) 

2.1. Enkele verspreid liggende dagrecreatieve elementen: 

2.1.1. elk met een oppervlakte <1 ha., vrijwel zonder bebouwing;slechts met bijv. een toiletgebouwtje; 
( bijv. dagcamping, l ig - en speelweide ) 

2.1.1.1. in combinatie met categorie e in het overige gebied; 

2.1.1.2. in combinatie met categorie o in het overige gebied; 

2.1.2. elk met een oppervlakte < 1 ha., met bebouwing ( restaurant e.d. ); in combinatie met categorie o; 

2.1.3. elk met een oppervlakte > 1 ha., vrijwel zonder bebouwing ( bijv. golflinks), in combinatie met categorie o; 

2.1.4. elk met een oppervlakte > 1 ha., met bebouwing ( bijv. zwembad ), in combinatie met categorie o. 

2.2. Enkele verspreid liggende verblijfsrecreatieve elementen: 

2.2.1. kampeerterreinen zonder caravans < 1 ha., met weinig voorzieningen 

2.2.1.1. in combinatie met categorie e in het overige gebied; 

2.2.1.2. in combinatie met categorie o in het overige gebied; 

2.2.2. kampeer- en caravanterreinen (ev. met vaste seizoenplaatsen ) > 1 ha., met veel voorzieningen; 

2.2.3. huisjes- en/of stacaravanterreinen > 1 ha. 

w 

x 

y 

z 

"(Vanaf 1.1.2. zijn de aangegeven categorieën inclusief plaatselijke, kleine ( niet groter dan enkele aren ), langs de paden gelegen 
eenvoudige voorzieningen ( zoals picknickplaatsen ). 

Tabel: 17 Recreatiecategorieën t.b.v. de kwetsbaarheidsbepaling. 
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gebied t.o.v. een bepaalde recreatiecategorie zijn 
twee benaderingen mogelijk: 

Uitgaande van de actuele recreatiedruk. Dit 
houdt in dat alle categorieën die minder intensief 
zijn dan de reeds aanwezige, ofwel niet kunnen wor
den beoordeeld, ofwel zonder meer met de term 'geen 
kwaliteitsverlies' zullen worden aangemerkt door
dat de bestaande beïnvloeding sterker is. 

Uitgaande van de zogenaamde 'nul-situatie': het 
gebied wordt zonder enige recreatie-invloed gedacht, 
wat betekent dat elk gebied voor elke recreatieca
tegorie kan worden beoordeeld. 

De eerste benadering is in de praktijk niet 
goed uitvoerbaar, omdat niet exact bekend is welk 
niveau van recreatiedruk thans is bereikt. Het is 
bovendien juist wenselijk om bij het aangeven van 
de kwetsbaarheid ook uitspraken te kunnen doen over 
de zeer lichte vormen van recreatie. Bij de tweede 
benadering is dit wèl mogelijk. Een vergelijking 
van de resultaten van een dergelijke kwetsbaar-
heidsbepaling met gegevens over de huidige recrea
tie kan dan een indruk geven over de mate waarin 
bepaalde ontwikkelingen al te ver zijn gegaan. 

In verband hiermee is gekozen voor een beoorde
ling uitgaande van de nul-situatie. Deze is uit 
praktische overwegingen als volgt gedefinieerd: 

Het gebied met zijn huidige ontsluitingspatroon 
(zoals aangegeven op de nieuwste uitgave van de 
topografische kaart 1 : 25 000), maar zonder de 
eventueel aanwezige vormen van mobiele recreatie 
(bestaande voorzieningen voor verblijfsrecreatie, 
zoals kampeer-, caravan- en huisjesterreinen, zijn 
dus niet 'weggedacht'). 

Deze benadering vanuit een fictieve 'nul-situa
tie' is niet zonder problemen. Met name de beoor
delingen t.o.v. de fauna waren moeilijk (paragraaf 
3.2.2.5 en 3.2.2.6). Onder andere door de te be
oordelen gebieden te vergelijken met overeenkomsti
ge 'gavere' gebieden is het toch gelukt om tot een 
uitspraak over elke recreatiecategorie van elk ge
bied te komen. 

De term 'kwaliteitsverlies' is bij deze aanpak 
voornamelijk gekozen omdat het in verband met de 
presentatie van de resultaten (paragraaf 4.5) wen
selijk was een algemeen hanteerbare formulering 
voor de kwetsbaarheidscategorieën te vinden (para
graaf 3.3.3). Een algemeen (voor alle disciplines) 
geldige definitie van het woord 'kwaliteitsverlies' 
is echter niet mogelijk. Het effect van bijvoor
beeld wandelen op een bepaalde plaats zal uiteraard 
voor de geomorfologie anders zijn dan voor de avi
fauna. Evenals bij de waardering heeft daarom elke 
discipline voor zich een aantal vooronderstellin
gen gehanteerd als uitgangspunt voor de beoorde
ling. Datgene, wat daarbij vanuit de verschillende 
disciplines onder 'kwaliteitsverlies' wordt ver
staan, wordt in de navolgende paragrafen beschre
ven. 

De 97 onderscheiden gebieden (kaartbijlage 7) 
zijn niet homogeen; d.w.z. elke gebied bevat voor 
een aantal disciplines verscheidene legenda-eenhe-
den met verschillende eigenschappen c.q. kwetsbaar
heden. Er was daarom voor deze disciplines een be
oordeling in twee fasen nodig: allereerst een be
oordeling van de eigen legenda-eenheden en vervol
gens een omzetting naar een beoordeling van de ge
bieden. Deze omzetting wordt beschreven in para
graaf 3.3.3. Voor de eerste stap zijn drie kwets
baarheidscategorieën gehanteerd: 
- = Kwaliteitsverlies 
jf = Mogelijk kwaliteitsverlies; nader onderzoek 

gewenst 
+ = Geen kwaliteitsverlies 

In de inleiding van dit hoofdstuk is er al op 
gewezen dat de uitspraken over kwetsbaarheid in 

veel gevallen met het nodige voorbehoud zijn ge
daan. Voor een aantal disciplines is er nog zeer 
weinig bekend over de effecten van verschillende 
recreatievormen. Aangezien gericht onderzoek hier
naar binnen dit project niet mogelijk was hebben 
sommige beoordelingen zeker geen definitief karak
ter. Naast de onbekendheid van allerlei relaties, 
levert de schaal van de kaart waarop de beoordelin
gen moesten worden afgestemd problemen op. Mede als 
gevolg hiervan moest de omschrijving van de te be
oordelen recreatie-activiteiten tamelijk summier 
blijven, en was o.a. geen nadere plaatsaanduiding 
mogelijk. In verband hiermee zullen in de volgende 
paragrafen bij de bespreking per discipline ook de 
recreatiecategorieën aan de orde komen. 

Een aspect waar hier ook nog op dient te worden 
gewezen is het volgende. Bij de kwetsbaarheidsbe-
paling worden de gebieden min of meer geïsoleerd 
beoordeeld. Het effect van een bepaalde recreatie-
vorm kan echter sterk worden beïnvloed door acti
viteiten die in de omliggende gebieden al of niet 
plaatshebben. Bij het gebruik van de resultaten 
moet dan ook worden gedacht dat dit aspect niet in 
de beoordeling kon worden betrokken. Enerzijds uit 
praktische overwegingen (de methode zou veel te 
ingewikkeld zijn geworden), anderzijds wederom van
wege het feit dat over allerlei relaties in dit op
zicht nog onvoldoende bekend is. 

De beoordeling van de kwetsbaarheid van het op
pervlaktewater is niet in deze methode - die op de 
beoordeling van gebieden is gericht - betrokken. 
De kwetsbaarheid van vennen en beken voor een aan
tal relevante vormen van recreatie zal in paragraaf 
4.4.3 aan de orde komen. 

3.2.2.2 GEOMORFOLOGIE 

Het kwaliteitsverlies in geomorfologisch opzicht 
dat door de verschillende vormen van recreatie-ac
tiviteit kan worden veroorzaakt, bestaat uit ver
anderingen aan de morfologie. Directe veranderin
gen aan de morfologie door afgraving, egalisatie, 
wegenbouw, e.d. kunnen plaatselijk zeer groot zijn 
en het verdwijnen van bepaalde vormen tot gevolg 
hebben. Door aantasting van de vegetatie kan wind-
of watererosie ontstaan, waardoor indirect en vaak 
zeer geleidelijk, eveneens veranderingen van de 
morfologie optreden. 

De erosiegevoeligheid is zeer afhankelijk van 
de terreingesteldheid en de ondergrond. Voor het 
ontstaan van watererosie zijn de hellingshoek ende 
lengte van een helling van groot belang, maar te
vens de aard en de pakking van het materiaal. Voor
al daar waar regenwater niet snel in de grond kan 
dringen is op hellingen watererosie mogelijk. Wind-
erosie zal op deze plaatsen niet of nauwelijks op
treden. Duin- en dekzandgebieden kunnen daarente
gen vrij snel gaan stuiven wanneer de vegetatie 
wordt aangetast. Hoge duinen worden hierdoor afge
vlakt en op andere plaatsen kan een stuifzandvlak
te ontstaan. Lichte recreatie kan in een gebied 
met actief stuifzand in zoverre positief werken, 
dat dichtgroeien ervan wordt tegengegaan. Sterke 
recreatiedruk kan tot gevolg hebben dat een uitge-
stoven gebied met aan de randen hoge landduinen 
ontstaat. 

3.2.2.3 BODEM 

Bij de beoordeling van de kwetsbaarheid van de 
bodem is een te verwachten aantasting van de gaaf
heid van het bodemprofiel als maatstaf gekozen. 
Deze aantasting is hier dus als kwaliteitsverlies 
geïnterpreteerd. Als belangrijkste beoordelings
factoren zijn gekozen: 
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De draagkracht van de grond. 
De kans op verstuiving. 
Het effect van verontreiniging. 
Vergraving. 

Aan de hand van deze factoren is gepoogd het effect 
van de verschillende recreatiecategorieën te be
oordelen. Zo is bijvoorbeeld het effect van ver
ontreiniging op bemeste bodems of bodems met een 
van nature voedselrijke bovenlaag minder dan op 
voedselarme gronden. Op gronden met een gemiddeld 
hogere grondwaterspiegel zullen de effecten van 
bijvoorbeeld berijden sterker zijn dan de gronden 
waar het grondwater altijd ver onder het maaiveld 
blijft. Sommige recreatiecategorieën brengen de 
noodzaak met zich mee, de grond tenminste plaatse
lijk te vergraven, waardoor de oorspronkelijke bo
demopbouw geheel wordt verstoord. 

De resultaten van de beoordeling van elke bodem
eenheid aan de hand van bovengenoemde factoren met 
betrekking tot de onderscheiden recreatiecategorie-
en zijn samengevat in tabel 18. 

3.2.2.4 VEGETATIE 

In het kader van dit project is geen onderzoek 
verricht naar de effecten van recreatie op de ve

getatie. Bij de kwetsbaarheidsbeoordeling is uitge
gaan van de resultaten van onderzoek in ander ver
band (Aleva 1973, Op 't Hof 1974, Van der Werf 1967 
1972), aangevuld met ervaringen die tijdens de ve-
getatiekartering op de Veluwe zijn opgedaan. Voor 
zover mogelijk is bij de beoordelingen ook reke
ning gehouden met niet-gekarteerde vegetatie-een-
heden (paragraaf 3.2.1.4), aangezien deze vaak zeer 
kwetsbaar zijn. 

Onder kwaliteitsverlies wordt verstaan: 
Verlies van gaafheid, d.w.z. veranderingen in 

samenstelling en structuur van de vegetatie t.g.v. 
bijvoorbeeld betreden en berijden. 

Oppervlakteverlies door wegen, paden, recreatie
voorzieningen (o.a. parkeerterreinen), kaal gelo
pen stukken e.d. 

In tabel 19 kan worden afgelezen of de verschil
lende recreatiecategorieën in de afzonderlijke ve-
getatie-eenheden al dan niet kwaliteitsverlies ver
oorzaken. Deze tabel heeft als uitgangspunt gediend 
voor de beoordeling van de gebieden. 

Bij de kwetsbaarheidsbepaling is met een aantal 
aspecten die met de recreatiecategorieën samenhan
gen, zwaarwegend rekening gehouden. Het betreft 
hier effecten die ontstaan door recreatie-activi
teiten, die in de praktijk veelal gepaard zullen 
gaan met de soorten recreatie, die in de categorie 

Recreatie categorie ^ 

a 
b 
c 

d 

e 
f 

9 
h 
i 
i 

k 

1 

m 

n 
0 

P 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

w 
X 

Y 
z 

Geen of een gering 
kwaliteitsverlies 

overal mogelijk zonder 
kwaliteitsverlies 

alle gronden op gt V t /m V I I I 
en de vlakvaaggronden op 
gt I I I , uitgezonderd veen- en 
kleigronden op gt V 

alle gronden opgtV I t/m V I I I , 
behalve die met een zanddek 
en de duin-en vlakvaaggronden 

overal mogelijk zonder 

kwaliteitsverlies 

als k 

overal mogelijk zonder 
kwaliteitsverlies 

alsk 

als e t/m j 

alsk 

alle gronden op gt VI t/m VIM 
en tevens de vlakvaaggronden 
opgt III t /m V 

alsk 

Kwaliteitsverlies wordt ver -
moed, nader onderzoek is 
nodig 

alle gronden met een zand -
dek en de duin - en vlakvaag 
gronden op gt V t /m VI I I 

als k 

als k 

als k 

als k 

Kwaliteitsverlies 

alle gronden op gt 1 t/m IV 
uitgezonderd vlakvaaggronj 

den op gt 111 ; alsmede veen-
en kleigronden op gt V 

alle gronden op gt 1 t /m V, 
uitgezonderd vlakvaag -
gronden op gt V 

als k 

als k 

als e t /m j 

als k 

alle gronden op gt 1 t/m V 
uitgezonderd vlakvaaggron
den op gt I I I t /m V 

alle gronden op alle gt's 

als k 

alsv 

1) zie voor betekenis categorieën tabel 17 

Tabel 18 Beoordelingsschema van de kwetsbaarheid der gronden op de Veluwe t.o.v. de 
recreatiecategorieën 
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Vegetatte-eenheid 2) 

Stuifzand < 

Heide < 

Bos < 

Cultuurland < 

Actief 
stuifzand 

L z 
CL 

CK 

C 

CD 

CE 

CM 

Q 

L 

K 

X 

D 

1 

V 

P 

H 

Pt 

F 

R 

N 

E 

'M 

S 

f a 

l » 

Kwetsbaarheid t.o.v. recreatiecategorie: 1) 

a 

• 
• 

A 

A 

A 

b 

• 
A 

A 

A 

A 

C 

• 
A 

A 

A 

A 

• • 

d 

• 
A 

A 

A 

A 

e 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

f 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

• 

g 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

• 
A 

A 

A 

A 
A 

A 

h 

A 

A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 

A 

A 

-

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

i 

A 

A 

A 
A 
A 
A 

A 
A 

A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 

i 

A 

A 

A 
A 
A 
A 

A 
A 

A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

k 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 

A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

l 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

• 

A 

m 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

A 
A 
A 

A 

n 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

• 

A 

O 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

• 

A 

p 

A 

A 
A 

A 

A 
A 

A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 

q 

A 

A 
A 

A 
A 

A 

A 

A 
A 

A 
A 
A 

A 

r 

A 

A 

A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 

s 

A 

A 

A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 

t 

A 

A 

A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 

u 

A 

A 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

V 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

w 

A 

A 

A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 

A 

A 

X 

A 

A 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

il' 

A 

A 

A 
A 

A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

Z 

A 

A 

A 
A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

A = mogelijk kwaliteitsverlies t.g.v. ingreep of activiteit; nader onderzoek gewenst 

1) zie tabel 17 2) zie bijlage 5 en § 2.4.1. 

Tabel 19 Kwetsbaarheidsbepaling per vegetatie-een beid en per recreatiecategorie, 

• = ingreep of activiteit zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

A = ingreep of activiteit veroorzaakt kwaliteitsverlies 

expliciet zijn genoemd. De beknopte omschrijving 
van de recreatievormen die een categorie omvat kan 
hierdoor niet altijd helemaal strikt worden gehan
teerd. Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelij
ken. 

Mobiele recreatie op bestaande wegen en paden 
kan - strikt genomen - voor vrijwel geen enkele ve-
getatie-eenheid kwaad. In de praktijk echter be
geeft men zich vaak buiten wegen en paden (bijvoor
beeld om grote waterplassen of mulle plekken op de 
weg te ontwijken, waardoor verbreding van bestaan
de wegen en paden plaatsvindt). 
- Voorzieningen voor stationaire recreatie (bij
voorbeeld pannekoekenhuis, speelweide, spartelvij
ver etc.) kunnen de mobiele recreatie in een wijde 
omgeving stimuleren. 

Vormen van mobiele recreatie brengen zeer vaak 
vormen van ongeorganiseerde stationaire recreatie 
met zich mee. 

3.2.2.5 BOSTYPEN 

Bij de kwetsbaarheidsbepaling van de verschil
lende bossen op de Veluwe is gewerkt met bestaande 
kennis. Relatie-onderzoek was gezien de beschikba
re tijd niet mogelijk. Bij het nagaan van de con
sequenties van de onderscheiden recreatievormen is 
vooral gekeken naar de kans op verlies aan bosare-
aal en naar effecten op het bosbeheer in verband 
met het voortbestaan van het bos. 

De kwetsbaarheid van een bos hangt samen met het 
bosbeheer omdat naarmate dit beheer achterwege 
blijft minder of geen corrigerende maatregelen kun
nen worden getroffen. De betekenis van de bostypen 
voor de bosbouw (paragraaf 3.2.1.5) heeft bij de 
beoordeling eveneens een rol gespeeld. 

Opgemerkt moet worden dat geen rekening is ge
houden met aspecten van vandalisme, zoals krassen 
in boomstammen, afrukken van boomtakken, graven in 
het bos, ontvreemden van bomen e.d. Wellicht vormen 
deze aspecten wel de grootste bedreiging voor het 
bos op de Veluwe, maar dit geldt voor ieder bos en 
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bovendien staan deze los van de onderzochte recre
atiecategorieën. 

De resultaten van de beoordeling per bostype en 
per recreatiecategorie zijn bijeengebracht in ta
bel 20 en worden hieronder nader toegelicht. 

Bij de beoordeling van de mobiele recreatie is 
geen onderscheid gemaakt tussen de bostypen (para
graaf 2.4.2) omdat in principe geen bos opgeofferd 
hoeft te worden en de negatieve volgen van deze 
recreatiecategorieën te maken hebben met beschadi
gingen die het voortbestaan van bos in gevaar kun
nen brengen, wat voor elk bostype kwaliteitsver
lies betekent. De categorieën a t/m f (tabel 17) 
worden in principe niet als kwaliteitsverlies ge
zien. Alle bedoelde activiteiten vinden immers 
plaats op wegen en paden of op de hierlangs aange
brachte eenvoudige voorzieningen. Voor categorie g 
is nader onderzoek nodig vooral met betrekking tot 
het paardrijden in bos, want hiervoor worden veel
al nieuwe paden (ruiterpaden) in het bos aangelegd 
die een negatief effect kunnen hebben op het voort
bestaan van bos. Van de categorie h t/m k wordt 
verwacht dat ze kwaliteitsverlies tot gevolg zullen 
hebben, omdat bij deze categorieën ook buiten de 
wegen en paden het bos toegankelijk is. Het is zeer 
waarschijnlijk dat juist hierdoor de bodem en de 
verjonging in de opstanden beschadigd kunnen wor
den. Over de consequenties van bromfietsen in het 
bos (categorie 1) is weinig bekend, nader onder
zoek is nodig met name wat betreft de uitlaatgas
sen. Dit geldt voor alle categorieën waarin het ge
bruik van verbrandingsmotoren is opgenomen. Cate
gorie m is als kwaliteitsverlies gezien omdat juist 
deze vorm van recreatie alle potenties heeft om tot 
'crossen' uit te groeien waardoor in nog ernstiger 
mate dan bij de categorieën h t/m k bodem, opstand 
en verjonging beschadigd kunnen worden. Voor de 
categorieën n en o is nader onderzoek nodig in ver
band met de consequenties van uitlaatgassen, olie-
verlies e.d. en de problematiek van wegaanleg en 
wegverharding in bos. De categorieën p en q worden 
als kwaliteitsverlies beschouwd omdat bij het par
keren langs de weg (categorie p) de opstandsranden 
gevaar lopen, terwijl bij categorie q alle kans be

staat op 'crossen'. 

Bij de categorieën met stationaire recreatie zal 
in veel gevallen bos opgeofferd moeten worden. Het 
minst wenselijk achten we deze opoffering in de 
hoogst gewaardeerde bostypen (paragraaf 3.2.1.5). 
Voor de categorieën r en s wordt kwaliteitsverlies 
verwacht bij de bostypen 1 t/m 4, weinig kwali
teitsverlies bij de bostypen 6 en 7, omdat deze 
bostypen bosbouwkundig gezien een aantal beperkin
gen kennen. Nader onderzoek is nodig bij bostypen 
5, 8 en 9. Voor de categorieën t en u wordt kwali
teitsverlies verwacht bij de bostypen 1 t/m 5; na
der onderzoek is nodig bij de bostypen 6 t/m 9, dit 
in verband met de aard van de bebouwing en/of de 
oppervlakte van het te maken object. Voor catego
rie v wordt kwaliteitsverlies verwacht bij de bos
typen 1 t/m 6; nader onderzoek is nodig m.b.t. de 
bostypen 7 t/m 9. De categorieën w en x lijken meer 
mogelijkheden te bieden vooral bij de bostypen 3 en 
4, omdat deze bostypen veelal een zodanige ruimte
lijke opbouw hebben (open ruimten) dat vrijwel geen 
bos hoeft te worden opgeofferd, nader onderzoek is 
echter nog nodig; dit geldt ook voor de bostypen 5 
t/m 9. Wel is kwaliteitsverlies te verwachten bij 
de bostypen 1 en 2. Voor de categorieën y en z 
moet relatief veel bos opgeofferd worden vandaar 
dat kwaliteitsverlies te verwachten is bij de bos
typen 1 t/m 5 ; voor de bostypen 6 t/m 9 is nader 
onderzoek nodig. 

Uit deze opsomming blijkt hoe weinig inzicht er 
op dit moment nog bestaat over de consequenties 
van de recreatie voor het bos. De hierboven uitge
voerde kwetsbaarheidsbepaling blijft arbitrair; 
men dient te bedenken dat het vaak gaat om een com
binatie van factoren, welke mogelijkerwijs een cu
mulatief effect kunnen hebben. Daarnaast is het 
noodzakelijk deze gehele kwetsbaarheidsproblematiek 
in breed verband te zien, dat wil zeggen in combi
natie met gegevens en inzichten uit andere disci
plines. 

BOSTYPEN 2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kwetsbaarheid t.o.v 

a 

• 

b c d e f 9 

• 

• 

A 

• 

A 

A 

A 

A 

A 

h 

• 
A 
• 
• 
• 
A 
A 
A 
A 

i 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

i 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

k 

A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

i 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

recreatie 

m 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

n 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

categorie : D 

0 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

P 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 

q 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

r 

A 
A 
A 
A 
A 

• 
A 

A 

S 

A 
A 
A 
A 
A 

A 

A 

A 

t 

A 

A 
A 

A 
A 
A 

A 

A 

U 

A 

A 
A 

A 
A 
A 

A 

A 

V 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 

A 

W 

A 

A 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

X 

A 

A 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

y 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 

A 

Z 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

A 

kwaliteitsverlies te verwachten 

mogelijk kwaliteitsverlies, nader onderzoek gewenst 

geen kwaliteitsverlies te verwachten 

^ zie tabel 17 

2 ' zie § 2.4.2. en bijlage 6 

Tabel 20 Kwetsbaarheidsbepaling per bostype en per recreatiecategorie 

108 



3.2.2.6 GROTE ZOOGDIEREN 

Met betrekking tot de grote zoogdieren zijn voor 
elke recreatiecategorie direct de gebieden (para
graaf 3.3) beoordeeld en was geen kwetsbaarheids-
bepaling in 2 stappen nodig. 

Kwetsbaarheid 
Uit onderzoek is bekend dat het gedrag en ver

spreidingspatroon van grote zoogdieren in sterke 
mate kan worden beïnvloed door het 'recreatiege
beuren'. Het is momenteel zo, dat nergens op de Ve-
luwe een 'blanco' situatie (zonder invloed van re
creatie) wordt aangetroffen. Er zijn dan ook alleen 
meetbare verschillen tussen meer en minder beïnvloe
de situaties. 

Het is niet helemaal bekend, hoe het versprei
dingspatroon van de grote zoogdieren er zou uitzien 
in een blanco situatie. Vermoedelijk zal dan de 
factor voedsel de belangrijkste rol spelen terwijl 
nu de factoren rust en dekking vaak bepalend zijn 
voor het terreingebruik door sommige soorten. 

Door de aard van de begroeiing en terreingesteld-
heid is de kwetsbaarheid bij 'open' terreinen vaak 
groter dan bij bossen. Afhankelijk van het wegen
en padenverloop, de toegangsregelingen, ligging van 
campings, restaurants (uitstralingseffect) e.d. 
geeft éénzelfde aantal bezoekers in het ene terrein 
meer verstoring dan in het andere. Bovendien zijn 
de gedragingen van de bezoekers van belang. De 
kwetsbaarheid voor een bepaalde activiteit moet dus 
per gebied worden bekeken. 

Niet alle grote zoogdieren zijn even 'gevoelig' 
voor verstoring. Het edelhert is in dit verband de 
soort die het snelst problemen oproept. Samen met 
het ree (en damhert) behoort deze soort tot de her
kauwers. Herkauwers hebben een bepaald ritme van 
voedselopname en herkauwen, dat zich over het ge
hele etmaal uitstrekt en waarbij op bepaalde tijden 
bepaalde plaatsen (ook open terreinen) worden ge
prefereerd. Dit ritme wordt echter gemakkelijk door 
de mens verstoord. Hierdoor moeten de dieren met 
een mindere kwaliteit en/of kwantiteit voedsel ge
noegen nemen. Spijsverteringsstoornissen kunnen op
treden en conditieverslechtering wordt waargenomen. 
Ook kan concentratievorming optreden, waardoor de
len van het terrein niet langer worden benut en in 
andere delen 'overbegrazing' van bepaalde plante-
soorten kan plaatsvinden. 

De moeflon begraast graag open vlakten. De kans 
op verstoring is door het ontbreken van dekking 
daarom groot. De afstand waarop moeflons voor de 
mens vluchten is sterk afhankelijk van het gedrag 
der bezoekers. Rustig fietsende of wandelende re
creanten die op de paden blijven worden soms 'geto
lereerd. Als 'kudde'-dieren leven de moeflons vaak 
in grote groepen (soms meer dan 100 exemplaren). 
Vaak ziet men het verschijnsel dat kleine groepjes 
moeflons minder 'schuw' zijn dan een grote kudde. 
Wanneer er één dier wegvlucht gaat de hele groep 
mee. Naarmate er grotere groepen zijn neemt de ver
storingskans dus toe omdat er dan altijd wel een 
dier is dat de 'zaak'niet helemaal vertrouwt. 

Zwijnen zijn niet zo gevoelig voor verstoring 
mits men de 'dekkingen' waarin zij overdag verblij
ven niet betreedt of verontrust. 

Vossen en dassen zijn zeer gevoelig voor ver
storing van (en rondom) hun burchten. Door hun 
nachtelijke leefwijze hebben ze van de menselijke 
activiteiten in hun leefgebied niet zoveel hinder, 
mits de burchten en overige 'dagverblijven' niet 
worden verstoord. 

Kwaliteitsverlies 
Kwaliteitsverlies is een 'rekbaar' begrip. Wat 

de één als verlies aan natuurlijke waarden ziet is 
voor een ander nog acceptabel. Bij de grote zoog
dieren kan men 2 typen 'kwaliteitsverlies' onder
scheiden. 
- Verliezen die op vrij korte termijn d.m.v. een 
bepaalde maatregel (bijvoorbeeld instelling van 
rustgebieden) kunnen worden gecompenseerd. 

Verliezen die of niet of slechts gedeeltelijk 
kunnen worden gecompenseerd. 

In dit geval is als vooronderstelling aangeno
men dat het invoeren van een recreatiecategorie 
niet gepaard gaat met een gecompenseerde maatregel. 
Kwaliteitsverlies ontstaat dan in de volgende ge
vallen: 

Vermindering van het aantal individuen bij ver
schillende soorten grote zoogdieren in een gebied 
ten gevolge van de ingevoerde recreatiecategorie 
(soms door goed beheer te compenseren). 

Het verdwijnen van één (of meer) soorten uit het 
gebied (bijna nooit te compenseren). 

Het verloren gaan van waardevolle dassen- of 
vossenburchten zonder dat in datzelfde gebied ver-
vangingsmogelijkheden aanwezig zijn. 

Het verloren gaan van onvervangbare voedselge-
bieden voor één of meer soorten. 

Het nagenoeg geheel verloren gaan van dekkings
mogelijkheden binnen het gebied. 

Het permanent veranderen van het dag/nachtritme 
van herkauwers waardoor de benutbaarheid van het 
terrein sterk terugloopt. (Opgemerkt kan worden dat 
in dit opzicht op vrijwel de gehele Veluwe al spra
ke is van kwaliteitsverlies. In vele gevallen is 
de verstoring thans te groot en/of zijn er nog te 
weinig compenserende maatregelen genomen). 

Recreatiecategorieën 
De effecten die te verwachten zijn als gevolg 

van de verschillende recreatiecategorieën (tabel 
17) zullen hieronder nader worden besproken. 

De categorieën a en b zullen in het algemeen 
weinig nadelige effecten voor de grote zoogdieren 
met zich mee brengen. Voor de categorieën c t/m f 
zijn afhankelijk van de aanwezigheid van dekking 
en de wilddichtheid, in toenemende mate voor de 
herkauwers veranderingen in verspreiding en dagrit
me te verwachten. Ten aanzien van categorie f kan 
worden gezegd dat zorgvuldig gekozen wandel- en 
fietsroutes geen extra verstoring met zich mee be
hoeven te brengen. Paardrijden, mits in rustig tem
po en op zorgvuldig gekozen routes (categorie g) 
geeft weinig meer storing dan alleen wandelen en 
fietsen (categorie f). 

Ten aanzien van de grote zoogdieren kan worden 
vastgesteld dat het verlaten van wegen en paden 
(categorie h t/m k) vrijwel altijd tot kwaliteits

verlies leidt. Afgezien van herkauwers en zwijnen 
lopen ook vossen en dassen gevaar verstoord te wor
den daar hun burchten betreden kunnen worden (her
haalde verstoring leidt tot wegtrekken uit de 
burcht). Naarmate het verlaten van wegen en paden 
in grotere gebiedsdelen en/of gedurende langere 
tijd wordt toegelaten, neemt het nadelige effect 
toe. (Alleen in die gebieden, waar vanwege snelwe
gen of andere oorzaken geen grote zoogdieren meer 
te verwachten zijn, is ook weinig nadeel te ver
wachten) . Wanneer bovendien nog honden worden los
gelaten (categorie k) is het kwaliteitsverlies to
taal. (Eigenaars van loslopende honden zijn overi
gens ingevolge de wettelijke bepalingen strafbaar, 
zodra hun hond wild opjaagt). 

Het bromfietsen op bepaalde routes (categorie 1) 
zal in het algemeen weinig meer storing geven dan 
bij e en f. Het bromfietsen op alle wegen en paden 
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zal daarentegen sterk kwaliteitsverlies betekenen, 
aangezien het wegtrekken van dieren te verwachten 
is. 

Categorie n, langzaam autoverkeer met stopver-
bod op bestaande verharde wegen gecombineerd met 
wandelen en fietsen in omliggend terrein, zal ver
geleken met categorie e weinig extra verstoring 
geven. 

Passerend snel autoverkeer kan leiden tot kwa
liteitsverliezen door het doodrijden van dierenen, 
bij hoge verkeersintensiteit, het bemoeilijken van 
verplaatsing van het wild wegens oversteekmoeilijk-
heden. Openstelling van het omringende gebied ver
hoogt het risico van aanrijdingen, doordat opge
jaagde dieren onverhoeds de wegen oversteken. Bij 
categorie p wordt, vergeleken bij e en f, extra 
kwaliteitsverlies verwacht door het toenemende aan
tal bezoekers. In gebieden waar verharde wegen op 
relatief korte afstand van elkaar lopen zal de ver
storing groot zijn. Categorie g zal zeer veel kwa
liteitsverlies geven, enerzijds door het grote aan
tal bezoekers, dat hier waarschijnlijk komt en an
derzijds door de openstelling ook buiten de paden. 

Bij de categorieën met stationaire recreatie 
geldt dat de voorzieningen of objecten zelf weinig 
kwaliteitsverlies behoeven te geven door hun rela
tief geringe afmeting. Door een verkeerde situering 
van de objecten, bijvoorbeeld midden op vossen- of 
dassenburchten of in het enige bosgebiedje temid
den van een heidelandschap, kan het kwaliteitsver
lies echter groot zijn. In de meeste gevallen zul
len de menselijke activiteiten buiten de voorzie
ningen zelf het grootste kwaliteitsverlies geven. 
Het 'uitstralingseffect' is in gebieden met veel 
grote zoogdieren of weinig dekking meestal vrij 
groot. Daarbij maakt het weinig verschil of het 
gaat om elementen voor dagrecreatie of voor ver
blijfsrecreatie. Bij toename van het aantal elemen
ten worden steeds grotere delen van het gebied 'on
bewoonbaar' voor diverse soorten. Een belangrijk 
aspect is, dat stationaire recreatie - vooral als 
er gebouwd wordt - vrijwel onherstelbaar kwali
teitsverlies betekent. 

3.2.2.7 VOGELS 

Bij de beoordeling van de kwetsbaarheid van de 
avifauna t.o.v. de verschillende recreatiecatego
rieën is onder kwaliteitsverlies verstaan het ver
dwijnen van bepaalde (karakteristieke, zeldzame) 
vogelsoorten als broedvogel. Een eventuele veran
dering van het aantal broedparen van meer algemene 
(niet karakteristieke, niet zeldzame) vogelsoorten 
is hier in het algemeen buiten beschouwing gelaten. 

De kans op verstoring van karakteristieke of 
zeldzame broedvogels (zoals korhoen, duinpieper en 
havik) is afhankelijk van een aantal factoren. Voor 
wat betreft het landschap zijn vooral het ontslui
tingspatroon, het reliëf, de openheid (heide) of 
geslotenheid (bos) en de variatie t.o.v. de opper
vlakte van betekenis. Verder is gelet op de op dit 
moment aanwezige voorzieningen voor dag- en ver
blijfsrecreatie. Tenslotte is uiteraard de versto-
ringsgevoeligheid van de vogelsoorten in kwestie 
van belang, maar deze is juist niet altijd gelijk 
en afhankelijk van de situatie ter plaatse en van 
de al aanwezige vormen van menselijke activiteit. 

Teneinde in relatief drukke of gestoorde gebie
den ook een oordeel te kunnen geven over de lichte 
of extensieve recreatiecategorieën, is hier door 
vergelijking met overeenkomstige, doch 'gavere' ge
bieden uitgegaan van een potentieel te verwachten 
avifauna. 

Bij de recreatiecategorieën (tabel 17) kan een 
aantal opmerkingen worden gemaakt. De categorieën 

waarbij de openstelling van een gebied slechts tij
delijk is (a, c, h, j) zijn zo beoordeeld dat deze 
openstelling buiten het broedseizoen valt. De in
vloed op de avifauna zal daarom gering zijn. Bij 
die categorieën waarbij slechts delen van het te 
beoordelen gebied zijn blootgesteld aan de respec
tievelijke recreatievormen was de beoordeling vaak 
moeilijk, omdat niet bekend was om welke delen het 
ging. De categorieën waarbij een vorm van gemoto
riseerd verkeer aan de orde is zijn voornamelijk 
beoordeeld t.a.v. de te verwachten hoge intensiteit 
van het overig gebruik dat hiermee gepaard gaat. 
Het bromfietsen en autorijden zijn op zich niet zo 
storend omdat ze in hoofdzaak het aspect 'lawaai' 
met zich meebrengen en vogels een duidelijke gewen
ning aan 'lawaai' vertonen. Het wandelen en paard
rijden buiten de paden (k) betekent altijd - en in 
versterkte mate wanneer er ook nog loslopende hon
den zijn - een sterke storing van de avifauna. 
Vooral bodembroeders (eenden, wulp, korhoen, nacht
zwaluw, houtsnip, boomleeuwerik etc.) worden hier 
bedreigd. 

Bij de categorieën met stationaire recreatie is 
uiteraard de ligging van de voorzieningen bepalend 
voor het te verwachten effect. Er is bij de beoor
deling zwaarwegend rekening gehouden met het soort 
recreanten dat bij de verschillende categorieën te 
verwachten is en daarmee met het soort van negatie
ve invloeden dat zal kunnen optreden. 

Voor alle categorieën, behalve die, waarbij het 
gebied gedurende het broedseizoen niet toegankelijk 
is (a, c, h en j) is er rekening mee gehouden dat 
het recreatieseizoen - dus de drukste tijd - in het 
algemeen juist samenvalt met het broedseizoen. 

3.2.2.8 CULTUURHISTORIE 

Kwaliteitsverlies ten aanzien van de cultuurhis
torische relicten treedt op wanneer deze door de 
recreatie worden aangetast. Beschouwt men de ver
schillende recreatiecategorieën (tabel 17) in hun 
algemeenheid, dan kan het volgende worden opgemerkt. 

Wat betreft de mobiele recreatie, hetzij wande
lend, hetzij per fiets of bromfiets, zal geen scha
de worden aangericht zolang de activiteiten plaats
vinden op daarvoor ingerichte en bestaande wegen en 
paden. Het is niet van betekenis of deze wegen en 
paden beperkt toegankelijk zijn of onbeperkt. Even
min is het al dan niet laten loslopen van honden 
relevant. Bedenkingen beginnen pas te rijzen wan
neer het bezoek wordt gestimuleerd waardoor bepaal
de voorzieningen kunnen worden aangetrokken (zoals 
restaurants en parkeerplaatsen). Voorts is het niet 
wenselijk als men zijn activiteiten tot buiten de 
wegen en de paden gaat uitstrekken. Zeker geldt dit 
ten aanzien van het paardrijden, welke activiteit 
bovendien niet denkbaar is zonder de min of meer 
directe aanwezigheid van maneges. Paardrijden bui
ten wegen en paden is het meest bezwaarlijk ten 
aanzien van de cultuurhistorische relicten in de 
hoogste waarderingsklassen. De mobiele recreatie 
bedreven door middel van automobielen stuit wat be
treft het cultuurhistorische aspect niet op over
wegende bezwaren mits daarbij wordt gereden op ver
harde wegen en er een stopverbod geldt. Behoort 
parkeren tot de mogelijkheden dan kunnen er aller
lei voorzieningen worden aangetrokken die wellicht 
minder geschikt zijn voor het voortbestaan van de 
cultuurhistorische relicten. Vooral ten aanzien van 
de relicten in de hoogste waarderingsklassen kan 
deze vorm van recreatie bezwaren opleveren. 

Aangaande de stationaire recreatie mag een be
duidend groter gevaar worden geducht voor het op
treden van kwaliteitsverlies dan bij de mobiele re
creatie. Met het toenemen van de omvang van de voor-
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zieningen neemt de kans op aantasting sterk toe. In 
de meeste gevallen zal deze aantasting dergelijke 
vormen aannemen dat recreatieve ontwikkelingen 
steeds tot een sterk kwaliteitsverlies zullen lei
den. 

3.2.2.9 FYSIOGNOMIE VAN HET LANDSCHAP 

Er bestaat nog weinig ervaring met het bepalen 
van de visuele kwetsbaarheid van landschappen. Het 
begrip kwetsbaarheid is alleen bruikbaar in relatie 
tot een zekere waardering. Het is ook mogelijk om 
meer algemeen van gevoeligheid voor veranderingen 
te spreken; daarbij wordt in het midden gelaten of 
de verandering positief, neutraal of negatief be
oordeeld wordt. Een uitwerking in deze trant is 
bijvoorbeeld te vinden in De Veer & Buitenhuis 
(1973) en in Vrij (1973). 

Voor het bepalen van de kwetsbaarheid van het 
Veluwe-landschap is nagegaan in hoeverre landschap
pen met waarderingsklassen 2 t'm 5 (paragraaf 
3.2.1.10) kunnen dalen tot klasse 1, wanneer één 
van de te beoordelen recreatiecategorieën optreedt. 
Veranderingen binnen het waardetraject 2 - 5 konden 
in het kader van dit onderzoek niet vastgesteld 
worden aangezien niet duidelijk is of en in hoever
re recreatieve activiteiten met slechts plaatselij
ke en tijdelijke visuele gevolgen - zoals wandelen 
en kamperen - de waarderingsparameters en daarmee 
de waarderingsklasse nadelig beïnvloeden. 

Het kwetsbaarheidsonderzoek is gekoppeld aan het 
schaalniveau waarop het landschap is beschouwd, met 
andere woorden aan de kaartschaal waarop het is 
afgebeeld, namelijk 1 : 100 000. Indien de visuele 
invloed van een te beoordelen ingreep zich beperkt 
tot een oppervlak kleiner dan de minimumkaartvlak-
grootte op de landschapskaart (ca. 6 ha in het ter
rein) kan deze invloed buiten beschouwing blijven. 
Immers, ook bij de opname van de kaart zijn deze 
elementen niet verwerkt. Zeker moeten ook deze in
grepen in het algemeen kritisch worden bezien, daar 
de 'planologische praktijk' laat zien dat solitair 
optredende activiteiten veelal ruimtelijk meer in
grijpende en/of nieuwe activiteiten met zich mee 
brengen. 

Ten behoeve van de kwetsbaarheidsbepaling van 
het Veluwe-landschap is een matrix opgesteld (ta
bel 21). Criteria die hierbij zijn aangelegd, zijn 
de toegekende waardering (1 of 2 - 5 ) , ruimte-mas
sa en de geschatte visuele invloed van de recrea
tiecategorieën op zichzelf (Brouwer et al. 1974). 

De groepen I en II uit de matrix bestaan uit 
ruimtelijk landschap in de waarderingsklassen 2 t/ 
m 5. Voor groep II geldt dat door of langs de ruim-

Tabel 21. Kwetsbaarheidsmatrix van het Veluwe-land
schap. De groepen worden verklaard in paragraaf 
3.2.2.9, de recreatiecategorieën in tabel 17. 

Groep 

I 
II 
III 
IV 

Ree 

a-m 

+ 
+ 
+ 
+ 

reat: 

n-q 

+ 
+ 
+ 
+ 

1 
Lecategorie 

r 

+ 
+ 
+ 
+ 

s 

+ 
+ 
+ 
+ 

t 

+ 
+ 
+ 
+ 

u 

+ 
+ 
+ 
+ 

V 

_ 
-
-
+ 

w 

+ 
+ 
+ 
+ 

x 

+ 
+ 
+ 
+ 

y-z 

_ 
-
-
+ 

1. + = geen kwaliteitsverlies 
+ = mogelijk kwaliteitsverlies, nader onderzoek 

gewenst 
- = kwaliteitsverlies 

tes primaire of secundaire autowegen lopen (deel 
van de toevoeging c uit de legenda). Groep III is 
massa of associatie ruimte-massa, eveneens met 
waarderingsklasse 2 t/m 5. Groep IV bestaat uit al
le overige landschapstypen, namelijk die met waar
deringsklasse 1. Deze worden geacht niet of nauwe
lijks kwetsbaar te zijn voor alle recreatiecatego
rieën (a t/m z, tabel 17) vandaar de aanduiding + 
in de matrix (geen kwaliteitsverlies). 

De verschillen en overeenkomsten tussen de land-
schapsgroepen I, II en III per recreatiecategorie 
of groep daarvan zijn als volgt. De categorieën a 
t/m m zijn mobiele recreatievormen die de land
schapstypologie niet beïnvloed hebben. Het zicht
baar zijn van wandelen, fietsen en brommen als zo
danig is niet opgenomen. De visuele invloed hier
van lijkt gering te zijn (bij zeer grote drukte 
gaat dit uiteraard extra bezoek afremmen). Het is 
in principe denkbaar dat de visuele gevolgen van 
intensief wandelen buiten de paden zodanig zijn, 
dat het landschapsbeeld ingrijpend verandert, bij
voorbeeld doordat de kruidlaag vernietigd wordt. 
Bij de opname van het gebied is dit echter nergens 
'karteerbaar' aangetroffen. We geloven dan ook dat 
het aangeven van een + (geen kwaliteitsverlies) 
voor de categorieën a t/m m gerechtvaardigd is. 

Bij de categorieën n t/m q is autorijden toege
staan. De verkeersdrukte is afhankelijk van vele 
factoren, zoals asfaltering, ligging t.o.v. andere 
wegen, verkeersstimulerende maatregelen (toeristi
sche routes). Deze drukte kan in bepaalde gevallen 
de drukte op secundaire wegen benaderen of over
schrijden. Wanneer zo'n weg door ruimte loopt en 
niet afgeschermd wordt door beplanting zal dit de 
waarderingsklasse doen dalen met één punt (verge
lijk tabel 16). In dit geval is Groep I aangeduid 
met +_ (nader onderzoek gewenst) . Daar echter de 
drukte kan meevallen, afschermende beplanting kan 
worden aangebracht en bovendien de landschapswaar
de reeds 2 kan bedragen (en dan in het systeem bij 
'toevoeging' van een autoweg niet meer daalt), kre
gen de groepen II - IV een + (geen kwaliteitsver
lies) . 

De categorieën r en w zijn de enige typen ver
blijfsrecreatie waarvan de visuele invloed te ver
waarlozen is. Het zijn namelijk altijd zeer kleine 
elementen, er komt nauwelijks bebouwing aan te pas 
en ze zijn niet met de auto bereikbaar. Voor alle 
landschapsgroepen is de aanduiding + op zijn plaats. 

De categorieën s en x zijn met r en w vergelijk
baar, ze trekken echter autoverkeer aan. Ruimtes 
kunnen in bepaalde gevallen kwetsbaar hiervoor zijn 
om dezelfde reden als de reeds behandelde catego
rieën n t/m q. Daarom is Groep I met een +_ aange
geven en de overige landschapsgroepen met een +. 

Categorie t. Hierbij is onderscheid gemaakt tus
sen de landschapsgroepen I/II enerzijds en III an
derzijds. De situering van een klein dagrecreatie-
element in I/II kan zodanig zijn, dat de rand van 
aangrenzende ruimte(s) wordt aangetast, namelijk 
wanneer meer dan 10% van deze rand uit zichtbare 
recreatie-objecten zou bestaan. In dat geval daalt 
de toe te kennen waarde naar 1. Een gunstige situ
ering voorkomt dit, reden waarom voor Groep I en II 
de aanduiding + wordt gekozen. 

Categorie u. Ook hier is een algemene uitspraak 
voor + of - niet te doen. Voorwaarden voor behoud 
van kwaliteit zijn dat het oppervlak van het ele
ment klein is (in relatie tot de typologie: minder 
dan 6 ha) en/of de landschapswaarderingsklasse 
reeds 2 bedraagt en dus niet meer daalt (recreatie
gebieden zonder bebouwing, kaarteenheid 21, zijn 
geplaatst in waarderingsklasse 2 ) . 

Categorieën v, y en z. Deze categorieën beslaan 
naar de praktijk aantoont veelal een vrij groot op-
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pervlak , d .w.z. meer dan de minimum-kaartvlakgroot-
te van ca. 6 ha . Deze landschappen z i j n gewaardeerd 
met k l a s se 1; toevoegen van zo 'n ca tegor ie in een 
maagdelijk gebied be tekent dus a l t i j d waardever l ies 
of d i t nu van 5, 4, 3 of van 2 naar 1 i s . 

3.3 Methode voor de beoordeling van gebieden 

3.3.1 GEBIEDSINDELING 

Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk 
werd gesteld, is het onderzoekgebied verdeeld om 
uitspraken over betekenis en kwetsbaarheid te kun
nen doen en tevens om deze uitspraken op een over
zichtelijke en bruikbare manier te kunnen presen
teren. 

In een eerste poging is getracht tot een gebieds
indeling te komen door het superponeren van alle 
inventarisatiekaarten. Dit leidde echter tot geen 
bevredigend resultaat omdat een aantal kaarten een 
te grote hoeveelheid informatie bevat: te veel le-
genda-eenheden en te kleine en te grillig gevormde 
kaartvlakken. Teneinde de inventarisatiekaarten te 
vereenvoudigen zijn voorlopige waarderingskaarten 
(per facet) vervaardigd. Deze gaven een minder ge
detailleerd beeld doordat nu iedere kaart slechts 
vijf legenda-eenheden kende (de vijf waarderings
klassen) . Na diverse 'probeersels' hebben tenslot
te met name de op deze wijze vereenvoudigde land-
schapsfysiognomische en geomorfologische kaart als 
basis gediend bij het tot stand komen van de ge
biedsindeling (kaartbijlage 7). Daarnaast zijn ech
ter ook de andere kaarten bij het omgrenzen van de 
gebieden gebruikt. 

Tegen de achtergrond van het - voornamelijk 
praktische - doel van de gebiedsindeling is bij het 
kiezen van grenzen rekening gehouden met: 

Overgangen tussen bos en open gebied. 
De structuur van het landschap (geomorfologie, 

landschapsfysiognomie). 
Het grondgebruik (bostypen, cultuurhistorie). 
Belangrijke primaire en secundaire wegen. 
De afmetingen van de gebieden, die niet al te 

sterk mogen uiteenlopen. 
De aldus ontstane gebieden hebben weliswaar een 

zekere inwendige samenhang en homogeniteit, zij be
vatten echter voor de meeste disciplines toch ver
schillende legenda-eenheden. 

Uitdrukkelijk zij er op deze plaats nogmaals op 
gewezen dat deze gebiedsindeling moet worden gezien 
als een middel om tot zo zinvol en bruikbaar moge
lijke resultaten te komen. De indeling is op de 
praktische bruikbaarheid gericht (wegen en paden 
als grenzen). De gebieden zijn dan ook, ondanks het 
feit dat ze een zekere inwendige samenhang vertonen 
niet bedoeld om als 'absolute' eenheden te worden 
gebruikt. 

Teneinde bij concrete plannen voor bepaalde de
len van de Veluwe naast de gegevens op grond van de 
gebiedsindeling ook de kaartbijlagen 1 - 8 en gege
vens uit hoofdstuk 2 te kunnen raadplegen en verge
lijken, is de gebiedsindeling op de achterzijde van 
de kaartbijlagen afgedrukt. Bij normaal gebruik 
wordt het kaartbeeld niet gestoord door deze inde
ling. Wanneer echter vergelijkingen gewenst zijn 
kan door de kaart op een lichtbak te leggen de ge
biedsindeling zichtbaar worden gemaakt. Op bijlage 
7 is de gebiedsindeling voorop afgebeeld. 

3.3.2 WAARDERING VAN GEBIEDEN 

Zoals reeds werd opgemerkt is een waardering 
van de gebieden voor alle aspecten (behalve de 
fauna) slechts mogelijk via een waardering van de 

legenda-eenheden. Dit betekent dat in veel geval
len verschillende legenda-eenheden binnen een ge
bied door een bepaalde discipline niet gelijk zul
len worden gewaardeerd. Teneinde in deze gevallen 
tot een waardeoordeel over het gebied als geheel te 
komen zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen 
zijn voor de disciplines waarvoor een waardering 
in twee stappen nodig was, gelijkelijk gehanteerd. 
Een waarderingsklasse per gebied, lopend van 5 - 1 , 
werd als volgt toegekend: 
5 = Meer dan een kwart van het gebied valt in waar
deringsklasse 5. 
4 = Meer dan een kwart van het gebied valt in waar
deringsklassen 4 en 5. 
3 = Meer dan een kwart van het gebied vàlt in waar
deringsklassen 3, 4 en 5. 
2 = Meer dan een kwart van het gebied valt in waar
deringsklassen 2, 3, 4 en 5. 
1 = meer dan drie kwart van het gebied valt in 
waarderingsklasse 1. 

Bij het gebruik van deze richtlijnen is van bo
ven naar beneden gewerkt (van 5 naar 1). De hier 
gekozen grenswaarde van een kwart van de oppervlak
te van een gebied is daarbij gehanteerd als richt
getal, d.w.z. de oppervlakten zijn niet exact uit
gerekend, doch geschat. 

Uiteraard is de gekozen grenswaarde van een 
kwart van een gebied arbitrair. Er is echter bij 
het opstellen van de richtlijnen uitgegaan van het 
doel van de waardering: het aangeven van de rela
tieve betekenis van een eventueel behoud van kwali
teiten in een gebied. Naarmate het grenspercentage 
in de richtlijn ruimer wordt gesteld, zullen ele
menten met een hoge waardering in afnemende mate in 
de gebiedswaardering tot uitdrukking komen. Aange
zien dit niet in overeenstemming zou zijn met het 
doel van de waardering is hier gekozen voor eenbe-
trekkelijk laag grenspercentage. 

Waarderingsklasse 5 staat voor de hoogste waar
dering en klasse 1 voor de laagste, terwijl de 
klassen 2, 3 en 4 een rangorde hiertussen aandui
den. Het is natuurlijk mogelijk elke waarderings
klasse te omschrijven. Hiervan is echter afgezien. 
Enerzijds omdat met een bepaalde waarderingsklasse 
vanuit de afzonderlijke disciplines een verschil
lende inhoud wordt aangeduid, anderzijds vanwege 
het feit dat het gebruik van termen als 'waardevol' 
en 'zeer waardevol' weinig extra duidelijkheid 
geeft. 

Bij de waardering van de bostypen moest enigs
zins van de richtlijn worden afgeweken omdat een 
aantal gebieden slechts voor een deel uit bos be
staat. Aangezien het niet juist werd geacht, delen 
van een gebied die niet uit bos bestaan a priorie 
laag te waarderen vanuit deze discipline, zijn de
ze delen (als zijnde 'niet van toepassing') bij de 
beoordeling buiten beschouwing gelaten. Bij de om
zetting naar de gebiedswaardering is daarom de op
pervlakte bos binnen een gebied op 100% gesteld, 
wanneer deze meer dan een kwart van dat gebied uit
maakt. In die gebieden, waar minder dan een kwart 
van de oppervlakte uit bos bestaat is geen bosbouw
kundige waardering gegeven. 

Ten aanzien van de cultuurhistorie is bij de om
zetting naar de gebiedswaardering eveneens de op
pervlakte relict binnen een gebied op 100% gesteld. 
Gebieden waarvan minder dan een kwart van de opper
vlakte uit relict bestaat, zijn in de laagste klas
se gewaardeerd (1). Aangezien bij de gebiedswaar
dering het oppervlak van de legenda-eenheden van 
doorslaggevende betekenis is, behouden van de cul
tuurhistorische gegevens alleen de vlakrelicten hun 
waarde. De lijn- en puntelementen raken, doordat 
zij een behoorlijk oppervlak ontberen, enigszins 
op de achtergrond en zijn in de gebiedswaardering 
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dan ook nagenoeg niet verdisconteerd. Hierdoor kun
nen ongetwijfeld plaatselijk verkeerde accenten 
zijn gelegd. 

De resultaten van de waarderingen die op basis 
van de in paragraaf 3.2.1 beschreven uitgangspun
ten en de hierboven beschreven richtlijnen tot 
stand zijn gekomen, zijn weergegeven in de tabellen 
bij de gebiedsbeschrijvingen in paragraaf 4.5. 

3.3.3 KWETSBAARHEIDSBEPALING VAN GEBIEDEN 

Door het feit dat de gebieden die voor dit pro
ject gekozen zijn niet homogeen zijn, zullen delen 
van een gebied veelal in ongelijke mate gevoelig 
zijn voor verschillende vormen van recreatief ge
bruik. In verband hiermee moest door een aantal 
disciplines de beoordeling van de kwetsbaarheid van 
de gebieden, evenals bij de waardering, in twee fa
sen geschieden: eerst een beoordeling van legenda-
eenheden en vervolgens via een soort 'verdeelsleu
tel' een beoordeling van de gebieden. Bij de beoor
deling van (min of meer homogene) legenda-eenheden 
kon worden gewerkt met de categorieën 'kwaliteits
verlies', 'mogelijk kwaliteitsverlies' en 'geen 
kwaliteitsverlies'. Dit was bij de gebiedsbeoorde
ling niet mogelijk. Er is dan ook gekozen voor het 
gebruik van categorieën, waarbij het percentage van 
een gebied, waarin al of niet of eventueel kwali
teitsverlies wordt verwacht doorslaggevend is. 

Afb. 41 geeft een overzicht van de richtlijnen 
die bij de beoordeling van de kwetsbaarheid van de 
gebieden zijn gebruikt. Aan de hand van een gefin
geerd (rond) gebied wordt de inhoud van de vier 
kwetsbaarheidscategorieën verduidelijkt. Bij deze 
afbeelding is tevens de volledige omschrijving van 
de vier categorieën opgenomen. Het deel van de om
schrijving van elke categorie dat tussen haakjes 
staat en waarin de grenswaarden voor de beoordeling 
zijn aangegeven, is in de tabellen van paragraaf 
4.5 ter wille van de overzichtelijkheid weggelaten. 

De grenswaarden zijn hier asymmetrisch gekozen 
bij resp. 10% en 50% van de oppervlakte van een ge
bied. Dit maakt wellicht een ietwat tendentieuze 
indruk. De grenspercentages zijn echter zo gekozen 
in verband met het doel van de kwetsbaarheidsbeoor-
deling. Er is tijdens de studie een proef genomen 
met categorieën, waarbij de grenswaarden symme
trisch bij 1/3 en 2/3 van een gebied waren aange
geven. Het resultaat hierbij was dat een groot aan
tal recreatievormen, ten gevolge waarvan wel dege
lijk kwaliteitsverlies werd verwacht, in de cate
gorie terecht kwam die correspondeert met 'geen 
kwaliteitsverlies'. Het primair waarschuwende ka
rakter van de kwetsbaarheidsbeoordeling kwam hier
door niet meer of niet meer voldoende tot zijn 
recht. De grenswaarden van 10% en 50% van de opper
vlakte van een gebied zijn bij de beoordeling niet 
absoluut doch als richtgetallen gehanteerd. 

Bij de kwetsbaarheidsbeoordeling t.a.v. de bos-
typen en de cultuurhistorische relicten is enigs
zins van de richtlijnen (afb. 41) afgeweken en is 
de oppervlakte bos of relict op 100% gesteld, ook 
wanneer slechts een klein deel van het gebied uit 
bos respectievelijk relict bestaat. De uitspraken 
over bostypen en cultuurhistorische relicten, die 
in paragraaf 4.5 per gebied zijn gepresenteerd, 
hebben dan ook slechts betrekking op het aanwezige 
bos respectievelijk relict. 
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4 Betekenis en kwetsbaarheid van de Veluwe 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de verzamelde gegevens 
geïnterpreteerd om informatie te leveren die nodig 
is voor: 
- Beter afwegen van belangen. 

Een meer gefundeerde beoordeling en ontwikkeling 
van plannen. 

Het tegengaan van gebruiksvormen en activiteiten 
die de Veluwe aantasten. 

Allereerst wordt de Veluwe in een ruimer verband 
geplaatst en wordt de betekenis op nationaal en in
ternationaal niveau besproken. Ten tweede wordt een 
overzicht gegeven van de te verwachten effecten van 
grootschalige technische, agrarische en urbane ac
tiviteiten. Als derde wordt een samenvatting gege
ven van de kwetsbaarheidsbeoordelingen t.a.v. ver
schillende vormen van recreatie, waarbij ook de 
kwetsbaarheid van de vennen en beken in dit opzicht 
aan de orde komt. In paragraaf 4.5 worden tenslotte 
de resultaten van de gebiedsbeoordelingen gegeven 
tezamen met de beschrijvingen van de 97 gebieden 
(kaartbijlage 7 ) , voorafgegaan door een uiteenzet
ting over de gebruiksmogelijkheden en -beperkingen 
van deze gegevens. 

4.2 Betekenis van de Veluwe, nationaal en internationaal 

Over de uitzonderlijke betekenis van de Veluwe, 
die bijna een kwart van de Nederlandse bos- en na
tuurgebieden bevat, is gedurende de afgelopen jaren 
al veel gezegd en geschreven (De Soet 1973, Van Dam 
& Zwijnenburg-de Rijke 1975, Van de Veen 1975, 
Stork 1976) en daarom zullen we ons hier beperken 
tot de belangrijkste aspecten. 

In nationaal en internationaal opzicht ontleent 
de Veluwe haar betekenis primair aan de volgende 
kenmerken : 

De grote uitgestrektheid van het gebied. 
- Het voorkomen van grote aaneengesloten, vrijwel 
onbewoonde gebieden. 

De relatief homogene en ongestoorde geologische 
en geomorfologische opbouw, en de betrekkelijk ge
ringe variatie aan bodemsoorten. 

De voedselarmoede (oligotrofie) van de bodem in 
relatie tot de hoogteligging. 

Het voorkomen van populaties van elders in ons 
land ontbrekende zoogdiersoorten (edelhert en wild 
zwijn). 

De Veluwe is met een oppervlakte van meer dan 
100 000 ha voor Nederlandse begrippen uitzonder
lijk groot en bevat ettelijke tienduizenden ha aan
eengesloten vrijwel onbewoond gebied, waarin nage
noeg geen agrarische belangen aanwezig zijn. Deze 
situatie is ook internationaal uniek omdat in aan
grenzend continentaal West-Europa geen vrijwel onbe
woonde gebieden van een dergelijke oppervlakte 
meer voorkomen (Van de Veen 1975, Stork 1976). Om 
deze reden is de Veluwe het enige (binnendijkse) 
gebied in ons land waar nog werkelijk rust en stil-
.te gevonden kunnen worden. 

De Veluwe, die als het meest waardevolle en gave 
stuwwallengebied van Nederland, West-Duitsland en 
België mag worden beschouwd (De Soet 1973), is in 
geomorfologlsch opzicht bovendien van belang door 
de grote rijkdom aan verschillende terreinvormen, 
waaronder een veelheid van smeltwatervormen en af
zettingen van eolische oorsprong (paragraaf 2.2). 

Het gebied herbergt een niet onbelangrijk deel 
van de resten die in Europa nog zijn overgebleven 
van de grote antropo-zoögene struikheide-gebieden 
uit de 18e eeuw (Olschowy & Henke 1976). In o.a. 
deze heidegebieden komt de ten dele extreme voed
selarmoede van de Veluwe tot uitdrukking, die in 
het verleden onder invloed van de mens nog is ver
sterkt. Voedselarme of oligotrofe milieus zijn in 
het recente verleden in en buiten ons land zeer 
sterk in ruimtelijke uitbreiding afgenomen en zijn 
op dit moment zeldzaam. De betekenis van het voed
selarme karakter van de Veluwe is daarom zeer 
groot. In verband met de grote kwetsbaarheid van 
voedselarme situaties (gevoeligheid voor kunstma
tige verrijking) is het van grote betekenis dat de 
Veluwe t.o.v. haar omgeving hoog ligt. Deze hoge 
ligging is één van de belangrijkste voorwaarden 
voor de houdbaarheid van deze voedselarmoede en 
van de stabiele overgangssituaties (gradiënten) aan 
de randen van de Veluwe. 

De vele kwaliteiten van natuurwetenschappelijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische aard die op 
de Veluwe worden aangetroffen, zijn in hoofdstuk 2 
in detail beschreven. Nochtans mag hier een korte 
karakteristiek van de meest belangrijke niet ont
breken . 

In de specifieke biologische kwaliteiten, die 
voor een belangrijk deel bijdragen tot de betekenis 
van het gebied op nationaal en internationaal ni
veau, komen met name de uitgestrektheid en de voed
selarmoede tot uitdrukking. Een voedselarm milieu 
weerspiegelt zich onder droge omstandigheden in een 
relatieve armoede aan soorten organismen en daaruit 
opgebouwde levensgemeenschappen. (Onder natte om
standigheden is de diversiteit aan soorten planten 
en dieren groter). Een aanzienlijk deel van die re
latief geringe verscheidenheid aan soorten wordt 
bepaald door lagere organismen; onder de planten: 
blad-, lever-, veen- en korstmossen; onder de die
ren o.a. insekten. Veel van deze organismen zijn 
voor wat betreft hun voorkomen beperkt tot voedsel
arme milieus. De situatie in het voedselarme, me
rendeels droge natuurgebied van de Veluwe is der
halve gekenmerkt door grote eenvormige complexen 
van een gering aantal levensgemeenschappen (ver
schillende typen bos, droge en natte heide, vennen, 
stuifzanden), die met name door hun afmeting en 
rust een geschikt leefgebied vormen voor zeldzaam 
geworden dieren (o.a. adder, roofvogels, korhoen, 
boommarter, grote herbivoren). 

Zoals reeds vermeld, zijn de heiden en zandver
stuivingen op de Veluwe nationaal en internationaal 
van grote betekenis. Het voorkomen van heiden is 
namelijk beperkt tot het atlantische en subantlan-
tische deel van de Noordwesteuropese laagvlakte. 
Diverse Nederlandse heidetypen verschillen boven
dien aanzienlijk van elders voorkomende typen. Het 
voorkomen van stuifzanden met hun specifieke vege
tatie is beperkt tot het gebied tussen Vlaanderen 
en Sleeswijk-Holstein. Goed ontwikkelde stuifzand-
vegetaties behoren thans tot de zeldzaamste vege-
tatietypen van West-Europa. De vegetatie op de 
stuifzanden boven de grote rivieren wijkt af van 
die in Zuid-Nederland. Het milieu van de beekdalen 
en van de overgangsgebieden aan de randen van de 
Veluwe met zijn grote verscheidenheid in abiotisch 
opzicht, vindt zijn neerslag in een zeer gevarieer
de vegetatie en fauna (hoofdstuk 2, Van Dam & Zwij-
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nenburg-de Rijke 1975). 
Een aparte plaats nemen de vennen en beken op 

de Veluwe in. Zij vertegenwoordigen in dit meren
deels droge gebied een waarde op zich. Een verge
lijking van de onderzochte stilstaande wateren op 
de Veluwe met soortgelijke wateren elders in Ne
derland (voornamelijk Noord-Brabant en Drenthe) 
leidt tot de conclusie dat de Veluwe een groot 
aandeel bezit van Nederlands meest zure, voedsel-
arme en iets voedselrijkere wateren (Notenboom-
Ram 1976). Uit de onderlinge waardering (paragraaf 
3.2.1.8 en tabel 9) blijkt dat 32 van de 46 onder
zochte vennen een zéér grote tot grote hydrobiolo-
gische betekenis bezitten. De beken van de weste
lijke, oostelijke en zuidelijke Veluwe (kaartbij-
lage 7) vertonen nogal wat verschillen en herber
gen vrijwel alle - zeker in hun bovenloop - zeer 
karakteristieke waterlevensgemeenschappen (para
graaf 2.6.2; Van Dam & Zwijnenburg-de Rijke 1975). 
De Veluwse beken moeten als voor Nederland zeld
zaam verschijnsel dan ook nationaal hoog worden 
gewaardeerd (paragraaf 3.2.1.8 en tabel 10). 

Ook landschappelijk gezien is de Veluwe van na
tionale betekenis. Voor Nederlandse begrippen zijn 
de hellingen steil en de plateaus hoog. De grote 
boscomplexen afgewisseld door niet-verstedelijkte 
ruimtelijke landschappen met - ten gevolge van het 
reliëf - veel vergezichten, geven het gebied een 
eigen karakter. Deze situatie wordt elders in ons 
land hoogstens op enkele van deze kenmerken ge-
evenaard (Zuid-Limburg, Utrechtse heuvelrug, Over
ijsselse stuwwallen). 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt bezien zijn 
grote onderdelen van de Veluwe van nationale bete
kenis vanwege de relatief ongerepte staat waarin 
men het landschap daar aantreft. Het oppervlak dat 
wordt ingenomen door relicten van verschillende 
hoedanigheid is niet onaanzienlijk. Mede hierdoor 
is op veel punten de oude cultuurlandschappenjke 
samenhang soms verrassend goed herkenbaar geble
ven. 

4.3 Kwetsbaarheid van de Veluwe t.o.v. grootschalige 
technische, agrarische en urbane activiteiten 

De Veluwe ontleent haar betekenis primair aan 
een aantal kenmerken, vermeld in paragraaf 4.2. 
De kwetsbaarheid of gevoeligheid van de Veluwe 
t.o.v. verschillende menselijke activiteiten wordt 
in eerste instantie bepaald door de mate waarin 
zij de primaire kenmerken aantasten. Daarbij spe
len natuurlijk ook de andere (lokale) kwaliteiten 
een rol, die verspreid over de Veluwe worden aan
getroffen (hoofdstuk 2, paragraaf 4.5). Bij groot
schalige ingrepen zal in veel gevallen een beïn
vloeding van één of meer van de primaire kenmerken 
in het geding zijn. Een dergelijke invloed is 
zwaarwegend, enerzijds omdat de primaire kenmerken 
een waarde op zich vertegenwoordigen en anderzijds 
omdat in de meeste gevallen lokaal voorkomende 
kwaliteiten juist bij de gratie van de primaire 
kenmerken bestaan. We zullen de kwetsbaarheid van 
de primaire kenmerken nu nader beschouwen. 

De grote uitgestrektheid en het voorkomen van 
grote aaneengesloten, vrijwel onbewoonde gebieden 
op de Veluwe worden aangetast door activiteiten 
die een vermindering van de uitgestrektheid van 
het bos- en natuurgebied met zich meebrengen of 
die aaneengesloten stukken versnipperen. Opper
vlaktever lies en versnippering zijn ook van in
vloed op de factoren natuurlijkheid en rust, als
mede op de mogelijkheden voor het voortbestaan van 
populaties van edelhert en wild zwijn. Activitei
ten die deze kenmerken aantasten zijn o.a.: 

Bebouwing; uitbreiding van dorpen binnen het 
centrale gebied leidt tot oppervlakteverlies, ver
snippering en visuele verstedelijking. 

Verbetering van bestaande of aanleg van nieuwe 
autowegen (zie ook het rapport Zandwegen op de Ve
luwe 1974). 

Intensivering van het gebruik van militaire 
oefenterreinen. 

Uitbreiding van het landbouwareaal. 
Voor de relatief ongestoorde geologische en 

geomorfologische opbouw vormen in eerste instantie 
activiteiten als ontgrondingen en wegenaanleg met 
veel grondverzet (bijvoorbeeld rijksweg 1) een be
dreiging. Ook intensief militair gebruik kan aan
tastingen van de geomorfologie veroorzaken. 

In de vorige paragraaf is reeds kort gewezen op 
de grote kwetsbaarheid van het verschijnsel voed-
selarmoede. Alle activiteiten die een verrijking 
(eutrofiëring) van het milieu van met name de cen
trale en hoog gelegen delen van de Veluwe met zich 

"! meebrengen, betekenen een verlies van dit zo be
langrijke kenmerk. In de eerste plaats moeten hier 
alle vormen van landbouw worden genoemd, die op 
enigerlei wijze gepaard gaan met invoer van ver
rijkende produkten (kunstmest, veevoer). Verder 
kan ten gevolge van bijvoorbeeld toenemende bebou
wing en bewoning en het infiltreren van voedsel-
rijk rivierwater een verrijking van de oppervlakte 
optreden. Ook wanneer dit niet optreedt brengen 
deze activiteiten toch steeds het gevaar met zich 
mee dat eventueel op de zeer lange duur een aan
tasting van de voedselarmoede van het grondwater 
ontstaat. Voor het op lange termijn voortbestaan 
van stabiele gradiëntsituaties aan de randen van 
de Veluwe is juist deze voedselarmoede van het 
grondwater essentieel. 

Tenslotte dient ten aanzien van de ernst van de 
invloeden die de diverse grootschalige activitei
ten op de Veluwe hebben, op het volgende te worden 
gewezen. Deze invloeden hebben vrijwel alle, zeker 
in de praktijk, een onomkeerbaar karakter. Dat wil 
zeggen dat hierdoor bepaalde kwaliteiten defini
tief verloren gaan evenals verschillende mogelijk
heden of potenties van het gebied. 

•>l 4 Kwetsbaarheid t.o.v. diverse vormen van recreatie 

In paragraaf 4.4 wordt allereerst bekeken in 
hoeverre de primaire kenmerken (paragraaf 4.2) 
worden beïnvloed door verschillende vormen van re
creatie. Vervolgens worden enkele algemene conclu
sies besproken, die uit de resultaten van de ge
biedsbeoordelingen (paragraaf 4.5) kunnen worden 
getrokken. Tenslotte wordt in het bijzonder de 
kwetsbaarheid van de levensgemeenschappen in het 
oppervlaktewater, die niet in de methode voor de 
beoordeling van gebieden kon worden betrokken, 
besproken. 

4.4.1 BEÏNVLOEDING VAN PRIMAIRE KENMERKEN 

Wanneer wij in algemene termen de kwetsbaarheid 
t.o.v. diverse vormen van recreatie aan de orde 
stellen, kan worden nagegaan in hoeverre deze de 
primaire kenmerken (paragraaf 4.2) aantasten. Deze 
aantasting gebeurt voornamelijk door: 

Opervlakteverlies aan bos- en natuurterrein. 
Versnippering van grote aaneengesloten, vrijwel 

onbewoonde gebieden. 
Kunstmatige verrijking van het voedselarme mi

lieu. 
Verontrusting en lawaai (verdwijnen van de 

stilte). 
Visuele aantasting van het landschap. 
Dit soort aantastingen wordt in eerste instan-
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tie veroorzaakt door voorzieningen voor verblijfs
recreatie, waarbij vooral de grotere elementen 
naast oppervlakteverlies ook leiden tot versnippe
ring van grote gebieden (o.a. door de gewenste of 
noodzakelijke bereikbaarheid voor auto's). Voorzie
ningen voor dagrecreatie hebben - hoewel in mindere 
mate - dezelfde invloeden. In grote lijnen zullen 
alle vormen van recreatie die verbonden zijn met 
intensief ruimtegebruik (permanent of periodiek) en 
gemotoriseerd verkeer een aantasting van de pri
maire kenmerken van de Veluwe veroorzaken. 

Tenslotte dient hier op het volgende te worden 
gewezen. Een afzonderlijke beoordeling van de in
vloed van één bepaalde ingreep of activiteit zal 
vrijwel altijd leiden tot onderschatting van de 
ernst hiervan. Dit werkt ontwikkelingen in de hand, 
die een geleidelijke, maar toch steeds verdergaande 
aantasting van het gebied betekenen. Wanneer men 
verdere aantasting wil tegengaan - van met name de 
primaire kenmerken van de Veluwe - is het daarom 
van belang dat een bepaalde ingreep wordt beoor
deeld tegen de achtergrond en als onderdeel van het 
totaal van de ingrepen. 

4.4.2 CONCLUSIES BETREFFENDE DE KWETSBAAR-
HE IDS BEPALING (paragraaf 4.5.2) 

In de paragrafen 3.2.2 en 3.3.3 is aangegeven 
hoe de kwetsbaarheid t.a.v. diverse vormen van re
creatie vanuit de verschillende vakgebieden is be
oordeeld. Bij de bespreking van de inhoud van het 
begrip kwaliteitsverlies in paragraaf 3.2.2 is 
hierbij al het een en ander gezegd over de effecten 
van de onderscheiden recreatiecategorieën op de 
respectieve facetten. Daarnaast kunnen uit de re
sultaten van de kwetsbaarheidsbepalingen, gepresen
teerd in de tabellen van paragraaf 4.5, enige alge
mene conclusies worden getrokken: 

De minste problemen treden op bij de abiotische 
aspecten: geomorfologie en bodem. Kwaliteitsver
lies treedt hiervoor in vrijwel alle gebieden in 
hoofdszaak op wanneer bij de recreatiecategorie 
sprake is van bebouwing (graafwerkzaamheden). Ten 
aanzien van de geomorfologie wordt in veel gevallen 
kwaliteitsverlies verwacht bij recreatievormen die 
zich afspelen buiten wegen en paden (erosiegevaar). 

Ten aanzien van de biotische aspecten (vegeta
tie, bostypen en fauna) zijn de meeste problemen 
te verwachten. In grote delen van de Veluwe treedt 
voor wat betreft de fauna al kwaliteitsverlies 
op bij lichte vormen van mobiele recreatie (wande
len en fietsen) op bestaande wegen en paden. Dit 
houdt verband met het feit dat veelal een te dicht 
padennet aanwezig is. Veel kwaliteitsverlies wordt 
vrijwel overal, zowel voor de vegetatie, de bosty
pen als de fauna, verwacht bij categorieën met mo
biele recreatie buiten wegen en paden en bij de 
meeste categorieën met voorzieningen voor statio
naire recreatie (zie ook paragraaf 3.2.2). 

Ten aanzien van de cultuurhistorische aspecten 
wordt in vrijwel alle gevallen kwaliteitsverlies 
verwacht bij mobiele recreatie buiten wegen en pa
den en bij die categorieën, waarbij voorzieningen 
voor stationaire recreatie aanwezig zijn. Dit 
geldt ook voor de archeologische monumenten op de 
Veluwe. Voor deze laatste is tevens van belang dat 
stimuleren van het bezoek tot aantasting leidt. 

Uit de beoordeling van de visuele aspecten van 
de verschillende recreatievormen in het landschap 
blijkt tenslotte, dat in de meeste gebieden voor
namelijk de grote elementen voor dag- en verblijfs

recreatie problemen opleveren, terwijl in de ruim
telijke landschappen bovendien gemotoriseerd recre-
atieverkeer een bedreiging vormt. 

4.4.3 KWETSBAARHEID VAN HET OPPERVLAKTE
WATER 

4.4.3.1 STILSTAANDE WATEREN 

De kwetsbaarheid van levensgemeenschappen in 
stilstaande wateren hangt af van een aantal kenmer
ken van deze wateren: 

De voedselrijkdom: voedselrijk water is minder 
kwestbaar dan voedselarm water. 

De bodemstructuur: harde stevige bodems zijn 
minder kwetsbaar dan zachte, weke bodems. 

De hoeveelheid bezonken materiaal op de bodem: 
dit materiaal kan door recreatieve activiteiten 
worden opgewoeld en aanleiding geven tot voedsel-
verrijking. 

De grootte van het wateroppervlak: kleine water
oppervlakken zijn kwetsbaarder dan grote. 

Het effect van recreatie op de waterlevensge
meenschappen is uiteraard sterk afhankelijk van de 
aard van de recreatie en van de intensiteit en fre
quentie. Hieronder zullen vier groepen recreatie-
vormen worden genoemd die in dit kader van belang 
zijn. Bij elk van de vier groepen heeft de eerst
genoemde recreatievorm de meeste en de laatstge
noemde de minste invloed (bij ongeveer dezelfde in
tensiteit) . 
Oeverrecreatie 

Wassen van auto's. 
Voorzieningen maken t.b.v. vissen, jagen en an

der verblijf. 
Graven (vooral gevaarlijk bij vennen die op een 

oerbank liggen). 
-- Zwemmen, baden (ook met honden, paarden). 
-̂ Spelen, picknicken. 

Betreding (af en toe). 
Varen 

Speedboot-varen. 
Gemotoriseerd varen. 
Zeilen. 
Roeien. 
Kanoën. 

Vissen en verzamelen van planten 
Vissen gecombineerd met bemesten. 

- Vissen gecombineerd met bijvoeren. 
Vissen met schepnetten. 
Vissen met hengels. 
Verzamelen van veenmos (en andere wateroever

planten) . 
Kamperen 

Voorzieningen waarbij afval direct of indirect 
in het water terecht komt. 

Voorzieningen waarbij alle afval wordt wegge
voerd. 

Wil men met name de voedselarme wateren op de 
Veluwe behouden, dan dienen alle activiteiten die 
deze voedselarmoede en een eventuele specifieke wa
terhuishouding in gevaar kunnen brengen te worden 
geweerd. Dit betekent dat alle genoemde recreatie
vormen, met uitzondering van beperkte vormen van 
oeverbetreding, spelen en eventueel zwemmen uit 
den boze zijn, omdat ze hoe dan ook aanleiding zul
len zijn tot voedselverrijking of belangrijke com
ponenten van de levensgemeenschappen zullen elimi
neren ten gevolge van verzamelen. 

Behalve de genoemde recreatievormen zijn ook 
menselijke activiteiten die een verandering van de 
grondwaterstand en de grondwaterbeweging veroorza
ken of een voedselverrijking met zich meebrengen 
een bedreiging voor de levensgemeenschappen van de 
stilstaande wateren op de Veluwe. 
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4.4.3.2 BEKEN 

In het algemeen kan worden gezegd dat de bron
nen, de sprengkoppen en de steile en overhangende 
oevers de meest kwetsbare delen van beken zijn. De 
levensgemeenschappen in beken zijn gevoelig voor 
waterverontreiniging en vuilstort, bespuiting met 
herbiciden en insekticiden (ook via de oevers) en 
alle maatregelen van cultuurtechnische aard, waar
door het biotoop verandert (normalisatie, beekbe
kleding, stuwen, waterstandsverlaging e.d.). Door 
het verwijderen van oeverbegroeiing verdwijnen 
voedselaanvoer van allochtone aard en beschaduwing 
en wordt als gevolg van het laatste tevens het 
temperatuurregime beïnvloed. De waarde van een 
beek kan ook verminderen door achterwege blijven 
van het beheer van sprengkoppen (verwijderen van 
dood blad) en open beekgedeelten (schonen met 
handkracht). 

Met betrekking tot de recreatie kan worden ge
zegd dat in het algemeen de toegebrachte schade 
van beperkter omvang is dan bij bovenbeschreven 
invloeden, met uitzondering van de zeer kwetsbare 
brongebieden, sprengkoppen en steile en overhan
gende oevers. Oeverrecreatie brengt op deze plaat
sen al in de vorm van betreding ernstige schade 
met zich mee. 

De aanleg van recreatievoorzieningen dient 
uiteraard op voldoende afstand van beken plaats te ' 
vinden, omdat anders vergelijkbare invloed te ver
wachten is als bij de stilstaande wateren. Voor
beelden zijn: het aanleggen van wandelpaden langs 
beken, concentratiepunten voor dag- en verblijfs
recreatie en de vergrote kans op watervervuiling 
als gevolg van deze activiteiten. 

4.5 Detailverkenning aan de hand van 97 gebieden 

4.5.1 GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE GEGE
VENS UIT PAR. 4.5 

De resultaten van het onderzoek worden in para 
graaf 4.5.2 per gebied gepresenteerd in de vorm 
van een beknopte beschrijving - als verbale weer
gave van de inventarisatiegegevens - alsmede een 
tabel die de facetsgewijze waardering en kwetsbaar-
heidsbepaling toont. Hoe kunnen nu deze gegevens 
worden gebruikt bij de beoordeling van de bestaan
de situatie of bij de ontwikkeling van plannen voor 
het toekomstige gebruik van de Veluwe ? 

Bij de beantwoording van deze vraag zal eerst 
nogmaals worden verduidelijkt welke beperkingen in 
algemene zin de gekozen wijze van presentatie met 
zich meebrengt. Vervolgens zal nader op het ge
bruik van waarderings- en kwetsbaarheidsgegevens 
worden ingegaan, waarna tenslotte aan de hand van 
een tweetal gebieden een voorbeeld wordt gegeven 
van mogelijke interpretatie van de verstrekte ge
gevens. 

4.5.1.1 ALGEMEEN 

Voor de presentatie van de gegevens is ter wil
le van de hanteerbaarheid en overzichtelijkheid 
gezocht naar een manier waarop de beoordelingen 
vanuit alle verschillende disciplines op uniforme 
wijze konden worden weergegeven. Er zij hier met 
nadruk op gewezen dat de symbolen in de gebiedsta
bellen voor de verschillende disciplines weliswaar 
een zelfde indicatie geven, doch een verschillende 
inhoud hebben. Bij het gebruik van de tabellen 
dient daarom terdege rekening te worden gehouden 
met de uitspraken die over de methoden voor inter
pretatie zijn gegeven (hoofdstuk 3 ) . 

De informatie is verstrekt aan de hand van ge
bieden; deze gebieden zijn geen geïsoleerde eenhe
den in het landschap, doch vormen alle een onder
deel van een groter geheel. Dit betekent dat er 
relaties bestaan tussen de gebieden onderling. Zo 
kunnen kwaliteiten in het ene gebied afhankelijk 
zijn van die in één of meer andere gebieden, ter
wijl bepaalde vormen van menselijke activiteit in 
een gebied direct of indirect gevolgen kunnen heb
ben voor hoedanigheden in omliggende gebieden. De 
aard en betekenis van dit soort relaties is echter 
nog voor veel aspecten slecht bekend en informatie 
hierover kon niet in de gekozen benadering worden 
betrokken. Het moge duidelijk zijn dat de genoemde 
onderlinge relaties tussen gebieden voor de ruim
telijke planning juist wel van groot belang zijn. 
Teneinde hiermee toch zoveel mogelijk rekening te 
houden, zal het bij het gebruik van de gegevens 
over een bepaald gebied nodig zijn, ook de beoor
delingen van omliggende gebieden te betrekken. 

Het is van belang te onderkennen dat de uitspra
ken over betekenis en kwetsbaarheid in eerste in
stantie alleen betrekking hebben op de schaal van 
de kaartbijlagen. Door het gebruik van het grove 
basisstramien van relatief grote, niet homogene 
gebieden, is een hoeveelheid informatie verloren. 
De aard van de gegevens is dan ook zodanig, dat 
deze niet zonder meer te gebruiken zijn voor de 
beoordeling van plannen op een grotere schaal. 
Hiervoor zal in vrijwel alle gevallen een nadere 
interpretatie van basisgegevens en tabellen door 
deskundigen nodig zijn. 

4.5.1.2 WAARDERINGEN 

Bij het gebruik van de waarderingsgegevens moet 
duidelijk zijn dat het gaat om een beoordeling van 
de actuele situatie (1976), die erop is gericht 
het belang van behoud van de verschillende hoeda
nigheden aan te geven (paragraaf 3.2.1.1). Deze 
informatie kan samen met de gegevens uit de be
schrijving van het gebied worden gebruikt bij de 
belangenafweging t.a.v. het bij te sturen of te 
ontwikkelen gebruik en beheer van het gebied. De 
mate waarin hierbij de verschillende facetwaarde
ringen een rol spelen, is afhankelijk van het ge
wicht dat aan de verschillende facetten wordt toe
gekend tegen de achtergrond van bepaalde doelstel
lingen of algemene beleidslijnen. 

Lage waarderingen duiden op weinig behoudens-
waardige kwaliteiten voor het beoordeelde facet. 
Juist in verband met de onderlinge relaties tussen 
verschillende gebieden, is het van belang dat lage 
waarderingen niet a priori als vrijbrief worden 
geïnterpreteerd voor activiteiten of ruimtegebruik 
waaraan kwaliteitsverlies is verbonden. Wel kunnen 
- tegen de achtergrond van de bijzondere betekenis 
van de Veluwe als geheel (paragraaf 4.2) - lagere 
waarderingen een indicatie zijn voor de aanwezig
heid van vormen van ruimtegebruik die met deze 
bijzondere betekenis niet in overeenstemming zijn. 

4.5.1.3 KWETSBAARHEIDSGEGEVENS 

Bij het gebruik van de kwetsbaarheidsuitspraken 
die in eerste instantie een waarschuwend karakter 
hebben, is het aan te bevelen de paragrafen 3.2.2.1 
en 3.3.3 te lezen. Op deze plaats dient met name 
nog eens op het volgende te worden gewezen. Er is 
bij de beoordelingen uitgegaan van de veronder
stelling, dat geen mobiele recreatie in de gebieden 
aanwezig is (bestaande voorzieningen voor statio
naire recreatie zijn niet 'weggedacht'). Het te 
verwachten effect van de verschillende recreatie-
vormen is dus beoordeeld ten opzichte van deze fic-
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tieve situatie (paragraaf 3.2.2.1). Hierdoor is 
het mogelijk dat een indicatie wordt gegeven om
trent de effecten van recreatie met een intensi
teit die in werkelijkheid misschien al is over
schreden. Deze aanpak maakt het mogelijk de aanwe
zige recreatiedruk met behulp van de tabellen te 
toetsen. Een aspect dat voor het gebruik van de 
kwetsbaarheidsgegevens eveneens van belang is, is 
het feit dat de ontsluiting tijdens het onderzoek 
als uitgangspunt is gekozen. Dat wil zeggen dat de 
aanleg na het onderzoek van meer of nieuwe ont-
sluitingswegen of -paden niet in de beoordeling is 
betrokken. 

Het recreatieve gebruik van de verschillende 
gebieden op de Veluwe op dit moment (1976) is met 
name voor wat betreft de mobiele recreatie niet 
exact bekend. Op kaartbijlage 8, die een beeld 
geeft van de belangrijkste antropogene invloeden 
op de Veluwe, zijn alleen de (bij de Provinciale 
Planologische Dienst van Gelderland bekende) voor
zieningen voor dag- en verblijfsrecreatie aangege
ven alsmede de voor gemotoriseerd verkeer openge
stelde wegen. 

De kwetsbaarheidsgegevens in de gebiedstabellen 
geven een globaal beeld van de mate en de aard van 
de problemen, die bij het toelaten van verschillen
de vormen van recreatie of het aanbrengen van voor
zieningen te verwachten zijn. De omschrijving van 
de kwetsbaarheidscategorieën (afb. 41) is echter 
zo dat bij het uitwerken van concrete plannen of 
het beoordelen van gedetailleerde gegevens over 
het aanwezige (recreatieve) gebruik van een gebied, 
de basisgegevens opnieuw moeten worden geraad
pleegd. 

De gegevens kunnen als volgt worden gebruikt. 
Wanneer bijvoorbeeld het beleid gericht is op het 
behoud van de faunistische en botanische betekenis 
van een gebied, kan uit de tabel worden afgelezen 
welke vormen van recreatief gebruik met de nodige 
zorgvuldigheid kunnen worden toegestaan. Door de 
gegevens te vergelijken met de aanwezige recreatie
druk in een gebied, kan een indruk worden gegeven 
van de mate waarin deze strijdig is met het voort
bestaan van aanwezige kwaliteiten. Hiermee kan -
wederom tegen de achtergrond van een bepaald be
leidsdoel - worden aangegeven of en in hoeverre 
sanering van de bestaande situatie voor het gebruik 
nodig is. 

De kwetsbaarheidsgegevens over de gebieden van 
de categorieën voor stationaire recreatie kunnen 
ook worden gebruikt voor het beoordelen van over
eenkomstige, niet-recreatieve vormen van ruimtege
bruik. In het algemeen moet echter duidelijk zijn, 
dat vormen van ruimtegebruik zoals bebouwing, die 
tot direct en in veel gevallen permanent opper-
vlakteverlies aan bos en natuurterrein leiden, op 
de Veluwe voor alle onderzochte aspecten kwali
teitsverlies zullen betekenen. 

4.5.1.4 VOORBEELDEN 

schillende waarderingen doen vermoeden dat het ac
tuele gebruik (1976) van het gebied de beschouwde 
kwaliteiten niet of weinig in negatieve zin beïn
vloedt. 

Het gebied is voor wat betreft de biotische en 
de cultuurhistorische aspecten vrij kwetsbaar, 
d.w.z. er wordt al bij een geringe mate van open
stelling voor mobiele vormen van recreatie kwali
teitsverlies verwacht. Problemen zullen allereerst 
optreden t.a.v. de fauna. Uit de beschrijving van 
het gebied en uit een vergelijking met kaartbijla
ge 8 blijkt dat vrijwel het gehele gebied - als 
onderdeel van het Kroondomein - voor het publiek 
gesloten is en dat er geen recreatieve voorzienin
gen van betekenis in het gebied aanwezig zijn. Al
leen langs de Aardhuisweg is vrij veel recreatie 
en op deze weg wordt regelmatig wild doodgereden. 

Wanneer voor dit gebied het behoud van bijvoor
beeld de faunistische en botanische betekenis voor
op zou staan, kan globaal worden geconcludeerd dat 
het huidige recreatieve gebruik weinig problemen 
met zich mee brengt, afgezien van de wijze waarop 
de Aardhuisweg voor gemotoriseerd verkeer wordt 
gebruikt. Bij een verdergaande openstelling zullen 
al snel kwaliteitsverliezen kunnen gaan optreden 
en zal nader onderzoek nodig zijn teneinde deze te 
vermijden. 

Gebied 16 
In dit gebied, dat bijna geheel door bos bedekt 

is, bevinden zich enkele hydrobiologisch zeer be
langrijke vennen. Het gebied wordt hoog gewaar
deerd voor de abiotische aspecten, de vegetatie en 
de fauna. Voor wat betreft de bostypen, de cultuur
historie en de fysiognomie van het landschap is de 
waardering middelmatig. 

Kwaliteitsverliezen worden al bij bepaalde vor
men van niet gemotoriseerde mobiele recreatie ver
wacht t.a.v. de vegetatie, de fauna (vogels) en de 
cultuurhistorische hoedanigheden. 

De beschrijving van het gebied en kaartbijlage 
8 tonen, dat het recreatieve gebruik van dit ge
bied intensief is. Er bevinden zich enkele grote ter
reinen voor verblijfsrecreatie (die voor een deel 
dicht bij de kwetsbare vennen gelegen zijn), toe
ristische autowegen met speelweiden en picknick-
plaatsen, een hotel en een bezoekerscentrum. 

Een vergelijking van het huidige recreatieve ge
bruik van het gebied met de betekenis en kwetsbaar
heid van de verschillende kwaliteiten hierin (zie 
de tabel van dit gebied) toont het volgende. Ten 
gevolge van het actuele gebruik (1976) moet worden 
verwacht dat kwaliteitsverliezen optreden voor ver
schillende aspecten. Wanneer in dit gebied het be
leid bijvoorbeeld gericht zou worden op behoud van 
cultuurhistorische en biologische waarden, zou het 
bestaande recreatieve gebruik moeten worden gesa
neerd. Een dergelijk beleid zou met name consequen
ties hebben t.a.v. de voorzieningen voor verblijfs
recreatie. 

Aan de hand van een korte bespreking van de in
formatie over een tweetal gebieden zal worden ver
duidelijkt hoe deze kan worden gebruikt of geïn
terpreteerd. Hierbij zal duidelijk blijken dat de
ze informatie schaalgebonden is, d.w.z. dat bij
voorbeeld niet kan worden aangegeven op welke 
plaatsen in een gebied welke vorm van kwaliteits
verlies verwacht wordt. 

Gebied 43 
Dit gebied, waarin het Hoog-Soerensche Veld 

ligt, wordt voor vrijwel alle aspecten hoog ge
waardeerd. Er liggen dus uiteenlopende kwaliteiten, 
waarvan het behoud van belang wordt geacht. De ver-

4.5.2 GEBIEDSBESCHRIJVINGEN EN -BEOORDE
LINGEN 

De opzet van de gebiedsbeschrijvingen, die een 
samenvatting vormen van door de onderzoekers van de 
verschillende aspecten verstrekte gegevens, is als 
volgt: 
- Ben korte karakteristiek met gegevens over de 
percentages bos, heide, cultuurland, etc. 

Een beschrijving van de abiotische factoren, 
waarbij achtereenvolgens de geomorfologie en de bo
demgesteldheid aan de orde komen. 

Een beschrijving van bossen, heide, stuifzand en 
cultuurland (voor zover in een gebied aanwezig) aan 
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+ 

= kwaliteitsverlies 

= geen kwaliteitsverlies 

= mogelijk kwaliteitsverlies, nader onderzoek gewenst 

NUMMER 

AFBEELDING 

SYMBOOL 
KWETSBAAR HEIDS 
TABELLEN §4.5. 

OMSCHRIJVING KWETSBAARHEIDSCATEGORIE 

- ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied zonder kwaliteitsverlies 
mogelijk; (kwaliteitsverlies in minder dan 1/10 van de oppervlakte 
van het gebied ). 

_ mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of activiteit, nader 
onderzoek gewenst; (kwaliteitsverlies in minder dan 1/10 van het 
gebied, in het overige deel nader onderzoek gewenst). 

= ingreep of activiteit veroorzaakt in delen van het gebied(1/10 tot 
1/2 ) kwaliteitsverlies. 

= ingreep of activiteit veroorzaakt in het grootste deel van het gebied 
(meer dan 1/2 van de oppervlakte ) kwaliteitsverlies. 

Afb. 41 Richtlijnen bij de beoordeling van de kwetsbaarheid van gebieden, geïllustreerd aan de 

hand van een gefingeerd gebied. 

de hand van gegevens over vegetatie, bostypen, cul
tuurhistorie, landschapsfysiognomie en oppervlakte
water. In dit onderdeel van de beschrijving komen 
de landschapsonderdelen, zoals bos en heide, in 
volgorde van belangrijkheid (oppervlaktepercenta
ge) aan de orde. Zo wordt in gebieden die voorna
melijk uit bos bestaan met een beschrijving van de 
bossen begonnen. 

- Een korte weergave van de betekenis voor grote 
zoogdieren. 
- Enige informatie over de belangrijkste vormen 
van recreatief en ander gebruik van het gebied die 
werden vastgesteld tijdens de inventarisaties. 

In de beschrijvingen zijn geen nadere gegevens 
omtrent de avifauna opgenomen vanwege het feit dat 

dit, o.a. in verband met veranderingen die in kor
te tijd kunnen optreden, niet zinvol werd geacht. 
De ornithologische betekenis van de gebieden is 
wel in de tabellen vermeld. Nadere informatie over 
de kwalitatieve inhoud van de gegeven waarderingen 
is te vinden in paragraaf 3.2.1.7. 

Cultuurhistorische puntrelicten (bijvoorbeeld 
boerderijen) zijn in de beschrijvingen alleen dan 
met name genoemd, wanneer er zich in een gebied 
slechts enkele bevinden. De betekenis van de term 
'overig terrein', die regelmatig voorkomt in het 
eerste onderdeel van de beschrijvingen, correspon
deert met hetgeen op de Vegetatiekaart van de Ve-
luwe (kaartbijlage 5) onder 'overige onderschei
dingen' valt (zie ook paragraaf 2.4.1.4). 
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Ten aanzien van het gebruik en de betekenis van 
de tabellen wordt verwezen naar de voorgaande pa
ragrafen en hoofdstuk 3, waaruit hier tabel 17 met 
de omschrijving van de recreatiecategorieën nog
maals is opgenomen. 

Een vergelijking en nadere bestudering van de 
gegevens die in deze paragraaf per gebied worden 
verstrekt is mogelijk doordat op de achterzijde 
van de kaartbijlagen 1 t/m 6 en 8 de grenzen en 
nummers van de gebieden zijn afgedrukt. Deze wor
den zichtbaar door de kaarten tegen het licht te 
houden. 

Hieronder wordt in alfabetische volgorde een 
korte omschrijving gegeven van enkele minder alge
mene termen die in de beschrijvingen worden ge
bruikt. Voor de betekenis van begrippen die hier 
niet zijn opgenomen zij verwezen naar hoofdstuk 2. 
BEHEERSEENHEID (oud): Bestuurseenheid uit het ver
leden binnen samenlevingen met in hoofdzaak tradi
tioneel gerichte vormen van agrarisch grondgebruik 
(buurschappen, marken, maalschappen e t c ) . 
BOUWLAND (oud): Akkerland ontgonnen in het tijd
vak voorafgaand aan de periode waarin kunstmest 
wordt toegepast. 

BUURSCHAP: Een bestuurseenheid uit het verleden 
waarvan alle, binnen een gehucht of een dorp of 
enigerlei andere te onderscheiden plattelandsge
meenschap woonachtigen deel konden uitmaken. 
BUURSCHAPSGEBIED: Territorium vallend onder het 
beheer van een buurschap. 
FOREEST: Bosgebied waar het jachtrecht exclusief 
aan daartoe bevoegde instanties of individuele per
sonen was voorbehouden. 
GEMENE GRONDEN: Gemeenschappelijk gebruikte gron
den. 
HEERLIJKHEID: Een bestuurseenheid uit het verle
den waaraan de heer die in het bezit daarvan was 
gesteld een bepaalde titel en zekere rechten en be
voegdheden kon ontlenen. 
HOF: Centrum van agrarisch grondgebruik waarbij 
onder leiding van de heer of diens plaatsvervanger 
(meyer) door aan dat bedrijf gebonden horigen ar
beid werd verricht. 
KAMP: Een vierkant tot rechthoekig omheind stuk 
land, meestal als resultaat van individuele ont
ginning. 

KONINGSWEG: Een jachtweg op de Veluwe, aangelegd 
of gebruikt door de Stadhouder-Koning (Prins Wil
lem III 1650-1702). 
LEEN(GOED): Onroerende zaak welke door een heer 
aan een vazal ten gebruike werd afgestaan, met 
onderlinge verbintenis van bescherming aan de ene, 
en dienstverlening aan de andere zijde. 
MAALSCHAP: Een bestuurseenheid uit het verleden, 
gericht op het bevorderen en het veilig stellen van 
een doelmatig gebruik en/of beheer van een malen-
bos ten gunste van de in dat bos gerechtigden die 
dat bos gemeenschappelijk in eigendom hebben. 
MALENVELD: Een gebied waarvan het gebruik, het be
heer en de eigendom gemeenschappelijk toekomt aan 
een beperkte groep van de in dat gebied gerechtig
den. 
MARK: Enerzijds een bestuurseenheid uit het ver
leden, gericht op het bevorderen en het veilig 
stellen van een doelmatig gebruik en/of beheer van 
een bepaald territorium ten gunste en ten behoeve 
van de in dat gebied gerechtigden, anderzijds dat 
territorium zelf. 
ONTGINNINGSBOS: Bos aangelegd op heiden en stuif-
zanden vanaf het eind van de 18e eeuw tot heden. 
REKENKAMERVELD: Een gebied oorspronkelijk behoren
de tot de landsheerlijke wildernissen van de gra
ven en de hertogen van Gelre en van 1559 tot 1795 
geadministreerd door de Gelderse Rekenkamer. 

SCHEPENDOM: Buitengebied dat bestuurd werd door de 
schepenen van Arnhem. 
TRA: Open strook in een bos als afscheiding (in de 
context van de gebiedsbeschrijving met name als be
grenzing van een malenbos). 
VOLMOLEN: Molenwerk waar wollen weefsels worden 
bewerkt teneinde deze te doen vervilten, de vezels 
tot een dichte, egale massa ineen te werken. 
WAARDEEL: Een aandeel van een gerechtigde in de 
cultuurgrond van een mark. 
WILDFORSTERSGOED: Een leengoed waarbij de dienst
verlening door de vazal (wildforster) o.m. bestaat 
uit het vervoeren van het door zijn heer gevangen 
wild alsmede uit de toezichthouding op het onrecht
matig aangraven van grond uit de landsheerlijke 
wildernissen. 
WILDWAL: Een aarden wal veelal beplant met dicht 
struikgewas, hier en daar ook hekwerken, fungerend 
als bescherming van de akker tegen wildvraat. 
WIJER: Een molenvijver waarin het water voor de 
molen wordt opgestuwd. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat grotendeels uit bos, name
lijk 78%, waarin bij Hattem en langs de weg Hattem-
Heerde veel bebouwing voorkomt, evenals in het cul-
tuurland dat 10% van de oppervlakte beslaat. Onge
veer 8% van het gebied is open natuurterrein en de 
resterende 4% bestaat uit overige terreinen. De 
noordwest-, noord- en noordoostrand heeft een ver
stedelijkt karakter. 

De ondergrond bestaat uit een stuwwal met ty
pisch parallel lopende dalen waarin de zand- en 
leeragroeven door de stratigrafische opbouw inter
nationaal bekend zijn. Voor het in het noordweste
lijk deel gelegen smeltwaterterras, met als hoog
ste punt de Vuursteenberg, ligt een gordeldekzand-
rug als overgang naar het vlakke dekzandgebied. 
Ook in dit zogenaamde kameterras komen enkele gro
te zandgroeven voor die kenmerkend zijn voor dit 
gebied. 

De bodem bestaat voornamelijk uit humuspodzol-
en voor een klein deel uit enkeerd- en andere gron
den. Het moedermateriaal is grindhoudend matig grof 
zand en plaatselijk matig fijn zand op grondwater-
trap VIII en gedeeltelijk op VII en V. 

Het bos is voornamelijk heideontginningsbos. De 
helft hiervan is sterk gevarieerd qua opbouw (ver
schillen in hoogte en doorzichtigheid) en samen
stelling (loof- en naaldbomen) en het overige deel 
bestaat voornamelijk uit lage en hoge grovedennen. 
Een klein deel is landgoedbos behorend tot het voor
malige leengoed Molecaten, waarvan een datering 
uit 1677 bekend is. In dit oudere bos met ruimte
lijke afwisseling komen veelvuldig opstanden van 
eik en beuk voor. De ondergroei van de bossen wordt 
gevormd door veel vegetatie van het bosbestype, 
vrij veel van het dopheide-, bochtige smele- en 
gaffeltandmostype en wat van het type vossebes. 
Bosrelicten liggen ten westen van Fliphul en ten 
noorden van Filipsberg. 

Het open natuurterrein bestaat uit heide zowel 

van het type struikheide als dopheide. Plaatselijk 
groeit de Wezepsche Heide dicht met lage grove den. 
Het zuidelijke deel van deze heide is relict,even
als het stukje hei ten zuiden van de spoorlijn bij 
Wezep en de hei die ten zuidwesten van Fliphul mid
den in het bos ligt. Op de steile (noord)hellingen 
in de heide en het bos komen zeldzame mossen voor. 
Floristisch van belang zijn ook de sprengen bij 
Molecaten en sommige sloten in het vochtige cul
tuur land. 

In het cultuurland, dat ten dele droog en ten 
dele vochtig is, bevinden zich verschillende relic
ten, bijvoorbeeld het land in de directe omgeving 
van Fliphul, in de kern van het landgoed Petrea, 
ten zuiden van Hattemerbroek, in de omgeving van 
Beldert en bij Molecaten. Dit landgoed met huis en 
een watermolen uit de 17e eeuw zijn ook relict, 
evenals het kasteel Het Olde Spijker, de boerderij
en aan de Groteweg 115 en Groeneweg 6 en (het tra
cé van) de oude weg Hattem-Harderwijk. 

In het gehele gebied zijn regelmatig edelhert, 
ree, vos en zwijn aanwezig, maar door de verontrus
ting niet in hoge dichtheden. Als in de toekomst 
het grootste deel van dit gebied door de aanleg van 
de RW 50 met wildkerende rasters afgesneden wordt 
van de rest van de noord-Veluwe, zal het te klein 
worden om van elke soort populaties van een vol
doende omvang te handhaven. Daardoor zal zowel de 
waardering als kwetsbaarheid voor de grote zoog
dieren afnemen. 

Het gebied wordt druk bezocht en op enkele gro
tere zandwegen wordt vaak met auto's gereden. De 
leemkuil bij Hattem fungeert als concentratiepunt 
voor dagrecreatie. In het bos zijn enkele kampeer-, 
caravan- en huisjesterreinen aanwezig. Een deel van 
de heide wordt gebruikt als militair oefenterrein 
en van de drie aanwezige zandafgravingen zijn er 
twee in gebruik als vuilnisstortplaats. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

* voor omschrijving recreatiecategorie'én zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied bestaat voornamelijk (voor 92%) uit 
bos, 5% is open natuurterrein en 3% cultuurland. 
In het oosten langs de Apeldoornseweg (N93) is wat 
bebouwing, evenals langs de Zwolseweg waar twee 
stukken bos woonbos zijn geworden en in een ander 
deel recreatieve bebouwing is. 

De ondergrond bestaat uit een stuwwal met een 
bijbehorende stuwwalglooiing waarin zich een uit
gebreid systeem van droge dalen ontwikkeld heeft. 
Deze droge dalen worden door lengteduinen afgesne
den zoals bij het Kikkersgat. Het vennetje hier is 
een opvulling van het aanwezige droge dal. De Kam
perklippen en de Tonnenberg, die een uitzicht op 
de omgeving biedt, zijn de hoogste delen van de 
goed ontwikkelde lengteduinen. Het Kret, een lang
gerekte groeve ten behoeve van de waterwinning, 
heeft een van de lengteduinen plaatselijk sterk 
aangetast. De Koerberg, ten noorden van Heerde, is 
een smeltwaterheuvel waarin veel noordelijk materi
aal voorkomt. Dit terrein is sterk aangetast door 
de voormalige zandgroeve en het huidige huisjester
rein, maar door deze ontsluiting is het contact 
van deze smeltwaterheuvel met de stuwwal zichtbaar. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden met als 
moedermateriaal grindhoudend matig grof zand en 
plaatselijk fijn zand op grondwatertrap VIII en 
voor een klein deel op VII en VI. 

Het bos is heideontginningsbos van omstreeks 
1900. In de oudere ontginningen van voor 1900, 
neemt de grove den een dominerende plaats in. De 
jongste ontginningen, ongeveer tweederde van de 
totale oppervlakte bos, onderscheiden zich hiervan 
door de aanwezigheid van verschillende boomsoorten 
zoals grove den, douglas, larix, fijnspar en loof-
houtsoorten als Amerikaanse eik en zomereik met 
verschillen in boomhoogte en doorzichtigheid. In 
het noordoosten is een gebied met de minder alge
mene wintereik. In het bosgebied zijn enkele kap-
of stormvlaktes, kleinschalige ruimtes met een be-

groeiingsrand van naald- en loofbomen. De onder-
groei in de bossen bestaat voornamelijk uit vege
tatie van het gaffeltandmos- en bochtige smelety-
pe. Daarnaast komen ook vegetatie-eenheden van de 
typen kraaiheide, dopheide, pijpestrootje en het 
'verrijkte bos'-type voor. 

Het open natuurterrein bestaat uit enkele klein
schalige heidevelden van zowel het struikheide- als 
dopheidetype. Naald- en loofbomen vormen de be-
groeiinngsranden. De hei tussen de Tonnenberg ende 
Kamperklippen is relict, evenals een klein stukje 
hei ten zuiden van de brandtoren in het Zwolsche 
Bos. In de hei en op de steile (noord)hellingen van 
het bos komen zeldzame mossen voor. 

Floristisch van belang is ook het ven Kikkersgat 
tussen Wezep en Heerde. De hydrobiologische beteke
nis van dit ven is zeer groot. Op het landgoed de 
Polberg ligt een plas, waarvan de hydrobiologische 
waarde vrij groot is. 

Het cultuurland is uitsluitend droog. Een stuk 
land bij Dreef is relict. 

Op de Koerberg bevindt zich een grafheuvelgroep. 

Hier zijn regelmatig edelhert, ree, vos en zwijn 
aanwezig, maar niet in hoge dichtheden. Als de RW 
50 aangelegd is, zal ook dit gebied voor de grote 
zoogdieren van de rest van de noord-Veluwe worden 
afgesneden door wildkerende rasters. Dit zal dan te 
klein worden om van elke soort populaties van een 
voldoende omvang te kunnen herbergen. Daarom zal 
hier zowel de waardering als de kwetsbaarheid van 
het gebied voor grote zoogdieren afnemen. 

Dit is een druk bezocht gebied. Op enkele door
gaande zandwegen wordt druk met auto's gereden. Bij 
de Koerberg is een huisjesterrein. 
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Het gebied bestaat overwegend (voor 97%) uit 
cultuurland en kan gekenmerkt worden als een agra
risch ruimtelijk landschap waarin grasland over
heerst. De overige oppervlakte, 3% van het totaal, 
bestaat uit bos. Er is veel verspreide bebouwing. 
Meer geconcentreerde bebouwing is er in de vorm 
van buurschappen en lintbebouwing. 

Er bevindt zich hier een dekzandrug met zeer 
zwak golvend dekzand dat afhelt naar het noordwes
ten waar het gebied langzamerhand vervlakt door 
veen- en Zuiderzee-afzettingen. De dekzandrug is 
vrij breed en loopt ongeveer van Nunspeet tot voor
bij Wezep. 

De bodem bestaat uit beekeerd- en enkeerd-, 
gooreerd-, humuspodzol- en veengronden met als moe
dermateriaal matig fijn zand. De grondwatertrappen 
variëren van II t/m VIII. 

Het cultuurland behoort voor het grootste deel 
tot de nederzettingen Oldebroek en Broekdijk die 
uit het einde van de 13e begin 14e eeuw dateren. 
Verscheidene boerderijen in dit gebied zijn stille, 
waardevolle getuigen van de historie en evenals de 
oude weg Harderwijk-Hattem relicten. Het land op 
de dekzandrug is droog; in de laagten is het voch
tig tot nat. In de droge graslanden zijn patronen 
van oude bouwlandcomplexen herkenbaar (mozaïekper-
celering). Het natte grasland heeft vooral stroken-
percelering. De randen van deze graslanden zijn 
begroeid met verschillende loofhoutsoorten en een 
aantal bestaat uit lage, oude eiken. Een houtwal 
ten noorden van Koldenhove is relict. De flora van 
sommige sloten in het vochtige tot natte cultuur
land is interessant. 

Het bos beperkt zich tot de uitlopers van de 
stuifzandbebossing, langs de spoorlijn Harderwijk-
Zwolle, waarin voornamelijk grove den groeit, en 
tot het bos rond de landgoederen. Het landgoed IJs-
selvliedt werd aangelegd voor 1800. Er is vrij veel 
opgaand loofbos waarin de wijdarige zegge plaatse

lijk voorkomt. Het landgoed Oldhorst, waarbij een 
landhuis hoort dat gebouwd is in 1751, wordt al in 
de 17e eeuw genoemd. Op dit landgoed is een goed 
ontwikkeld elzenbroekbos. Het landgoed Zwaluwen
burg is waarschijnlijk nog ouder want het staat 
reeds in 1379 als Gelders leengoed vermeld. Het be
zit thans een 18e eeuws landhuis. Er komt hier 
droog, min of meer voedselrijk bos voor. Op deze 
landgoederen groeit ook rhododendron en er is een 
sterke afwisseling door kleine ruimtes en vijvers. 
Het cultuurland en de bossen bij deze landgoederen 
zijn relict. 

Door de spoorlijn en de E35 wordt het gebied af
gesneden van de overige Veluwe waardoor het thans 
een randgebied is voor grote zoogdieren, met nog 
slechts beperkte waarde voor ree en vos. Vroeger 
zal het, door het ontbreken van dekking, vooral 
foerageergebied zijn geweest. 

De kleine stukken bos in dit gebied worden vrij 
druk bezocht. 
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Dit langgerekte gebied bestaat voor 85% uit bos 
en voor 15% uit cultuurland. Het bos tussen Mulle-
gen en Achter de Vree is woonbos geworden. Er is 
vrij veel verspreide bebouwing zowel in als buiten 
het bos. Geconcentreerde bebouwing is er in de 
buurschappen. 

In dit gebied komt een smeltwaterglooiing voor 
met resten van grondmorenen die grotendeels over
dekt wordt door windafzettingen in de vorm van dek-
zandruggen en landduinen. In het uiterste noordoos
ten is een zandgroeve waarin de opbouw van de gla
ciale afzetting goed te zien is met aan de top een 
keienvloer met veel windkanters. 

De bodem bestaat uit duin- en vlakvaaggronden 
met matig fijn zand en plaatselijk matig grof zand. 
De grondwatertrap is voornamelijk VIII en weinig 
VII en VI. 

Het bos is voornamelijk stuifzandbebossing waar
in praktisch alleen grove den groeit. De oudste 
aanplant dateert uit het einde van de vorige eeuw. 
Ouder, gevarieerder bos, met zowel naald- als loof-
hout en ten dele een gebogen padenpatroon, vinden 
we in de landgoedbossen. Dit soort bossen vormt 
slechts een klein deel van de totale oppervlakte 
bos in dit gebied. De landgoedbossen zijn aange
legd voor 1800 zoals het bos bij Louisiana dat ten 
noordoosten van 't Harde ligt en relict is, en het 
bos tussen Muilegen en Achter de Vree. De onder-
groei in de verschillende bossen bestaat uit vege
tatie van de typen bochtige smele, gaffeltandmos 
en Henenen en voor een klein deel uit de typen 
bosbes en pijpestrootje. Zeldzame mossen komen op 
de steile (noord)hellingen voor. Langs de E35 ligt 
een grootschalige voormalige brandvlakte met wat 
berkenopslag en een begroeiingsrand van naald- en 
loofbomen. 

Het cultuurland is ten dele droog en ten dele 
vochtig. In de omgeving van Mullegen bijvoorbeeld 
ligt nat en droog grasland met respectievelijk een 

afwisselende en een mozaïekpercelering. Mullegen 
is een oude nederzetting die voor het eerst in 
1333/34 genoemd wordt en thans nog gedeeltelijk 
door een wildwal omsloten is. Deze wildwal en het 
cultuurland bij Mullegen is relict, evenals het land 
in de omgeving van Engeland, bij Stuivezand en ten 
noordoosten van 't Harde. Sommige sloten in het 
vochtige cultuurland zijn floristisch interessant. 

Door het bos is dit gebied voor grote zoogdie
ren aantrekkelijker dan gebied 3, maar ook hier 
geldt dat het afgesneden is van de rest van de Ve-
luwe door de spoorlijn en de E35. Er zijn meer 
reeën en vossen dan in gebied 3 aanwezig. 

Voor zover het bos in dit gebied toegankelijk 
is, wordt het druk bezocht. In het bos liggen en
kele huisjesterreinen. Tussen de buurschap 't Loo 
en Wezep is een nieuwe begraafplaats in het bos. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieé'n zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het grootste deel van de oppervlakte van dit ge
bied bestaat uit bos, namelijk 92%. Er is 5% cul-
tuurland en 3% is overig terrein. Bij Wezep is veel 
bebouwing, zowel in als buiten het bos. 

De ondergrond van dit gebied bestaat uit een 
smeltwaterglooiing met morene resten, die plaatse
lijk bedekt is met windafzettingen in de vorm van 
dekzand en landduinen. Deze glooiing is een uitlo
per van het smeltwaterterras dat ten zuidoosten 
van dit gebied ligt. 

De bodem wordt gevormd door duinvaag- en humus-
podzolgronden, met als moedermateriaal matig fijn 
zand en grindhoudend matig grof zand op grondwater-
trap VIII. 

Voor de grote zoogdieren is dit een belangrijk 
gebied, want edelhert, ree, vos en wild zwijn ko
men in vrij hoge dichtheden voor. De das is alleen 
op doortrek en foeragerend aangetroffen. Er is rust 
en dekking aanwezig. 

De rust in dit gebied is te danken aan het feit 
dat alleen het noordoostelijk deel toegankelijk is 
voor het publiek. Dit wordt dan ook druk bezocht. 
Het grootste deel, het stuk ten zuiden van de 
spoorlijn Zwolle-Amersfoort is namelijk militair 
oefenterrein. Bij 't Harde en Wezep zijn leger
plaatsen. Bij Wezep is ook een kampeerterrein. 

Het bos bestaat grotendeels uit stuifzandbebos-
sing met praktisch uitsluitend grove den. Een klein 
deel van het bos, bij Wezep, is heideontginnings-
bos van omstreeks 1900. Ook hier neemt de grove den 
een belangrijke plaats in. Als vegetatie-eenheden 
komen in de bossen het bochtige smele- en gaffel-
tandmostype voor en ook wat van de typen bosbes en 
lichenen. Op de steile (noord)hellingen groeien 
zeldzame mossen en in een stukje bos is veel jene
verbes en kraaiheide aanwezig. Op een paar plaat
sen is het padenpatroon gebogen. 

Langs de E35 ligt een grootschalige voormalige 
brandvlakte die zich tot in gebied 4 uitstekt. De 
rand hiervan bestaat uit loof- en naaldbomen. 

Het cultuurland is grotendeels droog en voorna
melijk geconcentreerd rond Wezep, een plaats die 
al in 1231 genoemd wordt. Het grasland ten westen 
van Wezep heeft nog mozaïekpercelering en is relict, 
evenals het cultuurland De Soppe dat ongeveer in 
1729 ontgonnen is en het stukje cultuurland midden 
in het bos tussen Beltgraven en de Oldebroeksche 
Heide. De randen van deze middel- en kleinschalige 
ruimten bestaan uit naald- en loofbomen. Bij De 
Soppe staan langs de natte graslanden knotwilgen. 
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Dit gebied, de Oldebroeksche Heide, bestaat zo
als de naam reeds zegt voornamelijk (voor 87%) uit 
heide. Vooral langs de westzijde ligt wat bos (3%) 
en de resterende 10% wordt ingenomen door overige 
terreinen. 

De Woldberg, van waar men een uitzicht op de 
omgeving heeft, is een goed ontwikkeld stuwwaldeel 
met smeltwaterterras en duidelijk ontwikkelde dro
ge dalen. De vormen zijn hier goed herkenbaar door 
het ontbreken van bossen en dicht struikgewas. Op 
het hoogste deel van de stuwwal heeft zich een 
lengteduin ontwikkeld. In het smeltwaterterras ko
men verschillende uitgeprepareerde koppen voor zo
als de Heesberg. 

De bodem bestaat uit humuspodzol- en duinvaag-
gronden met als moedermateriaal wel of niet grind-
houdend matig grof zand op grondwatertrap VIII. 

In het westen ligt wat bos. Het bestaat uit 
stuifzandbebossing en heideontginningsbos die ge
leidelijk in elkaar overgaan. De ondergroei bestaat 
uit vegetatie van het gaffeltandmos- en pijpe-
strootjetype. 

Dit gebied behoort, met een aantal omringende 
gebieden, voor de grote zoogdieren tot de kern van 
het verspreidingsgebied op de noordoost-Veluwe. 
Het is belangrijk voor edelhert, ree, vos en wild 
zwijn, want, ofschoon de dekking schaars is, heerst 
er meestal een grote rust. De das wordt niet per
manent waargenomen. Op de weg 't Harde-Tongeren 
wordt regelmatig wild doodgereden. 

De kern van de Oldebroeksche Heide is een groot
schalige ruimte van vele honderden hectaren. Langs 
de randen zijn wat middel- en kleinschalige ruim
tes. Vroeger behoorde deze heide tot de zogenaamde 
Rekenkamervelden. Deze heide is een relict, even
als de Hessenweg die er doorloopt. Thans is het ge
hele gebied militair oefenterrein en niet toegan
kelijk voor het publiek. Centraal in de hei ligt 
een 'doelengebied' waarop vanuit allerlei stellin
gen gevuurd wordt. Door de ontploffingen hier is 
een oneffen, woest en ledig terrein ontstaan. De 
heidevegetatie in het gebied is grotendeels van 
het dopheide-type, maar ook wat van het type struik
heide en pijpestrootje. Pijpestrootje groeit onder 
meer in het doelengebied. In het oostelijk deel van 
de hei is een plek met adelaarsvaren en op de stei
le (noord)hellingen zijn zeldzame mossen aanwezig. 
De hei groeit plaatselijk dicht met vliegdennen. 
De rand van de hei bestaat voornamelijk uit lage 
grove den maar door de verschillen in boomhoogten 
en doorzichtigheid maakt hij toch een sterk geva
rieerde indruk. 
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Het gebied bestaat voor 85% uit bos dat een zeer 
gevarieerde opbouw heeft. Van de oppervlakte wordt 
14% in beslag genomen door open natuurterrein en 
wel het grote heidegebied de Renderklippen en en
kele kleinere stukken hei; 1% is overig terrein. 

Het oostelijk deel van de stuwwal 'de Woldberg' 
gaat hier over in de stuwwalglooiing. Er is een 
trechtervormig dal dat echter door lengteduinen en 
andere windafzettingen moeilijk zichtbaar is. De 
hoogste toppen van de goed ontwikkelde landduinen, 
zoals de Renderklippen en de Ossenberg, hebben 
plaatselijk vrij steile wanden waar, als zij aan
getast worden, erosie zal optreden. Hier en daar 
is deze aantasting al geconstateerd. 

De bodem bestaat voornamelijk uit humuspodzol-
en voor een klein deel uit moderpodzolgrond. Het 
moedermateriaal bestaat uit matig grof zand dat 
ten dele niet grindhoudend is. De grondwatertrap 
is VIII en voor een deel V. 

Het bos bestaat uit landgoedbos, dat omstreeks 
1800 is aangelegd en waarin gebogen padenpatronen 
herkenbaar zijn en uit heideontginningsbos. De 
landgoedbossen liggen bij het voormalige landgoed 
De Dellen, in het sprengengebied ten oosten van de 
Putjesberg en tussen de Elburgerweg en Kolthoornse 
Weg waartoe het huidige Bakhuisbos behoort. Het 
bos tussen deze wegen is waarschijnlijk een omvor
ming van een oude boskern. Deze landgoedbossen 
zijn na 1800 voornamelijk op heideterrein uitge
breid. Een dergelijke uitbreiding vinden we tussen 
De Dellen en Putjesberg. Oorspronkelijk zijn deze 
bossen opgezet met beuk en eik, later werden ook 
grove den, douglas en larix gebruikt. Heideontgin
ningsbos vinden we bij de Ossenberg, het Pluizen-
meer en de Renderklippen. Het bos bij de Render-
klippen heeft een regelmatig hoekig padenpatroon. 
In de heideontginningsbossen staan afwisselend zo
wel naald- als loofhoutsoorten, zoals beuk, eik, 
grove den, douglas en fijnspar. Bosrelicten liggen 
bij het landgoed De Dellen, rond Elisabethshoeve 
en ten westen van het Pluizenmeer. De hydrobiolo-
gische betekenis van het Pluizenmeer, evenals die 
van het plasje dat ten zuidwesten hiervan op het 
terrein 'de Hooge Heide' ligt, is groot. De onder-
groei in de verschillende soorten bossen bestaat 
voornamelijk uit vegetatie van het gaffeltandmos-

type. Ook is er wat vegetatie van de typen bosbes, 
dopheide, Amerikaanse vogelkers en pijpestrootje. 
Zeldzame planten en/of mossen groeien in het oos
ten bij enkele sprengenkoppen en hun kanalenstel-
sels, bij enkele vennen, op de steile (noord)hel
lingen van het bos en de hei, en in enkele geïso
leerd in het bos liggende kleine stukjes vochtige 
heide. 

Een tamelijk groot stuk vochtige heide ligt in 
het noorden van het gebied en is evenals andere 
verspreid in het gebied liggende heidevelden klein
schalig. Een uitzondering hierop vormt de Render-
klippen, een heide met solitaire bomen, die groot
schalig is. De vegetatie van de heidevelden is zo
wel van het type struikheide als dopheide. De be-
groeiingsranden bestaan uit loof- en naaldhout. De 
hei ten oosten van de Renderklippen, ten zuidwes
ten van het Bakhuisbos en een stukje ten oosten van 
Elisabethshoeve is relict. 

De Hessenweg en het stukje cultuurland, omringd 
door houtwallen, in het centrum van De Dellen dat 
omstreeKS 1803 door Daendels is ontgonnen zijn ook 
relict. 

Nabij de Renderklippen bevindt zich een groep 
grafheuvels. 

Edelhert, ree, vos en wild zwijn komen in dit 
gebied door de verontrusting in wisselende dicht
heden voor en vertonen een onregelmatige versprei
ding. De das foerageert in dit gebied. Er zijn en
kele kleine rustgebieden. Vrij veel wild wordt 
doodgereden. 

In dit gebied vindt veel recreatie plaats. Op 
talrijke zandwegen wordt soms druk met auto's ge
reden. Trekpleisters zijn de schaapskooi en -kudde 
op de Renderklippen en een hertenkamp in het wes
ten van het gebied. Door de recreatie zijn bij
voorbeeld de oevers van het Pluizenmeer en hellin
gen in de heide sterk aangetast. 

Het gedeelte dat grenst aan gebied 6 behoort tot 
de veiligheidszone van het militair oefenterrein 
en is daarom tijdens schietoefeningen voor het pu
bliek gesloten. 

Bij Epe en Heerde zijn nieuwe begraafplaatsen 
in het bos aangelegd. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
* van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit randgebied van de Veluwe dat voor 80% uit 
cultuurterrein en voor 20% uit bos bestaat, heeft 
grotendeels een ruimtelijk en verstedelijkt karak
ter. Ten noorden van Epe en ten westen van Heerde 
heeft het bos gedeeltelijk een woonfunctie gekre
gen. Ook langs de weg Epe-Heerde is veel bebouwing. 

Het gebied tussen en rondom de gemeenten Epe en 
Heerde bestaat uit glooiend hellingmateriaal, ero
siemateriaal van de stuwwal, dat overgaat in vlak
ke afzettingen. Op verschillende plaatsen komen 
hierin brede droge dalen voor waarin plaatselijk 
veen tot ontwikkeling is gekomen zoals in het laag
gelegen gebied Het Veen. 

De bodem bestaat uit humuspodzol-, beekeerd-, 
gooreerd- en enkeerdgronden en voor een klein deel 
uit moderpodzol- en moerige grond. Het moedermate
riaal is matig fijn zand en grindhoudend matig grof 
zand. De grondwatertrappen variëren van II tot en 
met VIII. 

Het cultuurland is ten dele droog en ten dele 
vochtig. Er is zowel grasland als bouwland. Sommi
ge sloten van het vochtige land zijn floristisch 
van belang. Het verstedelijkt karakter wordt onder 
meer veroorzaakt door intensieve veehouderij en 
niet-agrarische bebouwing. Bij het Dorperveld en 
Norel ligt cultuurland dat nog niet verstedelijkt 
is. De begroeiingsranden hiervan bestaan uit loof-
en naaldhout. Twee stukjes cultuurland bij Norel, 
dat al in de 14e eeuw genoemd wordt, zijn relicten 
evenals het cultuurland ten westen van Horsthoek, 
het Horsthoekerveld, een ontginning uit de 19e eeuw 
ten zuidwesten van Heerde, en Het Veen ten westen 
van Heerde dat voornamelijk in de loop van de 19e 
eeuw bewoond raakte. Het Veen behoorde tot de mark 
Heerde die voor het eerst vermeld werd in 1333/34. 
De eerst bekende vermelding van Heerde dateert uit 
1190, die van Epe uit 1176. 

Het bos bestaat zowel uit landgoedbos, aange
legd omstreeks 1800, als uit heideontginningsbos, 

aangelegd omstreeks 1900. Het oude landgoedbos van 
voor 1800 sluit aan op het Bakhuisbos (gebied 7). 
Na 1800 heeft er een uitbreiding naar het noorden 
plaatsgehad, die bijna hetzelfde karakter heeft. 
Ook hierin staan beuk, eik, grove den, douglas en 
larix. De heideontginningsbossen liggen tegen Epe 
aan. Zij zijn gevarieerd van opzet, ook al neemt de 
grove den een belangrijke plaats in. Deze bossen 
zijn vrij intensief ontsloten. In het bos is de ve
getatie voornamelijk van het bosbestype, maar ook 
komen de typen gaffeltandmos, bochtige smele en 
Amerikaanse vogelkers voor. Een stuk bos bij Kolt-
hoorn is relict. 

Bijzondere vegetatie is aanwezig bij de beken in 
de omgeving van Epe en Heerde, waarvan enkele het 
water van sprengen afvoeren. De Kamperbeek, de 
Heerder Sprengen en de Molenbeek zijn in hydrobio-
logisch opzicht vooral potentieel van betekenis. 

Aan de Officiersweg bevindt zich een fraaie 
groep grafheuvels. 

De ligging van dit gebied tegen woonkernen met 
veel bebouwing ook buiten deze kernen, het plaat
selijk ontbreken van dekking en de verontrusting 
door recreatie, maken het niet geschikt voor grote 
zoogdieren. Vos en ree komen plaatselijk voor, 
wild zwijn is incidenteel aanwezig in de strook 
grenzend aan de gebieden 7 en 14. 

Behalve de bebouwing in het bos zijn er ook ver
schillende kampeer- en caravanterreinen in en bui
ten het bos. Het bos wordt dan ook druk bezocht. 
Ten behoeve van de aanleg van de RW 50 langs Heer
de vindt er een grote ontgronding plaats. Te zij
ner tijd zal deze ontgronding geschikt gemaakt wor
den voor dagrecreatie. 
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Het landschap in dit gebied heeft een ruimte
lijk karakter omdat het voor 95% uit cultuurland, 
hoofdzakelijk grasland, bestaat. Ongeveer 3% van 
de oppervlakte wordt gevormd door bebossing, voor
namelijk bij de landgoederen Klarenbeek, Schouwen-
burg-Rozenberg en Old Putten. In het zuiden ligt 
de zandverstuiving De Zoom die 2% van de opper
vlakte bestrijkt. Er is veel bebouwing, ten dele 
geconcentreerd in buurschappen en lintbebouwing. 

In dit gebied bevinden zich gordeldekzandruggen 
en dekzandwelvingen die overgaan in een vlak, 
enigszins hellend dekzandgebied. Op de lage plaat
sen is veen aanwezig dat soms overdekt is met een 
dun kleilaagje van Zuiderzee-afzettingen. 

De bodem bestaat uit beekeerd-, gooreerd-, enk-
eerd-, veen- en moerige gronden en voor een klein 
deel uit duinvaag- en zeekleigronden. Het moeder
materiaal is matig fijn zand en de grondwatertrap-
pen variëren van I tot en met VIII. 

Op de dekzandruggen ligt droog cultuurland 
(grasland), bijvoorbeeld langs de Bovenweg, maar 
hoofdzakelijk is het land vochtig tot nat. De dro
ge graslanden zijn kleinschalig en plaatselijk 
zijn resten van mozaïekpercelering herkenbaar. De 
natte graslanden hebben een afwisselende of stro-
kenpercelering en zijn zowel klein- als middelscha-
lig. De graslanden worden begrensd door houtwallen 
die floristisch van belang zijn, evenals sommige 
sloten in het vochtige en natte land en een gras
land bij Klarenbeek dat als ijsbaan wordt gebruikt. 
Er zijn verscheidene cultuurlandrelicten, bijvoor
beeld het grasland ten zuiden van Werfhorst, de 
omgeving van Wessinge rondom Klarenbeek, het bouw
land tussen Kolmansweg en Glindeweg, bij Oosteinde 
en langs de Bovenweg inclusief Westloo. Voorts het 
lage gebied ten zuiden van de Hooge Enk, Stoop-
schaar ten noorden van die enk, een laag grasland
gebied ten noorden van de Broekdijk en de omgeving 
van Aperloo. Aperloo duikt in 1333/34 in de ge

schreven bronnen op, Wessinge in het midden van de 
12e eeuw en Doornspijk is reeds in 796 vermeld. 

Landgoedbos van na 1800 is het enige bostype 
dat in dit gebied voorkomt. Het behoort bij de land
goederen Klarenbeek, Schouwenburg-Rozenberg en Old 
Putten. Deze landgoederen kennen van oorsprong een 
vrij statige beplanting met loofboomsoorten, voor
al eik en beuk. Thans is er enig vochtig, voedsel-
rijk bos en wat voedselrijk droog bos met bijbeho
rende ondergroei. Er is ook wat ondergroei van de 
typen pijpestrootje en bosbes. De bossen rond Kla
renbeek en Schouwenburg en een loofbosje ten noor
den van Westloo zijn relict. Schouwenburg is in 
1544 vermeld, het huidige landhuis dateert uit de 
eerste helft van de 19e eeuw. In het zuiden ligt 
een zandverstuiving. Hierbij is wat bos van het 
bochtige smele-type. 

Voor grote zoogdieren is het een randgebied met 
nog slechts beperkte waarde voor ree en vos. 

In het gebied zijn enkele kampeer- en caravan
terreinen. Vooral de zandverstuiving in het zuiden 
wordt druk bezocht. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 85% uit bos, 13% open 
natuurterrein en voor 2% uit overig terrein. Het 
bos heeft op drie plaatsen een woonfunctie gekre
gen. Dit gebied vormt wat betreft geomorfologische 
opbouw, de structuur van de bodem en het bos een 
geheel met gebied 11. Het wordt hiervan echter ge
scheiden door de spoorlijn en de E35. 

De ondergrond wordt gevormd door een grondmore-
neglooiing met parallel lopende dekzandruggen en 
enige gebieden met landduinen. 

De bodem bestaat uit duin- en vlakvaaggronden 
en voor een klein deel uit humuspodzolgrond. Het 
moedermateriaal is matig fijn zand en grindhoudend 
matig grof zand op grondwatertrap VIII en VII en 
in geringe mate op VI. 

Het bos bestaat in zijn geheel uit stuifzandbe-
bossingen die zijn aangelegd vanaf het begin van 
deze eeuw. Hiervoor bestond het gebied uit actief 
stuifzand en enkele licht begroeide stuifzanden. 
De bossen zijn intensief ontsloten. De dominerende 
boomsoort is grove den. Op betere groeiplaatsen 
staan ook meereisende naaldhoutsoorten. De bossen 
zijn ten dele wel, ten dele niet doorzichtig. 
Langs de doorgaande wegen zijn een aantal singels 
met berk en Amerikaanse eik. De ondergroei in de
ze stuifzandbebossingen bestaat voornamelijk uit 
vegetatie van het gaffeltandmos- en bochtige smele-
type, maar ook komen de typen lichenen, kraaihei-
de, bosbes en Amerikaanse vogelkers voor en tevens 
een verrijkt type. Op de steile (noord)hellingen 
van het bos en de heide groeien zeldzame mossen. 
Ten westen van 't Harde en tussen Oostloo en De 
Nolle liggen bosrelicten. 

Relict is ook het stukje cultuurland genaamd 
Oostloo. 

De heide in dit gebied is van het type kraai-
heide met plaatselijk spontane bosvorming van gro
ve den en berk, waardoor kleine grillig gevormde 
ruimtes zijn ontstaan. In de heide zijn plekken 

met jeneverbes en op één plaats komt veel cypres-
wolfsklauw voor. 

Door de aanwezigheid van- bos is dit gebied voor 
grote zoogdieren aantrekkelijker dan gebied 9, maar 
ook hier is uitwisseling met de overige Veluwe 
praktisch niet mogelijk door de E35 en de spoor
lijn. Ofschoon er meer reeën en vossen zijn dan 
in gebied 9 heeft het slechts beperkte waarde voor 
deze soorten. 

Bijna het gehele gebied wordt druk bezocht. Er 
zijn enkele grote caravan- en huisjesterreinen. 
Ten oosten van de zandverstuiving is een vuilnis
stortplaats . 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
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ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 
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* voor omschrijving recreatiecategorieè'n zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 50% uit bos en voor 50% 
uit open natuurterrein, in dit geval zowel heide 
als aktief stuifzand met opslag, waardoor klein
schalige ruimten zijn ontstaan. Het gebied vormt 
wat betreft de geomorfologische opbouw, de struc
tuur van de bodem, het bos en een deel van de hei, 
een geheel met gebied 10. Er heerst hier echter 
veel meer rust omdat het grootste deel militair 
oefenterrein is en daarom gesloten voor het pu
bliek. 

In de grondmoreneglooiing en de overgang naar 
het smeltwaterterras zijn plaatselijk landduinen 
en kleine terreinen met actief stuifzand. In het 
smeltwaterterras komen enkele door erosie veroor
zaakte duidelijke hoogteverschillen voor. In de 
grintgroeve ten zuiden van De Zoom zijn de glaci
ale afzettingen goed zichtbaar. 

De bodem bestaat uit duinvaag-, vlakvaag- en 
humuspodzolgronden. Het moedermateriaal is matig 
fijn zand en grindhoudend matig grof zand op grond-
watertrap VII en VIII. 

Het bos bestaat uit stuifzandbebossing en is 
aangelegd vanaf begin 1900. De grove den is de be
langrijkste boomsoort. De bossen zijn ten dele wel 
en ten dele niet doorzichtig met plaatselijk een 
gebogen padenpatroon. Langs de Noordweg komt meer 
loofhout voor en zijn er behalve verschillen in 
doorzichtigheid ook verschillen in boomhoogte. In 
het bos is vrij veel vegetatie van de typen liche-
nen, gaffeltandmos, kraaiheide en bochtige smele 
en wat vegetatie van de typen Amerikaanse vogel-
kers en pijpestrootje. Op de steile (noord)hellin
gen, ook in het open natuurterrein, groeien zeld
zame mossen. 

De heide, een deel van de Doornspijksche Heide, 
is zowel van het lichenen- als het kraaiheidetype 
en voor een klein deel van het type dopheide. In 
het westen ligt een stukje vochtige heide dat be
dreigd wordt door een militair bivakterrein. De 

Zanden is een halfopen, oneffen terrein met korst-
mossenbegroeiing. Hierin is een kleinschalig ac
tief stuifzandgebied. De rand bestaat uit loof- en 
naaldhout waaronder jeneverbes die eveneens ver
spreid veel voorkomt. Een kleinschalig aktief 
stuifzandgebied ligt ook langs de spoorweg. De be-
groeiingsrand bestaat hier uit lage grove dennen. 
Grove den groeit eveneens langs het gebied ten wes
ten van de Grintgroeven. Verspreid door het gebied 
liggen nog enkele grillig gevormde kleinschalige 
heideterreinen met een begroeiingsrand van zowel 
loof- als naaldhoutsoorten, waaronder jeneverbes. 
De gehele heide, De Zanden en het stuifzandgebied 
ten noorden daarvan zijn relict. 

Voor de grote zoogdieren is het een waardevol 
gebied, want ondanks de militaire activiteiten, 
heerst er een betrekkelijke rust. Edelhert, ree, 
vos en wild zwijn zijn in vrij hoge dichtheden 
aanwezig. Voor de das is het alleen een foerageer-
gebied. Op de Eperweg en Elburgerweg worden her
haaldelijk dieren doodgereden. 

In het betrekklijk rustige gebied is een mili
taire vuilnisstortplaats en in het bos is een stuk
je bebouwd terrein. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied bestaat voor 95% uit open natuurter
rein, de Doornspijksche Heide, en voor 5% uit bos. 
De Doornspijksche Heide is een voormalig grootscha
lig heidegebied dat thans gedeeltelijk met opslag 
is dichtgegroeid, waardoor klein- en middelschali-
ge, grillig gevormde ruimten zijn ontstaan. 

De Doornspijksche Heide geeft een duidelijk 
beeld van de ondergrond, een stuwwal met een smelt
waterterras en droge dalen die in nw-zo-richting 
verlopen. Een vrij steile helling accentueert de 
verschillen. Er komen in het smeltwaterterras min 
of meer hooggelegen delen voor die aan smeltwater
heuvels doen denken. 

De bodem bestaat voornamelijk uit humuspodzol-
grond en voor een klein deel uit duinvaag- en mo-
derpodzolgrond. Het moedermateriaal is grindhou-
dend matig grof zand op grondwatertrap VIII. 

Evenals in gebied 11 is de wilddichtheid vrij 
hoog. Edelhert, ree, vos en wild zwijn zijn aanwe
zig en de das foerageert er. In bepaalde delen ont
breekt weliswaar dekking, maar dit wordt gecompen
seerd door de rust. Op de Eperweg en Elburgerweg 
wordt regelmatig wild doorgereden. 

Vrijwel het gehele gebied is militair oefenter
rein en voor het publiek gesloten. 

De hei is vrijwel uitsluitend van het dopheide-
type met plaatselijk veel opslag, voornamelijk van 
grove den. In het westelijk deel komt regelmatig 
wat veenbies voor, in het noorden is wat vegetatie 
van het type kraaiheide en in het zuiden wat van 
het type struikheide. Op de steile (noord)hellin
gen groeien bijzondere mossen, In de heide liggen 
brede banen voor militaire voertuigen. De randen 
van de heide zijn gevarieerd begroeid met loof- en 
naaldhout. Het hele heidegebied is relict, evenals 
de Hessenweg die door de hei loopt. 

In het zuidwesten, bij Oud Soerel, liggen land-
goedbossen die eveneens relict zijn. Ze zijn ge
kenmerkt door het veelvuldig voorkomen van oude 
beuken- en eikenopstanden en laanbeplantingen van 
deze soorten. Een bos genaamd Zuerlo werd in 1418 
vermeld. De ondergroei van het huidige bos bestaat 
uit vegetatie van de typen gaffeltandmos, bosbes, 
bochtige smele en pijpestrootje. 

Bij Oud Soerel ligt ook een stukje cultuurland 
dat relict is. Dit land ligt in de voormalige re-
kenkamervelden. 
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* voor omschrijving repreatiecategorieën zietabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat nagenoeg geheel uit bos. Er 
zijn enkele kleine stukjes hei en een militair 
vliegveldje. Verspreid over een groot deel van het 
gebied komt bebouwing voor en daardoor heeft het 
ten dele het karakter van woonbos. 

gisch niet onderzocht), in een leemkuil ten noord
oosten van Soerel en op de steile (noord) hellingen. 

Een klein stukje bos in het zuidoosten, ten 
noorden van 't Hull, is relict, evenals de heide 
ten zuidwesten van de Overste Wanninkhofweg. 

In het zuidelijke deel van de stuwwal de Wold-
berg heeft zich in dit gebied een trechtervormig 
dal ontwikkeld dat in de richting van Epe duide
lijk herkenbaar is. In het grootste deel van dit 
gebied is het dal echter door lengteduinen, zoals 
De Weesberg, en andere windafzettingen moeilijk 
herkenbaar. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgrond en voor 
een klein deel uit moderpodzolgrond. Het moederma
teriaal is ten dele wel, ten dele niet grindhou-
dend matig grof zand en plaatselijk matig fijn zand 
op grondwatertrap VIII. 

Het bos is uitsluitend heideontginningsbos dat 
aangelegd is omstreeks 1900. De stukken die voor 
1900 zijn aangelegd, ongeveer 15% van de totale op
pervlakte, liggen vooral langs de Soerelse Weg en 
fungeren thans ten dele als woonbos. Het bos hier 
bestaat voornamelijk uit hoge grove dennen doch 
heeft hier en daar het karakter van jong landgoed-
bos. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het feit 
dat bewoners in het bos behorend bij hun huizen 
zelf verschillende boomsoorten hebben geplant. Het 
overgrote deel van de bossen werd aangelegd na 1900. 
In deze ontginningen komt voornamelijk (lage) gro
ve den voor, in tegenstelling tot soortgelijke ont
ginningen van na 1900 op andere plaatsen, die meest
al gevarieerder van opzet zijn. Bij het vliegveld
je is een kapvlakte en bos met zowel loof- als 
naaldbomen. De vegetatie in de bossen bestaat voor
al uit het type dopheide met plaatselijk kraaihei-
de en vrij veel van de typen pijpestrootje en bos-
bes. Er zijn ook wat vegetatie-eenheden van de ty
pen gaffeltandmos en bochtige smele. Bijzondere 
flora is aanwezig bij enkele vennen (hydrobiolo-

Dit gebied ligt centraal in de vrije wildbaan 
van de noordoost Veluwe. Het is door de vele wegen 
verbrokkeld en erg onrustig voor grote zoogdieren. 
Toch komen edelhert, ree, vos en wild zwijn voor, 
echter in lage dichtheden en niet permanent. Er is 
een dassenburcht waar in 1973 en mogelijk ook in 
1974 jongen geboren zijn. 

Het grootste deel van het gebied bestaat uit mi
litair oefenterrein (in het noorden en noordwesten) 
en particulier terrein behorend bij de vele woon
huizen. De dagrecreatie moet zich dan ook op een 
relatief klein deel in het westen afspelen. Dit 
deel wordt tamelijk druk bezocht. Enkele grote 
zandwegen worden vrij vaak met auto's bereden. 
Langs de Soerelse Weg is een groot huisjesterrein. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied bestaat praktisch geheel uit bos, na
melijk voor 96%. Er is wat heide, ongeveer 3% en 
1% droog cultuurland dat in het zuidwesten ligt. 
In dit zuidwestelijke deel, de zone Op den Uitkijk, 
De Lichtbaak, Birkenhoeve, komt bebouwing voor. 

De ondergrond bestaat uit een stuwwal en een 
stuwwalglooiing met op de waterscheiding een vlak 
stuwwalplateau. Het gebied is rijk aan duinvormen. 
Klein Wildrust ligt op een smeltwaterheuvel die 
iets meer dan 5 m hoog is. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgrond en voor 
een klein deel uit moderpodzolgrond. Het moederma
teriaal is ten dele wel, ten dele niet grindhou-
dend matig grof zand en plaatselijk matig fijn 
zand op grondwaterteap VIII behalve kleine gedeel
ten die grondwaterteap VII en VI hebben. 

Een klein deel van het bos is landgoedbos beho
rend bij De Dellen. Het grootste deel is heideont-
ginningsbos, voornamelijk van na 1900. Bij de aan
leg van deze bossen heeft men de grond bewerkt en 
verschillende boomsoorten gebruikt zoals Amerikaan
se eik, douglas en larix. Grondbewerking is niet 
toegepast bij de kleine oppervlakte bos die aange
legd is tussen 1850 en 1910. De gebruikte boom
soort hier is praktisch uitsluitend grove den, zo
als het bos bij de Hertenkolk. In deze oudere heide-
ontginningsbossen vinden inmiddels verjongingen 
plaats door coulissekap. Zij gaan daardoor lijken 
op de jongere bossen. Op verschillende plaatsen 
liggen kleine stukken bos met hoge eiken en/of beu
ken, zoals bij De Ossenstal en de Leemkuil. Bij de 
Lichtmeettoren is het bos ontstaan uit opslag van 
grove den. Het landgoedbos behorend bij De Dellen 
vertoont sporadische kenmerken van de Engelse land
schapsstijl. De wegen hier zijn vaak omzoomd met 
beuk, Amerikaanse of inlandse (zomer)eik. In dit 
bos staan allerlei boomsoorten, vooral beuk en eik. 
Het landgoedbos is relict,evenals het bos tussen 
De Lichtbaak en Klein Wildrust bij de grens van de 

voormalige mark Tongeren. In de bossen is vrij 
veel vegetatie van het gaffeltandmostype en vrij 
veel van de typen bochtige smele, pijpestrootje en 
dopheide. In het laatste type komt plaatselijk veel 
kraaiheide voor. Ook komt er wat vegetatie voor 
van de typen Amerikaanse vogelkers, vossebes, bos-
bes en lichenen. 

Er zijn twee kleinschalige heidevelden, bij Hol
lenberg en ten westen daarvan, en een stukje hei 
dat tot de Oldebroeksche Heide behoort. Op de klein
schalige heidevelden staan hier en daar solitaire 
bomen, langs de randen staan naald- en loofbomen. 
De Oldebroeksche Heide is relict evenals de Hessen
weg die hier doorheen loopt. Op de steile (noord)-
hellingen in de hei, evenals die van het bos, 
groeien zeldzame mossen. Op enkele vochtige plek
ken in de hei komt onder meer wollegras voor. 

Floristisch van belang zijn ook het eutrofe ven 
de Hertenkolk en de Leemkuil ten noorden van Tonge
ren. De hydrobiologische betekenis van de plas in 
deze Leemkuil is echter matig tot gering. 

Bij de Leemkuil bevindt zich een groep grasheu
vels. 

Edelhert, ree, vos en wild zwijn komen in dit 
gebied voor, maar de vaak heersende onrust heeft 
een onregelmatige verspreiding en wisselende dicht
heden tot gevolg. De das foerageert hier. Er zijn 
enkele kleine rustgebieden en voerakkers. Op de 
Zuidweg, Dellenweg, Soerelseweg en Elburgerweg 
vallen vaak verkeersslachtoffers onder het wild. 

Het noordelijk deel van dit gebied is militair 
oefenterrein en gesloten voor het publiek. Het 
overige deel is een druk bezocht recreatiegebied. 
Veel zandwegen zijn voor auto's toegankelijk en er 
zijn veel fiets- en wandelpaden aangelegd. Er is 
een druk bezocht pannekoekenhuis. Bij het ven de 
Hertenkolk is een kindervakantiekamp. Er zijn ook 
enkele zandafgravingen. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 60% uit bos, 37% cul-
tuurland en 2% open natuurterrein. Vooral in het 
cultuurland is er bebouwing die ten dele geconcen
treerd, ten dele lintvormig en ten dele verspreid 
is. Ten zuiden van Hulshorst en Nunspeet is wat 
bebouwing in het bos. 

De ondergrond behoort tot het gebied met land-
duinen nabij de Hierdensche Beek. Deze landduinen, 
die ten dele hoger dan 5 m zijn, gaan geleidelijk 
over in dekzandwelvingen die minder dan 1,5 m hoog 
zijn. In de omgeving van Nunspeet komt in vlakke 
delen de grondmorene aan de oppervlakte zoals bij
voorbeeld bij de Zandenplas. 

De bodem bestaat uit duinvaag- en enkeerdgron-
den en voor een klein deel uit gooreerdgronden. 
Het moedermateriaal is matig fijn zand en de grond-
watertrappen zijn VIII, VII en VI en voor een ge
ring deel V. 

Het bos bestaat overwegend uit stuifzandbebos-
singen die vanaf het einde van de vorige eeuw zijn 
aangelegd. De meest voorkomende boomsoort hierin 
is grove den maar op kleine schaal zijn stukken 
opnieuw ingeplant met douglas. Plaatselijk is het 
padenpatroon gebogen. Verspreid door het gebied 
liggen eikenstrubben en eikenhakhout. Deze eiken-
strubben waren waarschijnlijk al voor de bebossing 
in het stuifzandcomplex aanwezig. Aan de westzijde 
grenst het bos aan het landgoed Hulshorst dat 
sinds 1534 bekend is. Dit landgoed bestaat groten
deels uit opstanden van loofhoutsoorten afgewis
seld met kleine ruimten. In de verschillende soor
ten bossen is veel ondergroei van het bosbestype, 
maar ook vrij veel van de typen gaffeltandmos, 
bochtige smele en lichenen en hier en daar wat van 
de typen pijpestrootje en Amerikaanse vogelkers. 
De steile (noord)hellingen zijn floristisch van be
tekenis. In het bos liggen twee actieve stuifzand
gebieden die tot het Hulshorsterzand behoren. Ten 
zuiden van Nunspeet is wat vastgelegd stuifzand 

met korstmosbegroeiing. 
Het cultuurland is voornamelijk droog, behalve 

een gedeelte in het westen langs de Zuiderzee-
straatweg dat vochtig is. Het ruimtelijke land
schap hier is kleinschalig behalve bij de Klaren-
weg waar het middelschalig is. 

Sommige sloten van het vochtige cultuurland zijn 
floristisch van belang. 

Relict is het bouwland bij De Dageraad en Mu-
lartserf ten zuiden van Hulshorst, een plaats die 
in 1295 al vermeld wordt. Hier staat ook de wind-
korenmolen De Maagd die in 1898 gebouwd is. Behal
ve deze molen zijn enkele boerderijen aan de Har
derwijkerweg relict, evenals het cultuurland ten 
noorden van het Belvédêrebosch. In het oude cul
tuurland zijn nog restanten van mozaiekpercelering 
herkenbaar. 

Door de spoorlijn en de E35 is het gebied afge
sloten van het verspreidingsgebied van het edel
hert en het wilde zwijn. Het is alleen van enig be
lang voor ree en vos, ofschoon het door de aanwe
zigheid van dekking en een plaatselijk voedselaan
bod redelijk geschikt is voor grofwild. 

Een deel van het Hulshorsterzand heeft een mili
taire bestemming, maar het overige deel van het ge
bied wordt druk bezocht. Er zijn meerdere caravan-, 
kampeer- en huisjesterreinen zowel in als buiten 
het bos. In het oosten ligt een ontgronding, de 
Zandenplas, die in gebruik is als recreatiepias en 
een concentratiepunt vormt. Ten zuiden van Nun
speet ligt in het bos een motorcross-circuit. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat grotendeels, voor 93%, uit 
bos. Ongeveer 3% van de oppervlakte wordt in be
slag genomen door open natuurterrein en wel heide, 
vennen en een stukje actief stuifzand dat ten noor
den van Vierhouten ligt. Dezelfde oppervlakte, ook 
3%, is cultuurland en 1% is overig terrein. Afge
zien van de vele recreatievoorzieningen is er in 
het westen en zuidwesten enige verspreide bebouwing 
in het bos. 

De ondergrond in dit gebied wordt voornamelijk 
door landduinen gevormd. Op verschillende plaatsen 
stagneert het water op een verkitte laag in de bo
dem waardoor bijvoorbeeld de vennen Mosterdveen, 
Waschkolk en Ossenkolk zijn ontstaan. Het dorp 
Vierhouten ligt ten westen van de overgang van de 
stuwwalglooiing en het smeltwaterterras. In de om
geving van Malle Jan zijn enkele smelwaterrestheu-
vels. 

De bodem bestaat uit humuspodzol-, duin-en vlak-
vaaggronden en voor een klein gedeelte uit moerige 
gronden. Het moedermateriaal is matig fijn zand en 
plaatselijk grindhoudend matig grof zand voormame-
lijk op grondwatertrap VIII en VII en ten dele op 
VI en III. 

De bossen in dit gebied bestaan uit stuifzandbe-
bossing, heideontginningsbos van omstreeks 1900 en 
uit bos aangelegd na 1800 behorend tot landgoede
ren. De stuifzandbebossingen liggen in het noorden 
en zuiden van het gebied. De grove den is de be
langrijkste boomsoort, het padenpatroon is onder 
meer gebogen. Een klein deel van deze stuifzandbe-
bossing is waarschijnlijk op natuurlijke wijze ont
staan. In het noordelijke deel komt pleksgewijs 
berk voor, in het zuiden ligt een aantal grote re
creatiebedrij ven. Tussen de twee stuifzandbebossin-
gen in ligt heideontginningsbos. Het westelijk deel 
hiervan sluit aan op de landgoedbossen en wellicht 
zijn zij daardoor gevarieerd van opzet, ofschoon ze 

voor 1900 zijn aangelegd. Het stuk ten oosten hier
van is na 1900 strak, vaksgewijs aangelegd en de 
grove den is de be]angrijkste boomsoort. Op de land
goederen Mythstee, Roo Stee en het Ronde Huis zijn 
verschillende soorten bomen gebruikt en mede door 
de laan- en singelbeplantingen en het padenpatroon 
dat hier en daar gebogen is, maken deze bossen een 
gevarieerde indruk. 

De ondergroei in de verschillende soorten bossen 
bestaat vooral uit vegetatie van de typen pijpe-
strootje, kraaiheide, bosbes en lichenen. In minde
re mate is er vegetatie van de typen bochtige sme-
le, gaffeltandmos, vossebes, Amerikaanse vogelkers 
en het verrijkte type. In het bos zijn twee storm-
vlaktes met resten van een hoog grovedennenbos. De 
laanbeplantingen langs de weg Nunspeet-Elspeet zijn 
relict, evenals het provinciebosch, de landgoederen 
Roo Stee, Mythstee, Ronde Huis, het bos tussen de 
Pasopweg en Nieuw Soerel, tussen Saxenheim en Mos
terdveen, bij Witte Klap en ten zuidoosten van het 
Ronde Huis. 

De vennen Waschkolk, Andromedaven en Mosterdveen 
liggen in een omgeving van vochtige heide. De hydro-
biologische betekenis van de eerste twee is zeer 
groot, die van het Mosterdveen (dat op het terrein 
van een vakantiecentrum is gelegen) groot. Floris
tisch van betekenis zijn met name de vochtige ter
reinen rond de vennen, de steile (noord)hellingen 
in het gebied evenals de in het westen gelegen leem
kuil. Het ven de Ossenkolk in de nabijheid van Vier
houten heeft een zeer grote hydrobiologische bete
kenis. 

Het cultuurland in het noordelijk deel van Vier
houten, een nederzetting waarvan een vermelding uit 
1341 dateert, is relict, evenals het zuidelijk deel 
van Oud Soerel en een stukje land bij Halfweg. Na
bij het Eibertjespad bevindt zich een aarden wal of 
schans van mogelijk prehistorische of middeleeuwse 
datering, genaamd de Mythstee. 
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Edelhert, ree (ook zwarte reeën), vos, wild 
zwijn en das komen in dit gebied voor, maar door de 
verstoringen hebben al deze soorten een onregelma
tig verspreidingspatroon en zijn de wilddichtheden 
vrij laag. Dit gebied behoort tot het versprei
dingsgebied van de populaties op de noordoost-Velu-
we. Er zijn zowel voedselarme als voedselrijke ter
reinen en kleine stukken zijn rustgebied. De leem
kuil bij het Soerel wordt door wilde zwijnen aange
tast. Op de verharde wegen komen regelmatig aanrij
dingen met grof wild voor. 

Dit is een druk bezocht recreatiegebied. In het 
noorden zijn verharde toeristische wegen met daar
langs speelweiden en picknickplaatsen aangelegd. 
Ook ligt hier een druk bezocht bezoekerscentrum 
van Staatsbosbeheer. Er zij drie grote caravan- en 
huisjesterreinen waarvan twee vlakbij het Mosterd
veen en het Andromedaven die hierdoor ernstig be
dreigd worden. Enkele kleine kampeerterreinen lig
gen dichtbij de Waschkolk, waarin vaak een bad ge
nomen wordt. De Ossenkolk wordt 's winters, indien 
mogelijk, als ijsbaan gebruikt. Bij Vierhouten ligt 
in het bos het hotel Malle Jan dat druk bezocht 
wordt. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied is bijna geheel bebost, namelijk voor 
90%. Een ruimtelijk landschap is aanwezig bij Vier
houten waar cultuurland ligt en bij het Hendrik 
Mouwenveld, een heideveld. Elk van deze typen ter
rein beslaat ongeveer 5% van de oppervlakte van het 
gebied. Bij Vierhouten is enige bebouwing zowel in 
als buiten het bos aanwezig. 

Het noordelijk deel van dit gebied wordt gevormd 
door de laag en vrij vlak gelegen stuwwalglooiing, 
het zuidelijk deel door de hogere en reliëfrijkere 
stuwwal met goed ontwikkelde droge dalen. In het 
uiterste zuiden komt nog een deel van een lengte
duin voor. Verspreid over het gebied liggen enkele 
landduinen. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgrond en voor 
een klein deel uit moderpodzol- en enkeerdgrond. 
Het moedermateriaal is ten dele wel, ten dele niet 
grindhoudend matig grof zand en plaatselijk matig 
fijn zand op grondwaterteap VIII. 

Het bos bestaat uit heideontginningsbos van om
streeks 1900 en uit uitlopers van het Vierhouter-
bosch en het Gortelsche Bosch, beide malenbossen. 
Het gebruik van het voormalige maalschap van het 
Gortelsche Bosch is in 1594 vermeld. Heideontgin-
ningsbossen van voor 1900 liggen ten noorden van de 
Gortelseweg tegen het Gemeentebosch aan. Het heide
ontginningsbos is strak van opzet met als belang
rijkste boomsoort de grove den. Het Gemeentebosch 
heeft zelfs een regelmatig hoekig padenpatroon. Te
gen het Vierhouterbosch heeft men door de betere 
groeiplaats ook douglas en beuk aangeplant. Er zijn 
zowel hoge als lage grovedennenbossen die al dan 
niet doorzichtig zijn. De malenbossen bestonden 
oorspronkelijk uit grote complexen beuken- en eiken-
bos. De wintereik die hier en daar nog voorkomt ge
tuige hiervan. Ook de meer of minder kromme bomen 
zijn kenmerkend voor deze bossen. Het padenpatroon 
is plaatselijk gebogen. Ofschoon het bos ten dele 

opnieuw ingeplant is met naaldboomsoorten zoals 
douglas en larix, heeft het grootste deel zijn oor
spronkelijke karakter behouden. Behalve de uitlo
pers van deze malenbossen is ook een stukje bos 
tussen het Hendrik Mouwenveld en Duivelsbosch re
lict. In de bossen van dit gebied is veel onder-
groei van het bosbes- en vossebestype maar ook wat 
van de typen adelaarsvaren, bochtige smele, gaf-
feltandmos en Amerikaanse vogelkers. 

De heide op het Hendrik Mouwenveld is van het 
dopheidetype. Het is een relict, evenals het cul
tuurland bij en de kern van Vierhouten, een neder
zetting die in 1341 vermeld wordt en een boerderij 
aan de Plaggeweg. Dit cultuurland is ten dele droog 
en ten dele vochtig. Hierin is een graslandcomplex 
met een begroeiingsrand van naald- en loofbomen. Dit 
wordt doorsneden door de Gortelseweg. Het ruimte
lijk landschap bij Vierhouten is aangetast door on
der meer niet-agrarische bebouwing, bedrijven met 
intensieve veehouderij en een secundaire weg. 

Verspreid in het gebied komen enkele grafheuvels 
voor. 

Het gebied wordt doorsneden door een grofwild-
raster en valt daardoor ten dele binnen het omras-
terde gebied van het Vierhouterbosch. Zowel het in-
gerasterde deel als het deel daarbuiten zijn zeer 
waardevol voor grote zoogdieren. In beide delen ko
men edelhert, ree, vos, wild zwijn en das voor, 
maar in de vrije wildbaan zijn de wilddichtheden 
veel lager vooral wat de wilde zwijnen betreft. De 
vrije wildbaan is ook voedselarmer. Het oostelijk 
deel behoort tot de Koninklijke Houtvesterijen en 
is door een apart raster omgeven. In dit zeer rus
tige gebied komen ook alle soorten en bovendien 
damherten in een vrij hoge wilddichtheid voor. Op 
de Gortelseweg worden regelmatig wilde zwijnen 
doodgereden. Plaatselijk is de vegetatie aangetast 
op wroetplaatsen van wilde zwijnen. 
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Een groot deel van het gebied, het Vierhouter-
bosch, is beperkt toegankelijk (met wandelkaarten) 
of ontoegankelijk (rustgebied voor het wild). Het 
vrij toegankelijke deel ten oosten van Vierhouten 
wordt vrij druk bezocht, zoals het Hendrik Mouwen-
veld. Enkele zandwegen worden druk met auto's be
reden. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

In dit gebied is weinig cultuurland, slechts 1%. 
Ongeveer 70% van de oppervlakte bestaat uit bos en 
30% uit open natuurterrein en wel heide met vennen. 
Bij Tongeren en op het landgoed Welna is enige be
bouwing . 

Dit gebied ligt duidelijk lager dan de stuwwal 
in het zuidwesten en wordt beschouwd als een stuw
walglooiing. Op deze glooiing komen over een grote 
oppervlakte goed ontwikkelde landduinen voor die 
hier ten dele als ' lengteduin aanwezig zijn. De Te-
pelberg en de Tongerensche Berg zijn landduinen die 
hoger zijn dan 12,5 m. De vennen in dit gebied zijn 
ontstaan door stagnatie van regenwater op een ver-
kitte laag in de ondergrond (oerbank). 

De bodem bestaat uit humuspodzol- en voor een 
klein deel uit moderpodzol-, duinvaag- en enkeerd-
gronden. Het moedermateriaal is ten dele wel, ten 
dele niet grindhoudend matig grof zand en matig 
fijn zand op grondwatertrap VIII en plaatselijk op 
VII, V en III. 

Het grootste deel van het bos is heideontgin-
ningsbos van voor 1900. Dit is vaksgewijs van opzet 
met een regelmatig en onregelmatig hoekig padenpa
troon. Behalve grove den staat er ook douglas en la-
rix. Rond Josina's Hoeve op het landgoed Welna is 
veel gebruik gemaakt van beuk, eik en Amerikaanse 
eik. Het centrum van het landgoed Welna is land-
goedbos van na 1800. De bossen bij het landgoed 
Tongeren zijn voor 1800 aangelegd. Hier zijn op
standen van zowel naald- als loofbomen, gemengde 
opstanden en complexen met eikenhakhout. In het bos 
is een plek die rijk is aan zevenster. Op deze 
landgoederen is het padenpatroon onder meer gebogen. 
Bij de Middelbergen ligt stuifzandbebossing en hei-
de-ontginningsbos van na 1900. In de bossen is 
veel vegetatie van de typen vossebes, bosbes, 
gaffeltandmos en dopheide. Ook zijn er plaat
sen met de typen kraaiheide, pijpestrootje, bochti

ge smele, Amerikaanse vogelkers en het verrijkte 
bostype. In de bossen met het dopheidetype groeit 
plaatselijk veel vossebes. Het bos bij Korrenberg, 
op Welna, ten zuidoosten van Pas Op, ten noorden 
van Het Greveld en ten oosten van de Elburgerweg 
is relict. 

Het Greveld is een grootschalig heideveld. In 
de bossen liggen verder één middelschalig en drie 
kleinschalige heidevelden, plaatselijk met opslag 
van lage grove den. Langs de randen staan eveneens 
lage grove dennen maar hier en daar ook afwisselend 
loof- en naaldboomsoorten van verschillende hoog
ten. De heide is voornamelijk van het dopheidety
pe met plaatselijk veel vossebes. In de heide lig
gen enkele vennen die evenals de stukken vochti
ge tot natte heide floristisch en bryologlsch van 
belang zijn. Op de steile (noord)hellingen in het 
bos groeien zeldzame mossen. 

Een tweetal vennen op het landgoed Welna heeft 
een grote hydrobiologische betekenis, terwijl de 
waarde van een derde ven op dit landgoed, dat als 
visvijver gebruikt is, als matig wordt beoordeeld. 
Het ven op de Tongerensche Heide heeft daarentegen 
een zeer grote hydrobiologische waarde. De heide 
bij Tepelberg, Smitsveen, Middelbergen en een ge
deelte van Greveld zijn relict. 

Relict is ook het cultuurland bij 't Hull ten 
noordwesten van Tongeren waarvan een vermelding uit 
het begin van de 14e eeuw bekend is. Op het land
goed Welna ligt ook wat cultuurland dat evenals dat 
bij Tongeren droog is. Het land bij Josina's Hoeve 
is eveneens relict. 

In het gebied komen verspreid enkele grafheuvels 
voor. 

Het gebied behoort m.b.t. de grote zoogdieren 
tot de kern van het verspreidingsgebied op de noord-
oost-Veluwe. Edelhert, ree (ook het zwarte ree), 
vos, wild zwijn en das komen voor. Het is vooral 
belangrijk voor herten, zwijnen en gedeeltelijk 
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voor dassen. Dekking is er slechts plaatselijk, be
halve in het oosten waar deze in ruime mate aanwe
zig is. Hier en daar zijn kleine rustgebieden, in 
het noorden zijn deze gesloten voor het publiek. 
Aan de zuidzijde verhinderen rasters de uitwisse
ling met de overige gebieden. Op de Soerelse Weg 
wordt regelmatig wild doodgereden. 

De recreatiedruk is, vooral op de heide, groot. 
Dit komt mede omdat enkele grote, voor auto's toe
gankelijke zandwegen het gebied doorkruisen. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied heeft overwegend een ruimtelijk land
schap; 90% is namelijk cultuurland waarin grasland 
overheerst. De ruimten zijn middel- en kleinscha
lig. Van de oppervlakte wordt 9% door bos ingeno
men dat grotendeels een woonfunctie heeft gekregen. 
Voorbeelden hiervan zijn het bos langs de Molenweg 
tussen Tongeren en Wissel en in het zuiden langs 
de Lange Weg. Er is 1% open natuurterrein. De be
bouwing is behalve in de woonbossen ook geconcen
treerd in Tongeren en de buurschap Wissel. Verder 
is er wat verspreide bebouwing waaronder bedrijven 
met intensieve veehouderij en niet-agrarische be
bouwing. 

In de laaggelegen stuwwalglooiing hier zijn bre
de dalvormige laagten ontstaan waarin op verschil
lende plaatsen veen tot ontwikkeling is gekomen, 
zoals het Tongerensche en Wisselsche Veen. De laag
ten zijn erg onregelmatig van vorm. In het zuiden 
bij Schaveren loopt de grens van het gebied over 
een vrij zeldzaam voorkomende smeltwaterheuvel, 
käme genaamd. 

De bodem bestaat uit beekeerd-, moerige eerd-, 
gooreerd-, enkeerd-, veen- en humuspodzolgronden. 
Het moedermateriaal is matig fijn zand en ten dele 
wel, ten dele niet grindhoudend matig grof zand. 
De grondwatertrappen variëren van I tot met VIII. 

Het cultuurland is voornamelijk vochtig tot nat 
maar er is ook droog land. In het bouwlandgebied 
komen restanten van mozaïekpercelering voor. De 
percelering in het grasland is ten dele afwisselend 
(vooral in het natte land), ten dele mozaiekachtig. 

Veel ruimten hebben een begroeiingsrand van hoge 
en lage naald- en loofbomen. Bij Tongeren staan in 
de begroeiingsranden van de graslanden oude hoge 
loofbomen, bij het Wisselsche Veen domineert daar
entegen de els. Tongeren wordt in het begin van de 
14e eeuw vermeld. Het cultuurland dat als kampen 
aan weerszijden van de weg door Tongeren ligt is 

relict, evenals een stuk ten zuiden van de dorps
kern waarin de bovenloop van de Tongerensche Beek 
loopt en een lager gebied ten oosten van Tongeren. 
Dit gebied wordt door een houtwal afgescheiden van 
de laagte waarin de Paalbeek en de Dorpsche Beek 
stromen. Het dal van deze beken evenals dat van de 
Klaarbeek is ook relict. Hierin kan men nog iets 
herkennen van het voormalige Tongerensche Veen dat 
onder meer in 1556 vermeld wordt. Dit dal viel ove
rigens voor een groot gedeelte onder de mark Wissel 
waarvan het gerecht in 1337 wordt genoemd. Relict 
is ook het land tussen Remboe en Tongerensche Berg, 
de Wisselsche Enk, een stukje bouwland ten zuiden 
van de Wisselsche Enk, het gebied ten westen van 
de Enk bij De Achterste Molen dat aan de noordzij
de begrensd wordt door de Tongerensche Beek, en het 
gedeelte ten westen van het Wisselsche Veen waar de 
Verloren Beek doorstroomt. De westgrens hiervan 
wordt gevormd door een grens met de voormalige mark 
Wissel. Langs enkele beeklopen en sommige sloten 
staan bijzondere planten. 

Het complex van Vlesbeek, Paalbeek, Tongerensche 
Beek, Verloren Beek en Klaarbeek is in de bovenlo
pen hydrobiologisch van zeer grote betekenis. Inde 
benedenloop is de actuele betekenis wat minder 
groot. 

De woonbossen zijn voornamelijk heideontginnings-
bossen van na 1900. Het heideontginningsbos bij de 
Tongerensche Berg is voor 1900 aangelegd. De ont
sluiting is hier niet zo systematisch als gewoon
lijk binnen dit type en aangepast aan de topogra
fie ter plaatse. Een klein deel van het landgoed 
Tongeren ligt binnen dit gebied. Dit bos bestaat 
voornamelijk uit eik en beuk. Er staat ook veel 
hulst. Min of meer een eenheid hiermee vormt het 
landgoed West Raven. In het gebied zijn enkele nat
te voedselarme bosjes onder meer in het Wisselsche 
Veen en in het Tongerensche Veen is een nat voed-
selrijk bosje. De ondergroei in de verschillende 
soorten bossen bestaat uit de typen bosbes, bochti-
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ge smele, pijpestrootje, dopheide en het verrijkte 
type. Bij het Tongerensche Veen is wat natte heide 
met gagelstruweel, in het zuidwesten is wat heide 
van het struikheidetype. 

Langs Koeweg en Langeweg komen enkele grafheu
vels voor. Voorts is nabij de Langeweg sprake van 
een aarden wal van mogelijk prehistorische date
ring. 

Het oostelijk deel, ongeveer 80% van het gebied, 
is voor grote zoogdieren onbelangrijk, mede omdat 
er bebouwing en intensieve recreatie is en dekking 
ontbreekt. Het westelijk deel, de omgeving van Ton
geren, West Raven en ten noorden van de Tongeren
sche Berg is zeer belangrijk voor ree, zwijn, vos 
en edelhert. De das komt incidenteel voor. Wild
schade, vooral van zwijnen, komt jaarlijks voor. 

Het is een druk bezocht gebied. Tussen Wisselen 
Tongeren en in het zuiden van het gebied zijn en
kele grote caravan-, kampeer- en huisjesterreinen. 
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Ongeveer 65% van het gebied is cultuurland en 
wel middel- en kleinschalig gras- en bouwland, een 
ruimtelijk landschap dat aangetast wordt door be
bouwing. Bos beslaat 20% van de oppervlakte en ove
rige terreinen 15%. Er is veel lintbebouwing enten 
zuiden van Hierden is een woonbos. Er zijn verschei
dene bedrijven met intensieve veehouderij, zoals 
langs de Parallelweg waar eendenmesterijen zijn. 

De sneeuwsmeltwaterafzettingen hier zijn afkom
stig uit het brede dal van de Hierdensche Beek. De
ze beek heeft hier geen natuurlijk verloop. Uit on
derzoek bleek dat nog gedurende de Jonge Dryastijd 
(8500-8200 v.Chr.) sterke verspoeling plaatsvond. 
De vlakke grofzandige afzetting is, als men alleen 
op de vorm let, moeilijk te scheiden van vlak dek-
zand. Plaatselijk komt een dunne laag dekzand voor 
die naar het zuiden als overgang naar de landdui-
nen een zwak golvend dekzandreliëf heeft. 

De bodem bestaat uit enkeerd- en duinvaaggron-
den en voor een klein gedeelte uit beekeerd- en 
gooreerdgronden. Het moedermateriaal is matig fijn 
zand en de grondwatertrappen variëren van VI t/m 
VIII en zijn plaatselijk III en V. 

Het cultuurland is voornamelijk droog, maar ten 
oosten van Hierden is ook wat vochtig land. In de 
bouwlanden is mozaïekpercelering herkenbaar. Zij 
hebben begroeiingsranden van hoge en lage naald- en 
loofbomen. De akkers behoren bij Hierden, dat in 
1331 genoemd wordt, en bij Harderwijk dat in 1231 
vermeld is. Harderwijk is min of meer voortgekomen 
uit de hof Selhorst dat enkele eeuwen ouder kan 
zijn. Al het cultuurland is relict, bijvoorbeeld 
De Pot en Lokhorst, ten noorden van De Biest en de 
omgeving van Hierden. Ook de kern van dit dorp is 
relict. Sommige sloten in het vochtige cultuurland 
en de Hierdensche Beek zijn floristisch van belang. 
De Hierdensche Beek is hydrobiologisch zeer waarde
vol. 

Het bos bestaat uit stuifzandbebossing en land-
goedbos. In de stuifzandbebossing staat voorname
lijk grove den. Het gebied Duinen is grotendeels 
volgebouwd met recreatiewoningen en heeft hierdoor 
de oorspronkelijke functie en het karakter van 
stuifzandbebossing verloren. Het landgoedbos be
hoort bij de landgoederen Ebbenhorst, De Biest en 
Hulshorst. Het padenpatroon is hier gebogen. Het 
bos bestaat uit loof- en naaldbomen met verschillen 
in hoogte en doorzichtigheid. Langs de Hierdensche 
Beek is wat voedselrijk droog bos. De ondergroei in 
de overige bossen bestaat uit vegetatie-eenheden 
van de typen bosbes, Amerikaanse vogelkers en pij-
pestrootje. 

Voor grote zoogdieren is dit een randgebied. Het 
is door de E35 en de spoorlijn afgesneden van het 
overige verspreidingsgebied en erg onrustig door 
verblijfsrecreatie, wegen en bebouwing. Het is al
leen van enig belang voor ree en vos. 

Verblijfsrecreatie is mogelijk door enkele gro
te caravan- en huisjesterreinen in en buiten het 
bos. De bossen en omgeving worden ook door dagjes
mensen vrij druk bezocht. 
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5 

KWETSBAARHEID T.O.V.: 

MOBIELE RECREATIE 

wandelen + wandelen wandelen + fietsen + , brom- autorijden 
fietsen + fietsen paardrijden fietsen 
beperkt onbeperkt paden : buiten paden 

STATIONAIRE RECREATIE 

dagrecreatieve 'verblijfsrecreatieve 
voorzieningen ; voorzieningen s J># 

a b c 'd ;e if •• ih - i i j <k 

:• ; • ' • 

I m! sn ,0 :P q ; r ;S t u v w ' x y z 

• • ! 

• • • ! 

• : • • > ; : . • • , 

. . • ! 

• . • : • > ; • ; • • 

• • • • • 

' • ^ • 1 : • . • ! 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
* activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

?* 

# voor omschrijving recreatiecategorieén zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied is grotendeels bebost, 84% van de op
pervlakte. Er is 15% open natuurterrein, in dit ge
val wat heide en vrij veel actief stuifzand, het 
Beekhuizerzand en het Hulshorstsche Zand. De rest, 
1%, is overig terrein waartoe een klein stukje 
landbouwgrond bij Beekhuizen behoort. Bij het ho
tel Het Rode Koper, in het zuiden vlak langs de 
Hierdensche Beek, en in het westen bij het sanato
rium Sonnevanck is bebouwing. 

Het Beekhuizerzand en het Hulshorstsche Zand 
is evenals het Leuvenumsche Bosch een uitgestrekt 
gebied met goed ontwikkelde landduinen in alle mo
gelijke variaties. Hierin zijn uitgestoven laagten 
waarin zogenaamde forten voorkomen. Deze zijn de 
best ontwikkelde van Nederland. In allerlei vormen 
en ontwikkelingsstadia is er actief stuifzand. Te
gen Harderwijk komt de stuwwal aan de oppervlakte 
met als belangrijk geomorfologisch element een 
smeltwaterheuvel van ongeveer 9 m hoogte, de Gal-
genberg. Het verloop van de Leuvenumsche Beek maakt 
een natuurlijke indruk. Ten gevolge van het opdrin
gende stuifzand zijn echter belangrijke delen ver
legd en gegraven. 

De bodem bestaat uit duin- en vlakvaaggrondenen 
voor een klein deel uit humuspodzol- en moderpod-
zolgronden. Het moedermateriaal is matig fijn zand 
en plaatselijk al of niet grindhoudend matig grof 
zand. De grondwatertrap is VIII en hier en daar 
VII en VI. 

Het bos in dit gebied behoort voor het grootste 
deel tot de stuifzandbebossingen. Kenmerkend hier
in is de (lage) grove den die domineert. Ten oosten 
van Sonnevanck zijn hoge grovedennenbossen. De 
ontsluiting in deze stuifzandbebossingen is bijna 
grillig, het wegenpatroon past zich aan bij de to
pografie ter plaatse. De bossen in het uiterste 
noordwesten wijken hiervan af. Dwars door dit ge
bied loopt van noord naar zuid de Hierdensche Beek 

waarlangs een strook goed ontwikkeld landgoedbos 
ligt op duinvaaggronden. Dit landgoedbos met oud 
loofhout, is in het zuiden en noorden het meest ka
rakteristiek en maakt deel uit van de landgoederen-
streng Staverden - Leuvenum - Ebbenhorst - Huls
horst - Essenburgh. De ondergroei in de bossen van 
dit gebied bestaat uit vrij veel vegetatie van de 
typen bochtige smele, lichenen, kraaiheide, gaffel-
tandmos, vossebes en bosbes. Ook is er wat van de 
typen pijpestrootje, dopheide, adelaarsvaren, Ame
rikaanse vogelkers en het verrijkte type. Langs de 
Hierdensche Beek is wat voedselrijk droog bos met 
klaverzuring. Relict is het deel van het Leuvenum
sche Bos dat tot de Rekenkamervelden behoorde. De 
noordwest-grens hiervan komt overeen met de huidi
ge gemeentegrens tussen Ermelo en Harderwijk. Even
eens relict zijn het Hertenbosch, het bos langs de 
Hierdensche Beek dat binnen de gemeente Ermelo 
ligt, het bos rond het Groote Water en bij Fortberg, 
het Steenderbosch en het bos ten noorden van Nieu
we Traa en ten noorden van Middelhart. Relict is 
ook de Oude Zwolse Weg. De beide grote stuifzand-
gebieden, het Beekhuizerzand en het Hulshorstsche 
Zand zijn eveneens relict. Hier komen ruimte en 
massa geassocieerd voor. In sommige ruimtelijke ge
deelten groeien solitair lage grove dennen. Aan
sluitend op het stuifzand komt korstmosbegroeiing 
voor (lichenensteppe). 

De heide bij het Beekhuizerzand is eveneens re
lict. De stukken heide in het gebied zijn van de 
typen struikheide, dopheide, pijpstrootje en liche
nen. De steile (noord)hellingen in bos en heide 
zijn floristisch van belang. De flora langs de 
Hierdensche Beek, die een zeer grote hydrobiologi-
sche betekenis heeft, is ook bijzonder. 

Dit gebied omvat, samen met gebied 22 en 23, een 
belangrijk deel van het verspreidingsgebied van 
grote zoogdieren op de noordwest-Veluwe. Edelhert, 
ree, vos en wild zwijn komen voor, maar de wild-

145 



dichtheid is niet hoog. De das benut bepaalde de
len als voedselgebied. Plaatselijk is het gebied 
vrij arm aan voedsel, bijvoorbeeld in de stuifzand-
gebieden. De omgeving van zandwegen waar gemotori
seerd verkeer kan komen is sterk verontrust, even
als het gebied ten zuidoosten van Harderwijk en bij 
Nunspeet. Hier en daar zijn rustgebieden. Tussen 
het gebied 21 en 33/34 is een grofwildraster ter 
voorkoming van te grote schade aan landbouwgewas
sen rond Staverden, Elspeet en Speuld. 

Het is een druk bezocht recreatiegebied. Vooral 
de zandverstuivingen en omgeving krijgen veel be
zoekers. Op enkele zandwegen wordt veel met auto's 
gereden. Een van deze wegen loopt vlak langs de 
Hierdensche Beek waardoor de oevers plaatselijk te
veel bezoek krijgen. Het Beekhuizerzand is mili
tair oefenterrein. Vlak daarbij ligt een kazerne. 
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SEJ]EDNr_22_ 

f DISCIPLINE/ASPECT WAAR-
Ï DERING 

KWETSBAARHEID T.O.V.: 

MOBIELE RECREATIE 

wandelen + wandelen wandelen + fietsen + brom- autorijden 
fietsen + fietsen paardrijden fietsen 
beperkt onbeperkt paden buiten paden 

a b c d e f g h i j k l m n o p q 

STATIONAIRE RECREATIE 

dagrecreatieve verblijfsrecreatieve 
voorzieningen voorzieningen J>* 

r s t u v w x y z 

GEOMORFOLOGIE 3 

iBODEM 5 

;VEGETATIE 4 

BOSTYPEN 3 

GROTE ZOOGDIEREN ' 4 

VOGELS 4 

CULTUURHISTORIE 3 

ïFYSIOGNOMIE 3 

• • • • 

• • • ! 

• • 

• • ! 

• • • 
• • • 

• • • .• I 
• • • • I 

• • • • • 
• • • • • 

• • 
• • 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

r > * 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied is grotendeels bebost, namelijk 70% 
van de oppervlakte. Ongeveer 25% van het gebied is 
heide en 5% is overig terrein. Afgezien van een 
huisjesterrein en een legerplaats is er weinig be
bouwing. 

De stuwwal hier bestaat uit ijssmeltwatermate-
riaal dat daarna door het ijs is opgestuwd. De 
hoogste delen zijn de Stakenberg en de Zwarte Berg. 
Plaatselijk komt op deze stuwwal keileem voor. In 
het zuiden van het gebied liggen glooiende smelt
waterafzettingen aan de oppervlakte. Op veel plaat
sen zijn landduinen. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgrond en voor 
een klein deel uit duinvaaggrond. Het moedermate
riaal is grindhoudend matig grof zand en plaatse
lijk matig fijn zand op grondwatertrap VIII en hier 
en daar op VII. 

Er is stuifzandbebossing en heideontginningsbos. 
De stuifzandbebossingen bestaan grotendeels uit op
standen van grove den, waarin hier en daar eiken-
strubben voorkomen. Het padenpatroon past zich aan 
bij de topografie ter plaatse waardoor het een 
grillig karakter heeft. Het bos rond de Zwarte Berg 
is heideontginningsbos van na 1900. De ontsluiting. 
is hier zeer strak. De grove den domineert. Oudere 
heideontginningsbossen liggen bij het Zuiderbosch 
en het Horstmeer. Hierin staan zowel loof- als 
naaldbomen met verschillen in hoogte en doorzich
tigheid. Verjongingen vinden plaats door coulisse-
kap. Er is in de bossen vrij veel vegetatie van de 
typen pijpestrootje, Amerikaanse vogelkers, boch
tige smele, gaffeltandmos en dopheide. Ook is er 
wat van het bosbestype en plaatselijk groeit kraai-
heide. Het bos ten zuidwesten van de Stakenberg, 
bepaalde delen van het Zuiderbosch en het bos ten 
noordoosten van de Zwarte Berg zijn relict. 

Er zijn twee heidevelden, middel- en kleinscha
lig. De begroeiingsranden hiervan bestaan uit loof-

en naaldbomen die in hoogte verschillen waardoor 
ze een gevarieerde indruk maken. De heide, die van 
het type dopheide is met plaatselijk kraaiheide 
groeit hier en daar dicht met vliegdennen. Er zijn 
enkele stukjes natte heide. Op de steile (noord)-
hellingen in bos en heide groeien zeldzame mossen. 
De heide langs de Stakenbergweg, dit is de noord
westelijke rand van de Elspeetsche Heide met de 
daarop aansluitende Westeindsche Heide is relict, 
evenals een stukje heide bij de Zwarte Berg en de 
Oude Zwolse Weg. Langs de Stakenbergweg en de 
Brandsweg liggen kleine ruimten waarin groepjes 
naald- en loofbomen staan. 

Gebied 22 vormt met gebied 21 en 2 3 een beheers-
eenheid voor grote zoogdieren. Edelhert, ree, vos 
en wild zwijn komen voor, de das alleen op door
trek. Door de verontrusting en bebouwing wisselen 
de dichtheden sterk. De delen rond het Zuiderbosch, 
Horstmeer en Zwarte Berg zijn de belangrijkste in 
dit gebied voor grote zoogdieren. Er zijn enkele 
kleine rustgebieden. Op de weg Nunspeet-Elspeet 
wordt regelmatig wild doodgereden. 

De verontrusting wordt vooral veroorzaakt door 
de recreatie; met name de heide wordt drukbezocht. 
Het heidegebied is weliswaar in gebruik als mili
tair oefenterrein maar recreanten hebben ook tij
dens oefeningen vrij toegang. In het zuiden ligt 
een huisjesterrein in het bos. In een stuk tot bos 
dichtgegroeide heide ligt een militair bivakter
rein. Langs de weg Nunspeet-Elspeet is een grote 
legerplaats. Ten noorden hiervan wordt het afvalwa
ter uit de kazernes geloosd. 
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GEBIED Nr: M 

I DISCIPLINE/ASPECT ; WAAR-

! DERING 

KWETSBAARHEID T.O.V.: 

wandelen + 
fietsen 
beperkt 

a b ie d 

MOBIELE RECREATIE 

wandelen , wandelen + fietsen + f brom-

+ fietsen paardrijden fietsen 
onbeperkt paden ; buiten paden 

e f !h ; i j :k I :m 

autorijden 

in io tp tq < 

STATIONAIRE RECREATIE \ 

dagrecreatieve iverblijfsrecreatieve \ 
voorzieningen \ voorzieningen 

ir is ;t 'u \i ' ' iw ! x ; ;y 'z ; 

>* 

GEOMORFOLOGIE 

BODEM 

VEGETATIE 

BOSTYPEN i 

GROTE ZOOGDIEREN s 

VOGELS 

CULTUURHISTORIE 

FYSIOGNOMIE 

5 

5 

5 

2 

3 

3 

3 

3 

' • ! • ! 

• • • I 
>;••:• il 

• • • • 

: • • ! • • 

':•.• 

' • • • ; 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

>* 

* voor omschrijving recreatiecategorieèn zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

De helft van het gebied bestaat uit een groot
schalig heideveld, het westelijk deel van de El-
speetsche Heide. Ongeveer 40% is bos en 10% cul-
tuurland dat bij Elspeet hoort. Hierin is wat ver
spreide bebouwing. 

Dit gebied wordt bepaald door hoge ruggen en 
koppen van smeltmateriaal die ten dele overdekt 
zijn met duinen of dekzand. In het noordwesten ligt 
de overgang naar het gestuwde smeltwatermateriaal. 
De grens hiervan is moeilijk aan te geven. Laagten, 
veelal in de vorm van dalen, veroorzaken mede het 
reliëf van dit gebied. De vlakke delen in het zui
den behoren tot het smeltwaterterras. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgrond en voor 
een klein deel uit moderpodzolgrond. Het moederma
teriaal is matig fijn zand en grindhoudend matig 
grof zand op grondwatertrap VIII. 

De heidevegetatie is vrij veel van het type dop-
heide met plaatselijk kraaiheide. In het zuiden 
ligt wat heide van het type bochtige smele. Langs 
de weg Nunspeet - Elspeet ligt een groot ven in de 
heide, waarvan de hydrobiologische betekenis zeer 
groot is. Ook zijn er nog wat kleine vennetjes en 
stukjes natte heide met een bijzondere flora. Flo
ristisch van belang zijn ook de steile (noord)hel
lingen in de heide. De Elspeetsche Heide is omgeven 
door loof- en naaldbomen die onderling in hoogte 
verschillen, waardoor de rand een sterk gevarieer
de indruk maakt. De heide rond Stakenberg en Lies-
berg is relict. 

Het enige bosgebied hier is heideontginningsbos 
van na 1900. Dit is een grootschalige, intensief 
opgezette ontginning die bestaat uit opstanden met 
grove, den en douglas. Verjongingen, met hier en daar 
loofhout, vinden door coulissekap plaats. De vege
tatie is voornamelijk van het gaffeltandmostype 
en plaatselijk van de typen bosbes en bochtige 
smele. In het bos wordt drijfmest gedumpt. Het cul

tuur land, een grootschalig en een kleinschalig 
graslandgebied, is droog. Het behoort bij Elspeet, 
een nederzetting die in 1341 genoemd wordt en is 
dan ook relict. In dit gebied staan verscheidene 
bedrijven met intensieve veehouderij. 

Verspreid komt in de bossen van dit gebied een 
aantal grafheuvels voor. 

Gebied 23 vormt met de gebieden 21 en 22 een be-
heerseenheid voor grote zoogdieren. Edelhert, ree, 
vos en wild zwijn komen in dit gebied voor, maar 
in lage wilddichtheden. Zij trekken voornamelijk 
door en foerageren. Het gebied is namelijk door re
creatie en militaire activiteiten sterk verontrust 
en in een groot deel ontbreekt dekking. In het 
zuiden wordt het afgesloten door een raster. 

Bij Elspeet liggen enkele kampeer- en caravan
terreinen. Vooral de heide, waar een dicht zandwe-
gennet is, wordt druk bezocht. Dit heidegebied is 
ook in gebruik als militair oefenterrein, maar 
blijft tijdens de oefeningen voor recreanten vrij 
toegankelijk. In het zuiden van het bos zijn 
schietbanen. 
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GEBIED Nr: 24 

DISCIPLINE/ASPECT ; WAAR-

( DERING 

wandelen + 
fietsen 
beperkt 

a ;b -e d i 

KWETSBAARHEID T.O.V.: 

MOBIELE RECREATIE 

: wandelen : wandelen + fietsen + brom- autorijden 
+ fietsen paardrijden i fietsen 
onbeperkt paden buiten paden 

e f ;h | i M ik ; il im, ;n o jp q 

STATIONAIRE RECREATIE 

dagrecreatieve iverblijfsrecreatieve 
voorzieningen voorzieningen 

r s ;t u v : '•V ' z : 

>* 

GEOMORFOLOGIE 5 

BODEM 5 

! • : • ; 

VEGETATIE 

BOSTYPEN 

GROTE ZOOGDIEREN \ 

VOGELS 

CULTUURHISTORIE 

FYSIOGNOMIE 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

• . • ' •> ! 

• • • : • • I 

• . • • • 

• • • I 

• • 

• • 
• :•.. 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

? * 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Hier ligt het oostelijk deel van de Elspeetsche 
Heide dat 75% van de oppervlakte beslaat. Ongeveer 
20% is bos, ten noorden en ten zuiden van de heide 
en 5% is cultuurland bij Elspeet en Vierhouten. 
Hier is wat bebouwing evenals in het noorden waar 
wat militaire tehuizen in het bos liggen. 

Evenals in gebied 23 komen ook hier ruggen en 
heuvels voor van ijssmeltwatermateriaal. Op vele 
plekken zijn zware kleien aanwezig die in meertjes 
nabij het landijs zijn afgezet. Ook komen er hoge 
dekzandruggen en landduinen voor waardoor het ge
heel reliëfrijk, maar vrij ingewikkeld van opbouw 
is. Een van de landduinen is tot even voorbij Gor-
tel te vervolgen. De vlakkere delen behoren tot het 
smeltwaterterras, een deel hiervan is overdekt met 
zwak golvend dekzand. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden en voor 
een klein deel uit moderpodzol-, enkeerd- en goor-
eerdgronden. Het moedermateriaal is ten dele wel, 
ten dele niet grindhoudend matig grof zand en ma
tig fijn zand. De grondwatertrap is VIII en hier 
en daar III en VI. 

Vooral het noordelijk deel van de heide heeft 
veel reliëf. Daardoor ontstaat er een wisselende 
ruimtewerking. In de laagste delen ervaart men het 
gebied kleinschalig, op de heuveltjes grootschalig. 
De overige heidevelden zijn groot-, middel- en 
kleinschalig. De begroeiingsranden bestaan uit 
naald- en loofbomen, ten dele op hoge ruggen of 
heuveltjes. Er is ook een gebied met eikenstrubben 
van wintereik. Er is voornamelijk heide van het 
dopheidetype maar ook van de typen struikheide en 
bochtige smele. Er zijn wat vennetjes en stukken 
natte heide. Het oostelijk deel van de Elspeetsche 
Heide is relict. 

Het bos ten noorden van de heide is heideontgin-
ningsbos van na 1900. Het is strak en intensief 
maar kleinschalig van opzet. Er zijn voornamelijk 

lage en hoge grovedennenbossen. In het bos ligt een 
kapvlakte. In het oostelijk deel zijn wat loofhout-
singels. In dit bosgebied is veel ondergroei van 
het gaffeltandmostype, maar ook van de typen bos-
bes, Amerikaanse vogelkers en dopheide. Ten zuiden 
van de heide ligt een deel van het Elspeetsche 
Bosch, een voormalig malenbos. Hierin staan naald
en loofbomen, ook is er een opgaand beukenbos. Er 
is veel vegetatie van de typen adelaarsvaren en bos-
bes en wat van het type vossebes. De steile (noord)-
hellingen in bos en heide zijn floristisch van be
lang. 

Bij Elspeet en Vierhouten ligt droog cultuurland, 
bij Vierhouten ook nog wat vochtig land. Deze beide 
nederzettingen worden in 1341 genoemd en het bijbe
horende cultuurland is relict. In het kleinschalige 
graslandgebied ten noorden van Elspeet liggen ver
scheidene bedrijven met intensieve veehouderij. 

Evenals gebied 23 is dit gebied niet aantrekke
lijk voor grote zoogdieren vanwege het plaatselijk 
ontbreken van dekking en de onrust veroorzaakt door 
recreatie en militaire oefeningen. Edelhert, ree, 
vos en wild zwijn komen voor, maar in lage dichthe
den. De zuidpunt is door een grofwildraster afge
sloten van dit gebied. 

Bij Vierhouten zijn enkele kampeer, caravan- en 
huisjesterreinen. Bij Elspeet is een caravanterrein 
langs de bosrand. Er is vooral veel recreatie op de 
heide, die gestimuleerd wordt door een dicht zand-
wegennet. De heide is weliswaar in gebruik als mi
litair oefenterrein, maar ook tijdens de oefeningen 
vrij toegankelijk. In het noorden ligt een munitie
depot. 
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GEBIED Nr: 25 

j DISCIPUINE/ASPECT WAAR

DERING 

wandelen + 
fietsen 
beperkt 

a b c d 

KWETSBAARHEID T.O.V.-

MOBIELE RECREATIE 

wandelen wandelen + fietsen + brom- autorijden 

+ fietsen paardrijden fietsen 
onbeperkt paden buiten paden 

e f i k I m n o p q 

STATIONAIRE RECREATIE 

dagrecreatieve verblijfsrecreatieve 
voorzieningen voorzieningen 

r s t u v w x y z 

GEOMORFOLOGIE 

BODEM 

VEGETATIE 

BOSTYPEN 

GROTE ZOOGDIEREN 

.VOGELS 

'CULTUURHISTORIE 
t -
IFYSIOGNOMIE 

• • 

• • 

• • 

• • • 

• 

• 

• • • • •• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • ' • • • • • • • 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
* activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

? * 

* voor omschrijving recreatiecategorieen zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied is nagenoeg geheel bebost, namelijk 
97% van de oppervlakte. Er is 1% open natuurter
rein en 2% cultuurland. Bij Vierhouten is vrij veel 
bebouwing in en buiten het bos. Ook bij Gortel is 
wat bebouwing. 

De ondergrond van het gebied behoort tot de 

zeer brede Oost Veluwe-stuwwal."De"droge"dalen die 
hier voorkomen vergroten net renet. Over het hoog
ste deel van de stuwwal ligt in oost-westelijke 
richting een lengteduin waarvan een deel 't Uldert 
genoemd wordt. 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en humuspod-
zolgronden en weinig enkeerdgronden. Het moederma
teriaal is grindhoudend matig grof zand en plaat
selijk matig fijn zand op grondwatertrap VIII. 

De bossen hier zijn malenbossen, het Gortelsche 
Bosch en het Vierhouterbosch, waarin verspreid 
grafheuvelgroepen voorkomen. Daarnaast zijn er 
heideontginningsbossen van omstreeks 1900 en een 
herbebost struikengebied. Het Gortelsche Bosch 
wordt als maalschap in 1594 vermeld. Dit bos be
staat evenals het Vierhouterbosch nog voor een deel 
uit de oorspronkelijke loofbossen met beuk en eik. 
Ze worden wel boombossen genoemd vanwege hun booms-
gewijze, individuele behandeling. Een van de vrij 
grote stukken opgaand beukenbos heeft grillig ge
vormde stammen; het padenpatroon is in verschil
lende stukken bos gebogen. Er is een grote afwis
seling in deze bossen wat betreft hoogte, door
zichtigheid en boomsoorten. Verspreid komen winter
eiken voor. In de loop der tijden is een deel om
gevormd in naaldhoutopstanden, met als belangrijk
ste boomsoort douglas. De malenbossen zijn relic
ten. De ondergroei in de bossen bestaat uit vrij 
veel vegetatie van de typen bosbes, vossebes en 
adelaarsvaren en wat van de typen gaffeltandmos, 
pijpestrootje, Amerikaanse vogelkers en het ver
rijkte bostype. In een stukje bos bij Vierhouten 

staat veel klaverzuring, en op de steile (noord)-
hellingen groeien zeldzame mossen. Op de voeder-
plaatsen van het wild is de vegetatie vaak ernstig 
vernield of geheel verdwenen. 

Er is wat heide van het type dopheide, plaatse
lijk met vossebes, en bij Vierhouten is wat heide 
van het type bochtige smele die relict is. 

Bij Gortel en Vierhouten liggen kleinschalige 
agrarische ruimten. Het cultuurland is droog. In 
het bouwlandcomplex bij Gortel, dat relict is, is 
een mozaïekpercelering herkenbaar. De begroeiings-
randen bestaan uit naald- en loofbomen. 

Dit is voor grote zoogdieren een van de hoogst 
gewaardeerde gebieden op de Veluwe. Edelhert, ree, 
vos, wild zwijn en das komen permanent voor en de 
dichtheden zijn vrij groot. Van noordoost naar 
zuidwest doorsnijdt een raster het gebied waardoor 
de populaties van hert, ree en zwijn uit het Vier
houterbosch gescheiden zijn van die van de Konink
lijke Houtvesterijen (het Kroondomein). Een groot 
deel van het gebied is slechts toegankelijk met 
wandelkaarten en rustgebieden voor het wild zijn 
voor het publiek gesloten waardoor beide delen van 
het gebied zeer rustig zijn. Op de Gortelse Weg 
wordt regelmatig wild doodgereden. 

Bij Vierhouten zijn wat kampeer- en caravanter
reinen. Een doorgaande zandweg wordt druk met auto ' s 
bereden. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
* activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

? * 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied is bijna geheel bebost namelijk 93%. 
Ongeveer 4% van de oppervlakte is heide en 3% is 
cultuurland. Dit ligt bij Gortel waar wat bebou
wing is. In het zuidoosten is in het bos ook wat 
verspreide bebouwing. 

In dit gebied bestaat de stuwwal van de ooste
lijke Veluwe uit een vrij hoog, reliëfrijk deel en 
een laaggelegen glooiend deel, de stuwwalglooiing. 
Er zijn vrij veel droge dalen. Midden in het zui
den ligt een deel van een trechtervormig dal. 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en humuspod-
zolgronden en weinig enkeerdgronden. Het moederma
teriaal is matig grof zand, de grondwatertrap VIII 
en hier en daar VII en VI. 

De grootste oppervlakte van dit gebied bestaat 
uit heideontginningsbos van voor 1900. Ook zijn er 
heideontginningsbossen van na 1900 en is er een 
restant van het Niersensche malenbos Korte Barnt 
dat in 1574 genoemd wordt. Het Korte Barnt was 
een weinig beschermd bos en is tijdens de ontgin
ningsperioden omgevormd. De heideontginningsbossen 
van voor 1900 zijn grootschalig van opzet. De be
langrijkste boomsoort is grove den, langs de door
gaande wegen staan berken. Het bos bij de Galgen-
berg en in het zuidoosten van het gebied tegen de 
Gortelse Weg aan, is heideontginningsbos van na 
1900. Het laatste areaal bestaat uit loof-en naald-
bomen en is ten dele een woonbos geworden. De hei
deontginningsbossen maken fysiognomisch een sterk 
gevarieerde indruk; er zijn namelijk zowel ver
schillen in boomhoogte als doorzichtigheid. Plaat
selijk komen wintereiken voor. In de bossen is zeer 
veel vegetatie van het vossebestype, veel van het 
bosbestype en vrij veel van het gaffeltandmostype. 
Er is wat vegetatie van de typen Amerikaanse vogel-
kers, pijpestrootje en bochtige smele. 

De heide langs de Gortelse Weg is kleinschalig. 
Er is zowel heide van het dopheide- als struikhei-

detype en een klein deel is van het type bochtige 
smele. In het zuidoosten is een klein plekje voch
tige heide met onder meer klokjesgentiaan. Op de 
hei staan hier en daar solitair bomen. De begroei-
ingsrand bestaat uit loof- en naaldbomen. De heide 
tussen de Hartensche Molenbeek (die in dit gebied 
ontspringt en in de bovenloop hydrobiologisch zeer 
waardevol is) en Galgenberg en ten noorden van 
Galgenberg is relict, evenals de heide ten noorden 
van Het Hattem en ten noordwesten van De Herten
kamp. 

Bij Gortel is een kleinschalig graslandgebied 
met mozaïekpercelering en een begroeiingsrand van 
loof- en naaldbomen. Dit droge land behoort tot de 
voormalige Rekenkamervelden en is relict. 

Nabij de Gortelse Weg is een fraai prehistorisch 
akkercomplex - een z.g. Celtic field - zichtbaar 
en vrijwel compleet bewaard gebleven. In de naaste 
omgeving en in het Kroondomein ten noorden van 
Niersen bevinden zich grote groepen grafheuvels en 
enkele urnenvelden. 

Het gebied valt grotendeels binnen het raster 
van de Koninklijke Houtvesterijen. Rond De Herten
kamp is nog een apart raster waarbinnen geen edel
herten voorkomen. De das foerageert in bepaalde de
len; edelhert, ree, vos en wild zwijn komen perma
nent voor. In het deel buiten de rasters komen 
edelhert en zwijn niet voor, vos en ree in lage 
dichtheden. Er zijn rustgebieden die gesloten zijn 
voor het publiek. Het wild heeft de vegetatie bij 
de voederplaatsen sterk aangetast. 

In het noordoosten is een groot kampeer-, cara
van- en huisjesterrein. Het deel van het gebied 
dat vrij toegankelijk is wordt op mooie dagen druk 
bezocht. Eveneens in het noordoosten ligt een zand-
afgraving die in gebruik is als vuilstortplaats. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied bestaat uit een agrarisch, ruimtelijk 
landschap, 94% van de oppervlakte is cultuurland 
waarin grasland overheerst. Er is weinig bos en 
open natuurterrein, resp. 5% en 1% van de opper
vlakte. In het cultuurland is vrij veel bebouwing, 
zowel verspreid als lintvormig. In het noorden is 
veel verspreide bebouwing in het bos. 

Er is hier een stuwwalglooiing met een vlakte 
van sneeuwsmeltwaterafzettingen, doorsneden met 
laagten van sterk wisselende breedten. In deze laag
ten stromen beken zoals de Smallertsche Beek, de 
Nljmolensche Beek, de Hartensche Molenbeek en de 
Geelmolensche Beek. Het dal tussen Vaassen en Nier-
sen sluit hier aan op een groot trechtervormig dal. 
In deze brede, dalachtige laagten komt op verschil
lende plaatsen veen voor, zoals bij Schaveren en 
het Pollensche Veen. 

De bodem bestaat uit beekeerd-, gooreerd-, moe-
rige, enkeerd-, humuspodzol- en moderpodzolgronden. 
Het moedermateriaal is matig fijn zand en grind-
houdend matig grof zand. De grondwatertrappen vari
ëren van I t/m VIII. 

Het cultuurland is zowel droog als vochtig. Het 
vochtige land ligt vooral in de smalle laagten. Mo
zaïek- en afwisselende percelering en verschillen
de boerderijen getuigen van historie. Een deel be
hoort tot de voormalige Niersermark en de mark 
Vaassen, die beide in 1333/34 vermeld zijn. Het 
cultuurland bij Niersen is relict evenals dat langs 
de Hartensche Molenbeek en de Geelmolensche Beek. 
Deze beek is genoemd naar en gedeeltelijk gegraven 
ten behoeve van de Geelmolen die vermoedelijk kort 
na 1616 gebouwd is. Bij deze beek zijn enkele klein
schalige ruimten, hier en daar omzoomd met oud 
loofhout. Het land ten noorden van de Cannenburgh 
dat aansluit bij de Heggerenk en de buurschap Heg
ge behoort tot de voormalige mark Vaassen en is 
eveneens relict. Hegge schijnt identiek te zijn aan 

Vogelhegge of Vogelhorst, toponiemen die resp. in 
1535 en 1541 vermeld worden. De Heggerenk wordt in 
1631 genoemd. Vaassen stamt uit + 800. Tot de mark 
Vaassen behoort ook het relict cultuurland aan de 
noordzijde van de Nijmolensche Beek. Ten noorden 
daarvan in de mark Ernst en Westendorp (Ernst is 
onder meer in 1313 vermeld, de Emstermark in 1418) 
ligt ook cultuurland dat relict is, namelijk een 
gebied tussen Ernst, Hanendorp en Kieftkamp waartoe 
onder meer de Achterenk behoort. Relict is eveneens 
het land bij Schaveren. 

Binnen de voormalige mark Vaassen is ook het bos 
bij het kasteel De Cannenburgh relict. De Cannen
burgh wordt in 1372 vermeld. Het huidige gebouw 
stamt overwegend uit het midden van de 16e eeuw 
en is uitgebreid in 1661 en verbouwd in 1751. 
Er is opgaand oud loofhout met vrij veel hulst en 
rhododendron. Rondom het kasteel zijn kleine ruim
ten en waterpartijen. Hieraan grenst een watermolen 
die aangedreven wordt door water uit de Hartensche 
Molenbeek. Vroeger stond hier een volmolen. Bij De 
Rollekoot heeft in 1720 een molen gestaan. Het bos 
hier is ook relict. Bij Niersen is wat opgaand beu
kenbos met plaatselijk veel klaverzuring. In de 
bossen van dit gebied zijn voorts vegetatie-eenhe-
den van de typen bochtige smele, adelaarsvaren, 
pijpestrootje, vossebes, bosbes, gaffeltandmos en 
het verrijkte bostype. 

Bijzondere flora is aanwezig bij enkele spren
gen, beken, sloten en een stukje drassig grasland 
bij Niersen. 

De eerder genoemde beken in dit gebied zijn mo
menteel hydrobiologisch met name in hun bovenloop 
van grote betekenis. Door verschillende menselijke 
invloeden wordt de actuele betekenis stroomafwaarts 
minder. De plas bij Schaveren, die in een gemengd 
bos op privéterrein is gelegen behoort tot de wa
teren met een grote hydrobiologische waarde. 

Bij Schaveren is nog wat heide van het type 
bochtige smele. Het zuidelijke deel is relict. 
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Behalve een grafheuvelgroep aan de Wildweg be
vindt zich nabij Schaveren één der weinige nog 
zichtbare prehistorische akkercomplexen van de Ve-
luwe. 

Dit verbrokkelde landbouwgebied is alleen voor 
ree en vos van enig belang. Het gedeelte bij Nier-
sen is wel belangrijk omdat daar dassen voorkomen. 
Dit geldt eveneens voor het kleine deel bij Nier-
sen dat binnen het raster van de Koninklijke Hout-
vesterijen ligt. 

De bossen worden druk bezocht en in het cultuur-
land worden veel autotochtjes gemaakt. Er zijn en
kele kampeer- en caravanterreinen. Langs de beek
lopen zijn wat viskwekerijen, een wasserij en een 
papierfabriek. In het noorden is een vuilstort. Er 
zijn bedrijven met intensieve veehouderij en er is 
niet-agrarische bebouwing. 
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Het gebied draagt overwegend een ruimtelijk, 
sterk verstedelijkt karakter. Ongeveer 65% van de 
oppervlakte is namelijk cultuurland waarin veel be
bouwing voorkomt. Ongeveer 15% is bos, waarin bij 
Ermelo en Putten ook bebouwing is. Van de overige 
oppervlakte is 10% open natuurterrein, een middel-
schalig heideveld, en 10% overig terrein. 

Dit gebied behoort tot een stuwwalglooiing en is 
een overgang naar het vlakke dekzandgebied en de 
sneeuwsmeltwaterafzettingsvlakte zoals bij 's Hee~ 
renloo. Er komen vrij brede, droge dalen voor. 
Plaatselijk zijn de verschillende formaties slecht 
zichtbaar door dunne dekzandafzettingen. 

De bodem bestaat uit enkeerd-, beekeerd-, goor-
eerd-, moderpodzol-, humuspodzol- en duinvaag-
gronden. Het moedermateriaal is matig fijn zand en 
plaatselijk grindhoudend matig grof zand. De grond-
watertrappen variëren van II, III en V t/m VIII. 

Het cultuurland in dit gebied behoort tot gedeel
ten van de oude beheerseenheden Norden, Tonsel, 
Horst en Telgt, een gedeelte van de voormalige Re-
kenkamervelden van de Noord-Veluwe, het noordelij
ke stuk van de buurschap Putten en het westelijke 
puntje van de buurschap Ermelo. Norden dateert uit 
ten minste omstreeks 1150, Tonsel wordt in het be
gin van de 14e eeuw vermeld, Telgt in 806, Ermelo 
en Putten in 855. De mark Ermelo wordt in 1313 ge
noemd. Uit de grondwatertrappen blijkt al dat er 
zowel droog als vochtig cultuurland is. Enkele 
kleine ruimten hebben begroeiingsranden van naald
en loofbomen, soms oud loofhout. Relict is het cul
tuurland ten oosten van Telgt, ten zuiden van de 
Oude Telgterweg tot aan Klarenbeek, het dal be
grensd door De Boomen en de Horstsche Beek, het 
Groenewoud tot over de Telgterweg, Oud Groevenbeek 
dat tot de voormalige Rekenkamervelden behoort, ten 
oosten van Norden, enkele stukjes land bij Tonsel 
en het land bij 's Heerenloo dat in 1307 als Sint 
Johannesdal bekend stond. Dit ressorteerde onder 
de buurschap Horst die omstreeks 1450 genoemd 
wordt. 

Het bos in dit gebied bestaat uit een deel van 
het Putterbosch (een malenbos), landgoedbos van voor 
1800 en heideontginningsbos van voor 1900. De land-
goedbossen zijn gelegen ten oosten en ten zuiden 

van Horst en bij Oud Groevenbeek. De bossen bij 
Horst hebben hun oorspronkelijke opbouw en functie 
geheel verloren door de bouw van enkele grote psy
chiatrische inrichtingen. De heideontginningsbos-
sen liggen ten noorden van Ermelo en ten noordwes
ten van Putten. Hierin staat voornamelijk grove den 
en eik. Het bos bij Ermelo heeft een woonfunctie 
gekregen. De ondergroei in de verschillende soor
ten bossen bestaat voornamelijk uit vegetatie van 
het type bochtige smele, maar ook wat van de typen 
Amerikaanse vogelkers, bosbes en adelaarsvaren. Er 
is wat opgaand (beuken)loofbos en op 's Heerenloo 
en Veldwljk komt wat rijker bos voor met ondermeer 
Salomonszegel. In enkele stukjes bos (randen) groei
en grootbloemmuur, bosandoorn, hulst, bosanemoon en 
klaverzuring. 

Floristisch van belang zijn ook de Volenbeek en 
sommige sloten in het cultuurland. Het bos bij Oud 
Groevenbeek tot aan Sonneheerdt, bij Klarenbeek en 
ten westen van Veldwijk is relict evenals de heide 
ten zuidwesten van Ermelo. Deze heide is van het 
type bochtige smele. Hier komt een groot aantal 
grafheuvels voor. Langs de rand staat niet-agrari-
sche bebouwing. 

Aan de noordrand van Ermelo ligt in een naald-
houtbosje een plas met vrij grote hydrobiologische 
betekenis. 

Voor grote zoogdieren is dit een randgebied. In
cidenteel komen ree en vos voor. 

Er zijn meerdere kampeer-, caravan- en huisjes
terreinen, zowel in als buiten het bos. Het bos en 
de hei worden druk bezocht. Bij Putten ligt een 
zwembad in het bos. Aan de plas bij Ermelo is vrij 
veel recreatie en er wordt met boten gevaren. Voor
al ten noorden van Ermelo zijn veel eendenmesterij-
en. In het westen van het gebied zijn eveneens veel 
bedrijven met intensieve veehouderij. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieén zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

De oppervlakte van dit gebied bestaat voor 90% 
uit bos, 3% cultuurland en 7% overig terrein. In 
het noorden is veel bebouwing en tussen Ermelo en 
Harderwijk zijn vele eendenmesterijen. 

De ondergrond van dit gebied bestaat voor een 
groot deel uit een stuwwalglooiing. Ten zuiden van 
Harderwijk en ten oosten van Ermelo komen stuwwal
flanken als hoger gelegen delen voor, een voorbeeld 
hiervan is de Haspelberg. Het grootste deel van de 
stuwwal is bedekt met landduinen. Langs de Leuve-
numse Weg ligt een bekend lengteduin. De opbouw 
hiervan kan men in de groeve op de UHerberg goed 
bestuderen. 

De bodem bestaat uit duin-, vlakvaag- en moder-
podzolgronden en voor een klein deel uit humuspod-
zol- en enkeerdgronden. Het moedermateriaal is ma
tig fijn zand en grindhoudend matig grof zand op 
grondwatertrap VII en VIII. 

edelherten trekken via de omgeving van De Haspel 
door naar de gebieden 30, 31 en 21. Het meest waar
devol is het zuidelijk en oostelijk deel van het 
bosgebied. 

Vooral vanuit Ermelo en Harderwijk wordt dit ge
bied druk bezocht. In het noorden zijn vele vaak 
grote caravan- en huisjesterreinen in het bos. Hier 
ligt ook een groot sportveldencomplex en in het 
zuiden een schietterrein. 

Het bos bestaat voor een groot deel uit stuif-
zandbebossing aangelegd omstreeks 1900. Een deel is 
heideontginningsbos van voor en na 1900. Het meest 
waardevol is het bos behorend bij het landgoed De 
Haspel. Dit landgoed is in de 19e eeuw aangelegd op 
een heide. De verschillende typen bos zijn alle 
strak ontsloten. Er is zowel hoog als laag door
zichtig grovedennenbos en gemengd bos met loof- en 
naaldhout en verschillen in boomhoogten en door
zichtigheid. Veel ondergroei is van het Amerikaan
se vogelkers- en het gaffeltandmostype terwijl ook 
de typen bochtige smele, lichenen en het verrijkte 
bostype voorkomen. De steile (noord)hellingen zijn 
floristisch van belang. 

In het noordwesten is wat droog cultuurland. 

De bebouwing en onrust verminderen de waarde van 
dit gebied voor grote zoogdieren, de wilddichthe-
den zijn daarom laag. Ree en vos zijn permanent 
aanwezig, wilde zwijnen soms voor langere tijd en 
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_ ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied is nagenoeg geheel bebost, namelijk 
97% van de oppervlakte. Er is 2% cultuurland en 1% 
overig terrein. Langs de Drieërweg, bij Drie en op 
het landgoed Groevenbeek en in het bos bij Putten 
en Garderen is wat bebouwing. 

De westzijde van het gebied bestaat uit een 
stuwwalglooiing die naar het oosten overgaat in de 
stuwwal van Garderen met op de hoogste vlakke delen 
het stuwwalplateau. In het oosten wordt de stuwwal 
begrensd door een smeltwaterterras. Ten noordwes
ten van Garderen liggen enkele duinruggen die in 
de richting van Koudhoorn overgaan in lage duinen. 

De bodem bestaat uit moderpodzolgrond met als 
moedermateriaal grindhoudend matig grof zand en 
plaatselijk matig fijn zand op grondwatertrap VIII. 

Een belangrijk deel van dit gebied wordt inge
nomen door het Sprielder-, Speulder- en Putter-
bosch, die tot de oudste bosrelicten van ons land 
behoren en waarin op verschillende plaatsen ver
spreid of in groepen grafheuvels voorkomen. Het 
Sprielderbosch is genoemd naar het plaatsje Spriel 
dat in het midden van de 12e eeuw voor het eerst is 
vermeld. Het bos zelf wordt pas in 1553 genoemd. 
Bij het Speulderbosch hoort waarschijnlijk een ver
melding uit 1313; in 1538 wordt het ook genoemd. 
Het dorp Speuld is in het begin van de 14e eeuw 
vermeld. Het Putterholt wordt in 1448 voor het 
eerst vermeld. De oorspronkelijke opbouw van deze 
malenbossen is behouden gebleven door een sinds 
eeuwen consequent gevoerd beheer. De boombossen met 
grillig gevormde beuken die nu als bosreservaten 
worden beheerd zijn een restant van het oorspron
kelijke bos. In de malenbossen staan zowel loof-
als naaldbomen, er zijn verschillen in hoogte en 
doorzichtigheid en het padenpatroon is op vele 
plaatsen gebogen. Bij Drie bestaat het bos uit een 
combinatie van heideontginningsbos en bouwlandbe
bossing, beide van voor 1900. Het bos ten noorden 

van het Speulder- en Putterbosch, in de omgeving 
van Groevenbeek, rond Kozakkenberg en tussen Tover-
berg en Marthaberg is ook relict. Het bos ten noor
den hiervan is strak ontsloten heideontginningsbos 
van omstreeks 1900. In de bossen is veel vegetatie 
van het type bosbes, tamelijk veel van de typen 
adelaarsvaren en opgaand beukenbos, terwijl ook de 
typen bochtige smele, Amerikaanse vogelkers,vosse-
bes en het verrijkte bostype voorkomen. Verspreid 
komen wintereiken voor en langs sommige bosranden 
staat klaverzuring, hulst of wilde zoete kers. Bij 
Groot Schovenhorst is een arboretum. 

Bij de nederzettingen Drie, Speuld en Houtdorp 
en op het landgoed Groevenbeek ligt cultuurland 
dat relict is. De buurschap Drie bestond reeds in 
855. Hier is een kleinschalig graslandgebied met 
een mozaïekpercelering en langs de randen onder 
meer oud loofhout. Het cultuurland is droog. 

Edelhert, ree, vos en wild zwijn zijn in vrij 
grote aantallen aanwezig, de das wordt indicenteel 
waargenomen. De onrust door recreatie (vele boswe
gen zijn toegankelijk voor auto's) wordt gecompen
seerd door de instelling van enkele rustgebieden. 
Toch is de verspreiding nogal onregelmatig en er is 
veel uitwisseling met de gebieden 31, 39 en 40. Het 
voedselaanbod is gevarieerd. De landbouwgronden 
bij Drie en Houtdorp zijn niet ingerasterd waardoor 
wildschade voorkomt. 

Het hele gebied wordt druk bezocht, in het bij
zonder de naaste omgeving van Ermelo en Putten. Bij 
Garderen en langs de Drieërweg zijn meerdere grote 
caravan- en huisjesterreinen. In Drie is een kam
peerterrein en een uitspanning die druk wordt be
zocht. Het Solsche Gat is met zijn steile klauter-
hellingen voor vele mensen met kinderen een attrac-
tiepunt. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 
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# voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het landschap in dit gebied, dat in het oosten 
begrensd wordt door de provinciale weg Harderwijk -
Nieuw Millingen, heeft een ruimtelijk karakter. On
geveer 70% is namelijk open natuurterrein dat be
staat uit groot-, middel- en kleinschalige heide
velden en een klein stuifzandgebied. Van de opper
vlakte wordt 15% ingenomen door cultuurland bij 
Speuld, Houtdorp en Garderen, 10% is bos en 5% ove
rig terrein. Bij Speuld is veel lintvormige en ver
spreide bebouwing. 

Dit lange gebied geeft een beeld van de stuwwal 
van Garderen met en zonder landduinen, stuwwalpla
teau, smeltwaterterras en de glooiing van de smelt
waterafzettingen. De landduinen op de Ermelosche 
Heide zijn hoger dan die ten zuidoosten van Ermelo. 
Vanaf de Kriemelberg loopt een lengteduin in oos
telijke richting dat evenals het lengteduin bij 
Speuld van belang is. De droge dalen in de stuwwal 
zijn duidelijk zichtbaar. Ten zuidoosten van Speuld 
komen in de sneeuwsmeltwaterglooiing twee hoger ge
legen smeltwaterresten voor die het reliëf in het 
Houtdorperveld bepalen. Ten noorden van Garderen 
zijn enkele grote groeven in het smeltwaterterras. 
Op de Ullerberg ligt een grote groeve op de grens 
van de stuwwal en het smeltwaterterras, die voor 
een deel met vuilnis is dichtgestort. 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en humuspod-
zolgronden en voor een klein deel uit enkeerd-, 
duin- en vlakvaaggronden. Het moedermateriaal is 
grindhoudend matig grof zand en plaatselijk matig 
fijn zand. De grondwatertrap is VIII en hier en 
daar III, V, VI en VII. 

Er is hoofdzakelijk heide van het dopheidetype, 
maar ook van de typen struikheide en bochtige sme-
le. Bij Speuld is een stukje vochtige heide. Vrij
wel het hele heidegebied wordt benut voor militai
re activiteiten, vooral bij Sparrendaal, het zuide
lijke deel van de hei en de Ermelosche Heide die 

door militaire voertuigen is aangetast. In het zui
den is veel opslag, maar ook elders staan solitaire 
bomen en er is een klein gebied met eikenstrubben. 
De Ermelosche Heide en het deel van het Houtdorper
veld dat binnen de gemeente Ermelo ligt, zijn re
lict, evenals het stukje stuifzand tussen Sparren-
daal en Jeugdkamp. 

Op de Ermelosche Heide en in het Speulderveld 
bevinden zich enkele tientallen gerestaureerde 
grafheuvels. De Ermelosche Heide is voorts bekend 
vanwege het hier gelegen z.g. Romeinse marskamp. 

Het bos in dit gebied bestaat voor een deel uit 
de uitlopers van het Speulderbosch, één van de oud
ste bossen in ons land (in 1313 genoemd), uit hei-
deontginningsbos en stuifzandbebossing. Heideont-
ginningsbos van na 1900 ligt tegen de bebouwing van 
Ermelo aan, van voor 1900 in Sparrendaal en rondde 
enk van Speuld. De stuifzandbebossingen zijn om
streeks 1900 aangelegd en liggen ten oosten van Er
melo. De grove den domineert hierin. In de overige 
bossen staan zowel loof- als naaldbomen. In het 
Speulderbosch zijn vegetatie-eenheden van de typen 
adelaarsvaren, bosbes en opgaand (beuken)loofbos. 
In het overige bos zijn de typen bochtige smele en 
gaffeltandmos. Langs bepaalde bosranden groeit wil
de zoete kers. De uitloper van het Speulderbosch en 
het bos tussen Houtdorp en het Houtdorperveld zijn 
relicten. 

Bij Garderen en Speuld is droog cultuurland, ter
wijl bij Speuld eveneens vrij veel vochtig grasland 
met in de sloten een bijzondere flora voorkomt. Als 
de oude kern van Garderen wordt Ouwendorp beschouwd. 
Garderen is in 1294/1295 vermeld. Speuld wordt in 
het begin van de 14e eeuw genoemd. Ten noorden hier
van ligt een omwald akkercomplex dat relict is even
als de kern van het dorp, het land ten oosten en 
ten zuiden hiervan en het stukje cultuurland waar
op de Peppelse Weg, één van de Koningswegen in het 
Speulderbosch, uitkomt. Bij Speuld zijn verschil
lende bedrijven met intensieve veehouderij. De klei-

157 



ne ruimten worden door loof- en naaldbomen omgeven. 
Relict zijn ook de kern en het zuidelijk deel van 

Houtdorp, het noordelijke deel van Garderen datais 
Bemelerberg bekend staat, de schaapskooi op de hoek 
van de Koningsweg en Solseweg, een boerderij aan de 
Garderenscheweg en de tracées van de Oude Prinsen
weg en de Harderwijker Passage. Een wegberm in het 
zuiden heeft een rijke flora. 

Omdat op de heide en het cultuurland voldoende 
dekking ontbreekt, dient alleen het bos als vaste 
verblijfplaats voor grote zoogdieren. Ree en vos 
komen permanent voor, edelhert, wild zwijn en das 
alleen op doortrek. Op de grens met gebied 32 staat 
een grofwildraster. De Ermelosche Heide dient vaak 
als foerageergebied. De verontrusting door mili
taire oefeningen en recreatie, en het ontbreken van 
voldoende dekking heeft een onregelmatige versprei
ding van het wild tot gevolg. Op verschillende we
gen wordt regelmatig wild doodgereden. 

Er is erg veel recreatie, vooral op de heide 
waar alle zandwegen voor auto's toegankelijk zijn. 
Bij Speuld, Ermelo en Garderen zijn grote kampeer-
en caravanterreinen. Bij Drie is in het bos een mo-
torcrosscircuit, bij Ermelo een begraafplaats. In 
het noordoosten van het gebied bevindt zich een 
groeve, die als vuilstortplaats wordt gebruikt. In 
een stukje vochtige heide bij Speuld zijn water
winningsactiviteiten. Bij Garderen zijn enkele gro
te ontgrondingen. In het noorden van het gebied 
liggen twee legerplaatsen met militaire tehuizen, 
waarvan het afvalwater in het bos wordt geloosd. 
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a ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
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" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

? * 

# voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied is grotendeels bebost, namelijk 90%. 
Er zijn twee kleinschalige heidevelden, die samen 
8% van de oppervlakte beslaan, 2% is overig ter
rein. Het is een rustig gebied; het grootste deel 
is particulier terrein en gesloten voor het publiek 
en elders zijn toegangskaarten nodig. 

Het reliëf wordt bepaald door een smeltwaterter
ras dat overgaat in een sneeuwsmeltwaterglooiing. 
Het lengteduin dat vanaf de Ermelosche Heide (ge
bied 31) het gebied binnen komt gaat hier over in 
lage duinen. De zandgroeve in de Ullerberg is van 
geologisch belang als demonstratie- en studieobject 
en vanwege de samenstelling van het grind. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden en voor 
een klein deel uit moderpodzolgronden. Het moeder
materiaal is ten dele wel, ten dele niet grindhou-
dend matig grof zand en plaatselijk matig fijn zand 
op grondwatertrap VIII. 

Het bos is grotendeels heideontginningsbos van 
na 1900, en voor een klein gedeelte, de uiterste 
noordpunt, heideontginningsbos van voor 1900. De 
ontginningsbossen van na 1900 zijn gekenmerkt door 
de kleinschalige, strakke vaksgewijze opzet met 
overwegend gebruik van grove den. In het zuidoosten 
staat ook douglas en larix en zijn er lanen met 
Amerikaanse eik. Tussen Sparrendaal en het huis 
Ullerberg bestaat het bos uit een deels gereguleer
de spontane bosvorming en nieuwe bosaanleg. Dit ge
bied bestaat bijna geheel uit opstanden met grove 
den en is extensief ontsloten. De grovedennenbossen 
wisselen in hoogte en doorzicht. Het bos aanslui
tend op De Haspel is heideontginningsbos van voor 
1900, met larix, grove den en douglas. In de bos
sen is veel goed ontwikkelde vegetatie van het type 
dopheide die plaatselijk rijk aan kraaiheide is. 
Voorts is er vrij veel ondergroei van de typen 
bochtige smele en gaffeltandmos en wat van de typen 
kraaiheide en vossebes. Op de steile (noord)hellin

gen groeien zeldzame mossen. Floristisch van belang 
is ook een vennetje dat centraal in het gebied ligt. 
Het bos ten zuiden van Ullerberg en ten oosten van 
de heide bij Koepel is relict. 

De heide rond Koepel en het gedeelte van de 'Er
melosche Heide ten noorden van de weg Harderwijk -
Nieuw Millingen zijn eveneens relict. Op deze twee 
kleinschalige heidevelden staan solitaire bomen, de 
begroeiingsranden bestaan respectievelijk uit loof-
en naaldbomen en lage grove dennen. De heide is zo
wel van het type dopheide als struikheide. 

Edelhert, ree en vos komen permanent hier voor, 
das en wild zwijn niet het gehele jaar. Vooral voor 
edelherten is het een zeer belangrijk gebied want 
ongeveer 40% van de vrouwelijke dieren op de noord
west Veluwe verblijft hier. Dit is ongetwijfeld te 
danken aan de grote rust want de dekking is in het 
algemeen schaars. De Ullerberg kan als rustgebied 
worden beschouwd. Behalve het deel dat grenst aan 
gebied 21 is het omgeven door rasters ter voorko
ming van wildschade rond Speuld, Leuvenum en Sta-
verden. Er is met gebied 21 veel uitwisseling. 

In het gebied ligt een golfbaan op een kaalge
schoren 'heidegazon'. In het noordwesten is een 
grote zandafgraving. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabelU ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat grotendeels uit cultuuriand, 
70% van de oppervlakte. Er is 28% bos en 2% open 
natuurterrein, een oostelijke uitloper van het 
Speulderveld. De kern van dit gebied zijn de land
goederen Staverden en Leuvenum die verbonden zijn 
door het dal van de Leuvenumsche Beek. Verspreid 
is enige bebouwing aanwezig, in het cultuuriand De 
Beek zijn veel bedrijven met intensieve veehoude
rij. 

De ondergrond in dit gebied bestaat uit een 
glooiing van sneeuwsmeltwaterafzettingen met het 
beekdal van de Hierdersche Beek als laagste deel. 
Het ingesneden dal, dat op enkele plaatsen met veen 
is opgevuld is voor geologisch onderzoek van groot 
belang. Er zijn enkele droge dalen, die echter niet 
alle goed herkenbaar zijn. 

De bodem bestaat uit humuspodzol-, enkeerd-, 
beekeerd-, gooreerd-, moderpodzol- en veengronden. 
Het moedermateriaal is matig fijn zand en ten dele 
wel, ten dele niet grindhoudend matig grof zand. 
De grondwatertrappen zijn II, III en V t/m VIII. 

Uit deze grondwatertrappen blijkt al dat er zo
wel nat, vochtig als droog cultuuriand is. In som
mige graslanden zijn restanten van mozaïekpercele-
ring herkenbaar. De meeste kleinschalige graslan
den hebben een begroeiingsrand van naald- en loof-
bomen, soms met veel oud loofhout. In bepaalde wal
len zijn de eiken verdrongen door Amerikaanse vo-
gelkers. Bij Lenorahoeve is middelschalig grasland. 
Leuvenum wordt omstreeks 1300 genoemd, Staverden 
in 1291. In 1298 kreeg Staverden stadsrechten maar 
tot een stad is het nooit uitgegroeid. De hof Sta
verden wordt sedert 1400 als een Gelders leen ge
noemd, het kasteel bestond met zekerheid in 1571, 
het huidige gebouw stamt uit 1905. Van het oude 
huis te Leuvenum dateert een vermelding uit 1720, 
het nieuwe huis is in 1921 op een andere plaats ge
bouwd. De Hierdensche Beek is het belangrijkste 

verbindende element tussen de beide nederzettingen. 
Langs die beek hebben verschillende watermolens ge
staan, bijvoorbeeld in 1307 bij Staverden een molen 
die in 1524 nogmaals genoemd wordt, en de Waschmo-
len in Leuvenum die in 1842 vermeld is. Relict zijn 
het cultuuriand ten westen van Leuvenum en de voor
malige herberg De Zwarte Boer, evenals het land ten 
oosten van de weg Leuvenum - Staverden, het ooste
lijke deel van het Leuvenumsche Veld, het land bij 
de Hierdensche Beek langs het kasteel Staverden, 
de Oldhof en de Leemkuyl en tenslotte een stukje 
cultuuriand bij De Beek tot aan het Uddelermeer. 

In het noorden ligt stuifzandbebossing, in het 
zuiden heideontginningsbos, hiertussenin liggen de 
bossen behorend bij de landgoederen Leuvenum en 
Staverden, die voor 1800 zijn aangelegd. Het land
goed Leuvenum is deels aangelegd op oude landbouw
gronden deels op resten van een oud strubbenbos, 
deels op heide. In de landgoedbossen zijn verschei
dene hoge eiken- en beukenopstanden. In het heide
ontginningsbos in de zuidpunt, dat voor 1900 is 
aangelegd, staat relatief veel loofhout. Opmerke
lijk is het griendcomplex hier. Het bos tussen het 
Huis te Leuvenum en de Zwolse Brug is relict even
als de bosrand ten westen van de kampen van Leuve
num, ten noordwesten en ten zuidoosten van het 
Kasteel Staverden en ten westen van Oldhof. In de 
bossen is vrij veel vegetatie van de typen pijpe-
strootje, vossebes, adelaarsvaren en voedselrijk 
droog bos, en ook van de typen gaffeltandmos, boch
tige smele en het verrijkte type. Langs de Hierden
sche Beek is wat elzenbroek en berkenbroek met 
daarin wat gagelstruweel. Verspreid in het gebied 
liggen plekken met wintergroen, bospaardestaart, 
bosanemoon, bosandoorn en kleine valeriaan. 

Floristisch van belang zijn ook de oevers van 
Hierdensche Beek, percelen drassig hooiland langs 
deze beek, sommige sloten in het vochtige cultuur
iand, de 'kleigaten' op het Speulderveld en kleine 
stukjes vochtige heide met ondermeer beenbreek en 
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veenbes. Er is wat heide van de typen struikheide 
en dopheide in het westen. Op het hier gelegen oos
telijke deel van het Speulderveld is veel dopheide 
en wat vochtige tot natte heide die floristisch 
van belang is. Dit kleinschalige heideveld met ven
netjes (het zijn oorspronkelijk gegraven gaten) is 
relict. 

Hydrobiologisch onderzocht en van zeer grote be
tekenis is één van de meest zuidelijke van deze 
vennetjes. De hydrobiologische waarde van de Hier-
densche Beek is eveneens zeer groot. 

Het is een belangrijk gebied voor edelhert, ree, 
vos en das (die hier burchten heeft). Zwijnen wor
den nauwelijks geduld vanwege de schade aan land
bouwgewassen. Mede door de verschillende soorten 
cultuurland is het een afwisselend, voedselrijk ge
bied. Er zijn enkele rustgebieden voor het wild. 
Met de gebieden 31 en 34 is wel, met 21 en 32 nau
welijks uitwisseling mogelijk door de aanwezigheid 
van een grofwildraster. 

Het gebied wordt plaatselijk zeer druk bezocht, 
vooral de 'kleigaten' op het Speulderveld. De flo
ra hier lijdt daardoor schade. Op alle verharde we
gen wordt veel met auto's gereden. Het horecabe
drijf De Zwarte Boer is een concentratiepunt. 
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GEBIED Nr: 34 

DISCIPLINE/ASPECT j WAAR-

I DERING 

- f - IWETS^ARHEipT.O.V.: 
MOBIELE RECREATIF "~~~ 

wandelen + wandelen wandelen + fietsen+ brom- autorijden 
fietsen + fietsen paardrijden fietsen 
beperkt onbeperkt paden buiten paden 

a b c d h i ] k I m n o p q 

~ STÄTIONAIR ERECR I Â T Ï Ë 

dagrecreatieve verbhjfsrecreatieve 
voorzieningen voorzieningen s # 

r s t u v w x y z 

JGEOMORFOLOGIE 

{BODEM • • 

• • • • 

• • • • • 
• • • • > • • 

• • • • • • • • • 

{VEGETATIE 
i ~ 
jBOSJYPEN 

• • • • • • • • • • , • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

GROTE ZOOGDIEREN j 3 

VOGELS 4 • • 
• • • 
• • • • • • • • 

• • • • 

• • • • 

CULTUURHISTORIE 3 

FYSIOGNOMIE 2 

• • • • • • • • • • • • • 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het cultuurland, vooral grasland, overheerst 
nxer en beslaat 85% van de oppervlakte. Het land
schap heeft dan ook overwegend een agrarisch, ruim
telijk karakter met verstedelijkingselementen. De 
ruimten zijn middel- en kleinschalig. Vooral bij 
Uddel en Grote Kolonie zijn veel bedrijven met in
tensieve veehouderij. Ongeveer 10% van de opper
vlakte is open natuurterrein en 5% is bos. Er is 
verspreide bebouwing en bij Elspeet, Grote- en 
Kleine Kolonie, ook veel lintbebouwing. 

De glooiing hier ten westen van Elspeet en Uddel 
is zowel ontstaan door smeltwatermateriaal van het 
landijs als door sneeuwsmeltwatermateriaal en is 
plaatselijk bedekt met dekzand. Plaatselijk is een 
smeltwaterterras ontwikkeld, bijvoorbeeld bij Sta-
verhul ten noordwesten van Uddel. Een smeltwater-
terrasrestheuvel bevindt zich ten westen van Elspeet. 
De droge dalen in dit gebied zijn ten dele dichtge-
stoven. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden en voor 
een klein deel uit moerige, enkeerd-, gooreerd- en 
moderpodzolgronden. Het moedermateriaal is grind-
houdend matig grof zand en plaatselijk matig fijn 
zand. De grondwatertrappen zijn II, III en V t/m 
VIII. 

Het gebied beslaat gedeelten van de buurschap 
Elspeet, de voormalige Rekenkamervelden van de 
Noord-Veluwe en de mark Uddel. Elspeet wordt in 
1341 vermeld, Uddel in 793. Ten westen van Elspeet 
staat de windkorenmolen De Hoop die gebouwd is op 
de plaats van de in 1897 afgebrande standerdmolen. 
Het land ten noorden en ten zuiden van deze molen 
en de molen zelf zijn relict, evenals de Grote Ko
lonie en een centraal deel van de Kleine Kolonie. 
Onderdelen van de Grote Kolonie bestonden al in 
1847, de Kleine Kolonie is grotendeels in de twee
de helft van de 19e eeuw ontgonnen. Relict is ook 
het land bij Dennenhoeve, ten oosten van Leemkuyl 

en wat stukjes ten noorden van Uddelermeer en ten 
oosten van De Beek. In het noordwesten is middel-
schalig, nat grasland met langs de randen loof- en 
naaldbomen. In sommige sloten van het vochtige 
cultuurland staan bijzondere plantesoorten. 

Het open natuurterrein bestaat uit heide van 
voornamelijk het dopheidetype. Er is ook wat heide 
van de typen struikheide en bochtige smele. Het 
Elspeterveld, een middelschalig heideveld met een 
begroeiingsrand van naald- en loofbomen, wordt be
nut voer militaire activiteiten. Het is relict, 
evenals het heideveld ten noorden van Kleine Kolo
nie dat ook door militairen gebruikt wordt. 

Op de hoge oever van de Staverdensche Beek (Hier-
densche Beek) en nabij Kleine Kolonie bevinden zich 
groepen grafheuvels. 

Er is weinig bos in dit gebied. Verspreid liggen 
enkele stukken heideontginningsbos van zowel voor 
als na 1900. Bij Grote Kolonie ligt een groter stuk 
heideontginningsbos van na 1900. De ondergroei in 
deze bossen bestaat uit de typen gaffeltandmos, 
bosbes en pijpestrootje en voor een klein deel uit 
de typen dopheide en Amerikaanse vogelkers. Bij het 
Bleekemeer dat een minder grote hydrobiologische 
betekenis heeft, is wat elzenbroek. 

Voor reeën en vossen is het gebied van enig be
lang hoewel ze door allerlei bebouwing en het ont
breken van voldoende dekking weinig voorkomen. Voor 
dassen is het een foerageergebied, edelherten en 
wilde zwijnen worden vanwege landbouwbelangen zo
veel mogelijk geweerd. In het noorden en oosten en 
langs de grens met gebied 22 staan rasters. 

Vooral de heide wordt druk bezocht, mede doordat 
de zandwegen hier voor auto's toegankelijk zijn. 
Bij het Uddelermeer ligt een recreatief belangrijk 
horecabedrijf. Er zijn enkele kampeer-, caravan-
en huisjesterreinen, sommige in het bos. 
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GEBIED Nr: 35 

} DISCIPLINE/ASPECT j WAAR-

! i DERING 

KWETSBAARHEID T.O.V 

I I MOBIELE RECREATIE 
wandelen + wandelen wandelen + fietsen + brom

fietsen + fietsen paardrijden fietsen 
beperkt onbeperkt paden buiten paden 

a b c d 

STATIONAIRE RECREATIE 

autorijden > dagrecreatieve verblijfsrecreatieve 
voorzieningen voorzieningen 

e f i k I m n o p q r s t u v w x y z 

:GEOMORFOLOGIE 

iBODEM 

VEGETATIE 

jBOSTYPEN 

;GROTE ZOOGDIEREN 

"VOGELS 

^CULTUURHISTORIE 

JFYSIOGNOMIE 

• • 

• • 
• • 

• • • I 

• • • • 

• • • 

• • • ! 

• • 

• • •,! 

• • • • • 
• • • • • 

• • • ! 

• • 
• • 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied is voor 90% van de oppervlakte be
bost. Er is 5% open natuurterrein en 5% cultuur-
land dat ligt bij de dorpen Elspeet en Uddel. In 
het cultuurland en langs de bosranden is vrij veel 
bebouwing, bij de dorpen zijn ook veel bedrijven 
met intensieve veehouderij. 

De vorm van het smeltwaterterras hier is moei
lijk te zien evenals de overgang naar de sneeuw-
smeltwaterafzettingen. Een grote groeve ten zuid
oosten van Elspeet geeft een beeld van de opbouw 
van het smeltwaterterras. Bij Noord Riezen liggen 
aan weerszijden van een droog dal twee lengtedui
nen en ten zuiden van Uddel ligt eveneens een 
lengteduin. In het Heegsche Veld komen deze duinen 
bij elkaar. 

De bodem bestaat uit moderpodzolgronden en voor 
een klein deel uit humuspodzol- en enkeerdgronden. 
Het moedermateriaal is grindhoudend matig grof 
zand en de grondwatertrap VIII. 

Een groot deel van het bos behoort tot de malen-
bossen het Elspeetsche Bosch en de Uddelerheegde. 
Deze bossen verkeren nog voor een belangrijk deel 
in hun oorspronkelijke staat. Oude doorzichtige 
beukenbossen met grillig gevormde stammen getuigen 
hiervan. Er zijn verschillen in hoogte en door
zichtigheid en het padenpatroon is gebogen. De Ud
delerheegde is in 1526 vermeld. Ten zuiden hiervan 
ligt een uitgestrekt gebied met reeds vanuit de 
middeleeuwen bekende, maar weinig beschermde bos
sen. Deze zijn grotendeels omgevormd, maar het oor
spronkelijke karakter is nog herkenbaar. In het ge
bied De Kril is heideontginningsbos van na 1900. 
De opzet is typisch kleinschalig. Het zijn hoge, 
doorzichtige grovedennenbossen. De vegetatie in de 
bossen is vooral van de typen pijpestrootje en vos-
sebes en verder van de typen bosbes, adelaarsvaren, 
Amerikaanse vogelkers, bochtige smele, gaffeltand-
nos en het verrijkte bostype. 

De Uddelerheegde is relict, evenals de heide Vos
selt (die tot het maalschap van het Meerveldsche 
Bosch behoort), de Kuilhegge en het oostelijk deel 
van het Elspeterveld. De heide is voornamelijk van 
het type dopheide maar ook is er wat van de typen 
struikheide en bochtige smele. Plaatselijk is er 
veel opslag van grove den. In het gebied komen min 
of meer geconcentreerd wintereiken voor. De steile 
(noord)hellingen zijn floristisch van belang. 

Het cultuurland is droog en behoort tot Elspeet, 
een nederzetting die in 1341 genoemd wordt, en het 
noordoostelijke deel van de oude Uddelerenk. Beide 
gebieden zijn relict, evenals het gedeelte van de 
oude weg Vierhouten - Elspeet. In het Elspeetsche 
bos bevinden zich enkele groepen grafheuvels. 

Voor grote zoogdieren is het een belangrijk ge
bied. Edelhert, ook damhert, ree, vos, wild zwijn 
en das komen permanent voor. In het noordelijke 
deel zijn dassenburchten. Door allerlei rasters is 
het gebied nogal verbrokkeld waardoor bijvoorbeeld 
uitwisseling met gebied 24 alleen mogelijk is via 
een smalle strook bos ter hoogte van de Vierhouter
weg. Plaatselijk is het gebied sterk verontrust zo
als langs de Uddelerweg, de Vierhouterweg en bij 
het vakantiekamp Kuilhegge. Daarentegen zijn ande
re bosvakken rustig door toegangsregelingen. Niet
temin bleken rustgebieden nodig. Op de Aardhuisweg 
wordt regelmatig wild doodgereden. 

Behalve het vakantiekamp Kuilhegge wordt het vrij 
toegankelijke deel, met name het Elspeterveld druk 
bezocht. Er is daar een trimbaan. Deze heide wordt 
bovendien benut voor militaire activiteiten. Enke
le zandwegen in het Elspeterveld en in het bos wor
den druk met auto's bereden. In het Elspeterveld 
is een zandafgraving die in gebruik is als vuil-
stort. 
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GEBIED Nr: 36 

DISCIPLINE/ASPECT ; WAAR-

i DERING 

KWETSBAARHEID T.O.V.: 

MOBIELE RECREATIE 

wandelen + \ wandelen ; wandelen + fietsen + : brom- autorijden 
fietsen i + fietsen < paardrijden fietsen 
beperkt onbeperkt [paden; buiten paden 

a b c d i 

\ STATIONAIRE RECREATIE 

\ dagrecreatieve iverblijfsrecreatieve ; 
voorzieningen j voorzieningen 

e f ;h h j j sk : :l ;nr ;n ;o ip :q r s t u v V ;Z 

>* 

GEOMORFOLOGIE 

BODEM 

VEGETATIE 

BOSTYPEN 

GROTE ZOOGDIEREN [ 

VOGELS 

CULTUURHISTORIE 

FYSIOGNOMIE 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

• .•'• 

• • • • • • ' • ' • ; • ) ! 

• • • • • • • • • 

• • 
• • : 

• • I 

• • ; •> • : 

: • ; • ; :•!•!•!! : • : • « • : ! 

• • • • 

» ' • : l 

» ' 

• • 
• : • : 

; • : • : 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
' activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

?* 

* voor omschrijving recreatiecategorieen zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Ongeveer 85% van de oppervlakte in het gebied is 
bos en 15% open natuurterrein, een middelschalig 
en enkele kleinschalige heidevelden. Alleen bij de 
Noorderheide is wat bebouwing. 

Het noordelijk deel van de ondergrond behoort 
tot het smeltwaterterras en het overige deel tot de 
stuwwal van de oostelijke Veluwe met het stuwwal
plateau. Er zijn verschillende goed ontwikkelde 
droge dalen, bijvoorbeeld in het Kozakkenveld. 
Zowel in het noorden als in het zuiden liggen leng
teduinen. De Flesjesberg is evenals de rug in het 
Heegsche Veld meer dan 5 m hoog. 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en humuspod-
zolgronden. Het moedermateriaal ia grindhoudend ma
tig grof zand, de grondwatertrap VIII. 

De bossen in dit gebied vormen een eenheid met 
die van gebied 35. Zij bestaan hoofdzakelijk uit 
vanuit de middeleeuwen bekende maar weinig bescherm
de bossen. Voorbeelden hiervan zijn de Elspeter-
struiken lie tot de voormalige Rekenkamervelden be
hoorden en Hooge Duvel. In de 19e en 20e eeuw zijn 
delen van deze bossen zo ingrijpend veranderd dat 
men nu spreekt van heideontginningsbos. Het Heeg
sche Veld is hiervan een voorbeeld. Toch overheerst 
nog een begroeiing van loof- en naaldbomen met ver
schillen in hoogte en doorzichtigheid. Plaatselijk 
is het padenpatroon nog gebogen, maar hier en daar 
is het regelmatig. De Elspeter struiken is nu een 
gebied met opslag van lage grove dennen en plaatse
lijk met eikenstrubben (o.a. wintereik) met gerin
ge doorzichtigheid. In het bos is veel ondergroei 
van het vossebestype, tamelijk veel van de typen 
pijpestrootje, adelaarsvaren en bosbes en in minde
re mate van de typen gaffeltandmos en Amerikaanse 
vogelkers. Relict zijn het Hertenbosch, de bossen 
rond Kruisbergen, de Hooge Duvel en bij Driehoek 
(deze bossen sluiten aan bij het malenbos Uddeler-

heegde), een stukje bos bij Koningshout en de bos

jes in de Elspeter struiken. 
De heide van dit gebied is ook relict', evenals 

de Noorderheide, de heide ten zuiden van het Vier-
houterbosch en in de omgeving van Tonnetjesdelle. 
Dit was vroeger een ondiepe put die door tonnetjes 
beschermd werd tegen instorten. De begroeiingsran-
den van de heidevelden bestaan uit in hoogte wis
selende loof- en naaldbomen. Er is voornamelijk 
heide van het type dopheide, plaatselijk met vos-
sebes, en wat van het type bochtige smele. In de 
Noorderheide zijn enkele geëutrofieerde vennen die 
floristisch van belang zijn, evenals de steile 
(noord)hellingen in het gebied. 

Voor grote zoogdieren is dit een van de belang
rijkste gebieden op de Veluwe. In het grootste deel 
komen edelhert, ree, vos en wild zwijn permanent 
voor, in de Elspeter struiken komen dassen en hun 
burchten voor. Binnen het raster van Noorderheide 
leven moeflons en binnen Kroondomein en Elspeter 
struiken damherten. De grote zoogdieren in dit ge
bied behoren tot verschillende populaties die van 
elkaar gescheiden zijn door wildrasters. Al deze 
gebieden zijn vrij rustig. 

Alleen de Elspeter struiken zijn vrij toeganke
lijk en worden dan ook druk bezocht. De rest van 
het gebied is of gesloten voor het publiek (rustge
bied voor wild) of slechts toegankelijk met wandel-
kaarten. Op enkele zandwegen wordt vaak met auto's 
gereden. Onder meer op wroetplekken van wilde zwij
nen en op voederplaatsen voor wild is de vegetatie 
ernstig gestoord. 
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GEBIED Nr: 37 

I DISCIPLINE/ASPECT 

KWETSBAARHEID TO V 

MOBIELE RECREATIE 

WAAR- '' wandelen + wandelen wandelen + fietsen + brom
fietsen + fietsen paardrijden fietsen 
beperkt onbeperkt paden buiten paden 

a b c d e f g h i j k l m 

DERING 

- K 
STATIONAIRE RECREATIE J 

autorijden ! dagrecreatieve verblijfsrecreatieve j 
voorzieningen voorzieningen , s * 

n o p q j[ r s t u v w^x y z 

GEOMORFOLOGIE 

JBODEM 
I ~ "" " 

ïVEGETATIE 

IBOSTYPEN 

GROTE ZOOGDIEREN 

VOGELS 

CULTUURHISTORIE 

FYSIOGNOMIE 

• • 
• • • • • 

• I 
• I . : . • I 

• • • • 

• • • I 
• • • ! 

• • • • 

• • 
• • 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
' activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit is een bijna voor 100% bebost gebied. In het 
noordwesten zijn enkele stormvlaktes, in het oos
ten is wat droog cultuurland en wat bebouwing. Ook 
zijn er enkele kleine stukjes heide. 

Binnen dit gebied liggen in de stuwwal van de 
oostelijke Veluwe twee trechtervormige dalen die 
voor een groot deel zijn dichtgestoven en waarin 
zich nu landduinen bevinden. Het Cannenburgergat 
is een vennetje waar men vroeger waarschijnlijk 
leem heeft gegraven om stenen te bakken voor het 
kasteel Cannenburg, het is omgeven met hoge land
duinen van meer dan 5 m hoog. Iets zuidelijker lig
gen de Wieselsche Bergen die eveneens hoger zijn 
dan 5 m en naar het oosten de Valkenberg die hoger 
dan 12,5 m is. Het Wieselsche Veld is een duinge
bied. Zeer bijzonder is de stuifdijkachtige rug 
bij de Wieselsche Enk en de Zandhegge. 

De bodem bestaat uit humuspodzol- en moderpod-
zolgronden en voor een klein deel uit duinvaag- en 
enkeerdgronden. Het moedermateriaal is ten dele 
wel, ten dele niet grindhoudend matig grof zand en 
plaatselijk matig fijn zand. De grondwatertrap is 
VIII en plaatselijk VII. 

Het grootste deel van dit aaneengesloten bosge-
bied bestaat uit strak, vaksgewijs opgezet heide-
ontginningsbos van voor 1900. Ten noordwesten van 
Wiesel ligt heideontginningsbos van na 1900. In het 
Wieselsche Veld is de ontsluiting minder strak. In 
de strak ontsloten bossen domineren de hoge, door
zichtige grovedennenbossen. Er zijn ook lage, niet 
doorzichtige grovedennenbossen en loof- en naald
bossen met verschillen in hoogte en doorzichtig
heid. Een dergelijk gevarieerd bos met onder meer 
oud loofhout (o.a. opgaand beukenbos) ligt ten zuid
westen van Niersen: het Enkhout. Dit wordt be
schouwd als een rest van het Niersensche Bosch, een 
malenbos dat in 1574 vermeld wordt. Het bos ten 
zuidoosten van Niersen, langs de Elspeterweg is re

lict. In de bossen is zeer veel ondergroei van het 
vossebestype, voorts van de typen pijpestrootje, 
bosbes, bochtige smele, gaffeltandmos, Amerikaanse 
vogelkers en vegetatie van het verrijkte type. Op 
de steile (noord)hellingen in het zuidoosten groei
en zeldzame mossen. 

De heide bij De Ruwent is relict evenals enkele 
kleine stukjes cultuurland bij Wiesel ter hoogte 
van Zandhegge (Wiesel is in 1337 vermeld) en bij 
Niersen, een plaats die in 1333/34 zeker al bestond. 

In een perceel heide langs de Elspeterweg be
vindt zich een groep grafheuvels. 

Voor grote zoogdieren is dit een belangrijk ge
bied. Er zijn belangrijke populaties van edelher
ten en wilde zwijnen. Vos en ree komen eveneens 
permanent voor. In bepaalde delen van het gebied 
worden dassen frequent, elders incidenteel op door
trek waargenomen. Behalve het Wieselsche Veld lig
gen de bossen binnen het raster van het Kroondo-
mein. Het Wieselsche Veld is hierdoor afgesloten 
van het verspreidingsgebied van de herten-en zwirj-
nenpopulaties. Door dit raster en het openstellings-
beleid is het een zeer rustig gebied. Voor herbi
voren is het plaatselijk slechts matig rijk aan 
voedsel omdat de jonge aanplanten worden ingeras-
terd. 

De rustgebieden voor het wild zijn voor het pu
bliek gesloten, een deel van het gebied is slechts 
toegankelijk voor houders van wandelkaarten. Alleen 
in het oosten is wat vrij toegankelijk bos. Hier is 
ook een kampeer- en huisjesterrein. Langs de voor 
auto's toegankelijke, gedeeltelijk verharde, El
speterweg is een vrij grote recreatiedruk. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied heeft een ruimtelijk landschap, 98% 
van de oppervlakte is cultuurland, waarin grasland 
overheerst. Er zijn zowel middel- als kleinschali
ge ruimten. Langs het Wieselsche Veld en in het 
noordwesten zijn verstedelijkingselementen. Er is 
zowel verspreide als lintvormige bebouwing. Slechts 
1% van de oppervlakte is bos en 1% is open natuur
terrein. 

De ondergrond van dit gebied is een glooiing van 
hellingsafspoelingsmateriaal. Hierin komen droge 
dalen voor. De lage, vlakke delen zoals bij Wiesel 
en Wenum zijn aangegeven als vlakten van sneeuw-
smeltwaterafzettingen. 

De bodem bestaat uit humuspodzol-, enkeerd-, 
beekeerd-, gooreerd-, moerige, veen- en moderpod-
zolgronden. Het moedermateriaal is grindhoudend ma
tig grof zand en matig fijn zand. De grondwater-
trappen zijn III, VI t/m VIII en plaatselijk I enV. 

Het cultuurland behoort onder meer tot de marken 
Wiesel, Wenum en Vaassen. Wiesel is in 1337 vermeld, 
Wenum in 1333/34, de mark Wenum in 1313, Vaassen in 
ongeveer 800 en de mark Vaassen in 1333/34. Het 
grootste deel van het gebied is droog cultuurland. 
Vochtig cultuurland komt voor in grotere en kleine
re dalvormige laagten,, de grootste oppervlakte ligt 
in het Korte Broek bij Vaassen. In het zuidelijk 
deel zijn kleinschalige, in het noorden ookmiddel-
schalige ruimten. In het grasland zijn zowel res
tanten van mozaïek- als afwisselende percelering 
herkenbaar. Langs de randen staan loof- en naald-
bomen, bij Zandhegge onder meer oud loofhout. Flo
ristisch van belang zijn sommige sloten in het 
vochtige cultuurland, en enkele beken waaronder de 
Egelbeek en de Wenumsche Beek. 

De Egelbeek is hydrobiologisch - vooral in de 
bovenloop - van grote betekenis, de actuele waarde 
van de Wenumsche Beek is in dit opzicht minder 
groot. Aan de Wenumsche Beek ligt de Kopermolen met 

molenvijver. Deze molen is in 1627 als papiermolen 
gesticht en in 1753 tot kopermolen omgebouwd. De 
nieuwe eigenaar was een Rotterdammer waardoor de 
oude naam Rotterdamsche kopermolen verklaarbaar is. 
Het cultuurland ten noorden van het Koninklijk Park 
is relict evenals de kern van het dorp Wiesel en de 
kampen ten zuiden, westen en noordwesten hiervan, 
het Korte Broek, evenals een koetshuis en boerde
rij aan de Zwolseweg. 

In het Korte Broek is wat elzenbroekbos. Ver
spreid in het gebied liggen kleine stukken heide-
ontginningsbos van voor en na 1900. De ondergroei 
hierin bestaat vooral uit vegetatie van de typen 
vossebes en bochtige smele. In het noordwesten is 
een kleinschalig heideveld van het type bochtige 
smele. Op deze heide, die relict is, staan soli
taire bomen en langs de rand naald- en loofhout. 

Voor grote zoogdieren is het een randgebied van 
weinig waarde, behalve het kleine deel dat binnen 
het raster van het Kroondomein ligt. In dit deel 
geldt de beschrijving van gebied 37. Langs de rand 
van het bosgebied komen ree en vos voor. 

Vanwege het aantrekkelijke landschap wordt op 
enkele verharde wegen druk met auto's gereden. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het bos beslaat in dit gebied 75% van de opper
vlakte. Ongeveer 23% is cultuurland dat in het wes
ten ligt en 2% is open natuurterrein. In het cul
tuurland is veel bebouwing, zowel verspreid en lint-
vormig als geconcentreerd in kleine buurschappen. 
In het bos is weinig verspreide bebouwing. 

Ten zuiden van Putten wordt de ondergrond van 
dit gebied gevormd door een lage stuwwalglooiing 
die voor een groot deel bedekt is met dekzand even
als een deel van de sneeuwsmeltwaterglooiing ten 
zuiden hiervan. Ten westen van Koudhoorn ligt een 
lage smeltwaterheuvel waarin veel glaciaal materi
aal voorkomt. De landbouwgronden in het westen lig
gen op glooiiend gordeldekzand. 

De bodem bestaat uit moderpodzolgronden en voor 
een klein deel uit humuspodzol-, enkeerd- en duin-
vaaggronden. Het moedermateriaal is matig fijn zand 
op grondwatertrap VIII en plaatselijk op VII. 

De bossen in dit gebied zijn alle aangelegd op 
ontgonnen heidevelden gedurende de 19e en 20e eeuw, 
het grootste areaal in de 19e eeuw. Grove den komt 
voornamelijk voor maar ook andere soorten naald
hout en loofhout. Er zijn verschillen in boomhoog
te, doorzichtigheid. Het padenpatroon varieert en 
is gebogen, onregelmatig- of regelmatig hoekig. En
kele delen van deze heideontginningsbossen hebben 
een landgoedkarakter. Bijvoorbeeld Spriel, Groot 
Schovenhorst en Bato's Erf zijn alle landgoederen 
ontstaan in de 19e of 20e eeuw. Op het landgoed 
Groot Schovenhorst bestaat de vegetatie uit de ty
pen Amerikaanse vogelkers en voedselrijk droog bos. 
In de overige bossen van dit gebied is veel vegeta
tie van de typen bochtige smele en gaffeltandmos 
en wat van de typen bosbes en dopheide, plaatselijk 
met kraaiheide. De steile (noord)hellingen in het 
zuiden zijn floristisch van belang. Het bos ten 
zuiden van Krachtighuizen, bij Poolsche Driestenen 
ten noorden van Huinerkamp is relict. 

De heide bij Huinerkamp is ook relief evenals de 
hei ten zuiden van de Grafheuvels. De heide is van 
het type bochtige smele, langs de randen staan loof-
en naaldbomen. 

Het gebied omvat delen van de buurschappen van 
Putten, Spriel, Huinen en Voorthuizen. Putten be
stond al in 855, Spriel wordt genoemd in het mid
den van de 12e eeuw, Huinen in 1333/34 en Voort
huizen in 1031; Krachtighuizen in het begin van de 
14e eeuw. Het cultuurland, vooral grasland, is 
droog. De ruimten in het westen zijn kleinschalig. 
Hier zijn bedrijven met intensieve veehouderij en 
komt niet-agrarische bebouwing voor, onder meer in 
de omgeving van een sportveld. Relict zijn het cen
trale deel van Krachtighuizen dat dichtbij het 
thans verdwenen (beboste) cultuurland van Spriel 
ligt, de kampen behorend bij de buurschap Huinen en 
enkele kampen op het Veenhuizerveld. Het tracé van 
de Oude Nijkerkerweg en de Arnhemse Karweg is ook 
relict evenals een boerderij aan de Arnhemse Karweg. 

Nabij Schovenhorst, in het Huinerveld langiï de^ 
Traa en de Hunnenweg bevindt zich een groot aantal 
grafheuvels. 

Edelhert, ree, vos en wild zijn komen voor maar 
edelherten en zwijnen benutten slechts bepaalde de
len van het gebied. Hoewel het voedselaanbod plaat
selijk redelijk is, kan het niet ten volle benut 
worden door verstoring. Het gebied is namelijk sterk 
verontrust door druk bereden openbare wegen en ver
blijfsrecreatie waardoor de verspreiding van het 
wild onregelmatig is. Langs de weg Putten-Voorthui-
zen is bovendien bebouwing en ontbreekt dekking. Er 
is veel uitwisseling met de gebieden 30 en 40. 

Er zijn veel kampeer-, caravan- en huisjester
reinen, de meeste buiten het bos. Vooral de heide 
wordt zeer druk bezocht. In het noorden is een 
vuilstort, in een voormalige zandafgraving in het 
bos een nertsfarm. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

De oppervlakte in dit gebied bestaat voor 85% 
uit bos en 15% cultuurland. Er zijn enkele kleine 
stukjes heide. Het cultuurland behoort bij de ne
derzettingen Boeschoten, Koudhoorn en Garderen. 
Veel bebouwing is er bij Koudhoorn in het cultuur
land en bij Garderen in het bos. Langs de Lage Boe-
schoterweg en bij Garderen zijn verscheidene be
drijven met intensieve veehouderij. 

De ondergrond wordt voor een groot deel gevormd 
door de stuwwal van Garderen met de stuwwalglooi
ing waarin duidelijk droge dalen aanwezig zijn. De 
laagte van Koudhoorn is een smeltwaterdal, ont
staan door de werking van smeltwater van de land-
ijskap. In het zuiden liggen landduinen met een 
klein meertje. 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en weinig enk-
eerd- en duinvaaggronden. Het moedermateriaal is 
grindhoudend matig grof zand en plaatselijk matig 
fijn zand op grondwatertrap VIII. 

Er zijn hier vier verschillende bostypen, heide-
ontginningsbos van voor en na 1900, vanuit de mid
deleeuwen bekende maar weinig beschermde bossen, en 
stuifzandbebossingen. Deze laatste groep is een 
voortzetting van de uitgestrekte stuifzandbebossin
gen die in gebied 45 en 46 liggen. Het vanuit de 
middeleeuwen bekende maar weinig beschermde bos 
ligt ten oosten van Boeschoten en strekt zich uit 
tot aan de Garderensche Enk. In dit bos staat on
dermeer oud loofhout, veel zomereik en als onder-
groei veel adelaarsvaren. Het padenpatroon is hier 
en daar gebogen. Boeschoten is een wildforsters-
goed dat in 1326 vermeld wordt, het is relict. Ten 
noorden en ten zuiden van dit gebied liggen de hei-
deontginningsbossen. In de eerste generatie is voor
al grove den gebruikt en in de tweede generatie 
douglas. Inde bossen van dit gebied, die optimaal 
ontsloten zijn, is veel ondergroei van de typen 
bochtige smele en bosbes. Ook vindt men er de typen 

Amerikaanse vogelkers en dopheide. Er is vrij veel 
bos op voormalig bouwland waardoor er ook vegeta
tie van het verrijkte bostype is. Op de steile 
(noord)hellingen en boswalletjes groeien zeldzame 
mossen. 

Floristisch van belang is eveneens het Water-
graaf se meertje dat in het zuiden ligt. Dit ven be
hoort tot de wateren met een zeer grote hydrobio-
logische betekenis. Bij de Maalweg is een klein
schalig heideveld, bij Wilde Kamp en Bergsham zijn 
heideveldjes met loof- en naaldhoutbosjes. 

Het gebied bevat gedeelten van de buurschapsge-
bieden van Spriel en Garderen en een onderdeel van 
de Garderensche malenvelden. Koudhoorn is evenals 
Boeschoten een wildforstergoed. In 1326 wordt het 
als zodanig vermeld. Grote delen van het goed zijn 
evenwel pas ontgonnen tussen 1788 en 1833. Het ou
de deel van Koudhoorn ligt geheel ten noorden van 
de voormalige Hessenweg, die thans de nederzetting 
door midden snijdt. Het gedeelte ten zuiden hier
van zijn uitbreidingen van na 1807 die in 1847/48 
nog slechts fragmentarisch waren gerealiseerd. De 
kern en het cultuurland van Koudhoorn zijn relict, 
evenals het land en twee boerderijen bij Boescho
ten, de akkers ten westen van de Hoge Steeg, de be
bouwde kom van Garderen en de tracées van de Arn
hemse Karweg, Oude Barnevelderweg en Oude Nijker-
kerweg. Garderen wordt in 1294/95 vermeld. Bij Gar-
deren is een middelschalig bouwlandcomplex, bij 
Boeschoten een kleinschalig. In beide complexen is 
mozaïekpercelering herkenbaar en langs de randen 
staan loof- en naaldbomen, bij Boeschoten ook oud 
loofhout. 

Op de Bergsham en nabij Boeschoten bevindt zich 
een drietal grafheuvel-necropolen. 

Ree en vos zijn permanent in het gebied aanwezig, 
edelhert en wild zwijn worden vanwege landbouwbe-
langen slechts in zeer lage dichtheden getolereerd. 
Door de landbouwgronden en de kleine stukjes heide 
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is het voor grote zoogdieren in potentie een gun
stig gebied. Door verblijfsrecreatie bij Garderen 
en Koudhoorn en de openbare wegen die het gebied 
doorsnijden is het nogal onrustig waardoor het wild 
's zomers ten dele wegtrekt en een onregelmatige 
verspreiding heeft. 

De verblijfsrecreatie bij Garderen en Koudhoorn 
is mogelijk door enkele caravanterreinen, sommige 
in het bos. Op veel grote zandwegen wordt vaak met 
auto's gereden. De oever van het Watergraafse meer
tje dat in een wandelgebied ligt, heeft nogal te 
lijden onder de recreatie. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

De zuidwest punt van het gebied bestaat uit bos, 
vervolgens liggen naar het noordoosten brede zones 
van respectievelijk agrarisch gebied, bos en heide 
en wederom agrarisch gebied. Cultuurland neemt on
geveer 70% van de oppervlakte in, open natuurter
rein 15%, bos 12% en 3% is overig terrein. Vooral 
bij Ouwendorp en Meerveld maar ook bij Garderen is 
vrij veel bebouwing, waaronder bedrijven met inten
sieve veehouderij. 

De hier aanwezige stuwwal van Garderen met het 
stuwwalplateau dat ongeveer 45 m boven NAP ligt, 
gaat naar het oosten over in smeltwaterterras. Op 
deze overgang ligt bij Ouwendorp een groot doodijs-
gat van meer dan 15 m diep. Ten noorden hiervan 
ligt de Goudsberg als hoog deel van het smeltwater
terras, bij 't Sol is een grote groeve in dit mate
riaal waar hier en daar het contact met de stuwwal 
zichtbaar is. In het oostelijk deel komen plaatse
lijk lage duinen voor en vlakke dekzanden. 

De bodem bestaat uit moderpodzolgronden en voor 
''een klein deel uit enkeerd- en humuspodzolgronden. 
Het moedermateriaal is grindhoudend matig grof zand 
en matig fijn zand. De grondwatertrap is VIII en 
hier en daar VII en V. 

Tot het gebied behoren gedeelten van de buur-
schap Garderen, de Garderensche malenvelden, een 
stukje van de voormalige Rekenkamervelden van de 
Noord-Veluwe en een belangrijk deel van het buur-
schapsgebied van Meerveld, Ouwendorp wordt be
schouwd als de oude kern van Garderen. Garderen 
wordt in 1294/95 vermeld, Meerveld in het beginvan 
de 14e eeuw, de buurschap Miliigen in 1748. Vroeger 
was hier een herberg op de weg van Voorthuizen naar 
Apeldoorn. 

Het cultuurland is droog en voornamelijk middel-
schalig, langs de randen hier en daar kleinscha
lig, bijvoorbeeld aan de oostzijde van de Meer-
veldsche Enk waar grasland is met restanten van mo-

zaïekpercelering. Ook elders is deze percelering 
herkenbaar. Langs de randen van de bouw- en gras
landen staan loof- en naaldbomen, hier en daar la
ge eiken en oud loofhout. De stellingmolen De Hoop 
en de akkers ten zuidoosten van Garderen, ten noor
den en zuiden van Ouwendorp, de Meerveldsche Enk 
en de kom van Meerveld, evenals wat cultuurland bij 
Miliigen zijn relict. Ook het bos ten noorden van 
Oud Miliigen, zowel ten westen als ten oosten van 
de weg naar Garderen, is relict. 

De kleine stukken bos, verspreid door het gebied 
zijn heideontginningsbossen van voor en na 1900 met 
loof- en naaldbomen. Ten noorden van Wilde Kamp is 
een laag eikenbosje. In de bossen is voornamelijk 
vegetatie van het bochtige smeletype. Ook zijn de 
typen adelaarsvaren, dopheide, bosbes, gaffeltand-
mos, Amerikaanse vogelkers en het verrijkte bosty-
pe aanwezig. Langs de bosranden groeit plaatselijk 
wilde zoete kers. 

Het Garderensche Veld tot aan de Apeldoornse 
straat is heide van vooral het dopheidetype maar 
ten dele van de typen bochtige smele en struikhei
de. De heide groeit plaatselijk dicht met loof- en 
naaldhout. Langs de Koningsweg staan bijvoorbeeld 
lage grove dennen. 

Floristisch van belang zijn een in het noorden 
gelegen wegberm en een deel van de bovenloop van de 
Hierdensche Beek. 

In de heide bij Zonneland bevinden zich enkele 
fraaie grafheuvels. 

Door het grotendeels ontbreken van dekking is 
het gebied voor grote zoogdieren niet zo belang
rijk. Ree en vos komen in kleine aantallen voor, 
edelhert en wild zwijn trekken incidenteel door. 
Ook landbouwbelangen verhinderen een hogere wild
stand. Door de openbare wegen is het een verbrok
keld en door de recreatie nogal verontrust gebied. 

Vooral de heide wordt druk bezocht. In hetnoor-
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den is hiervan een deel omrasterd dat gebruikt 
wordt voor militaire activiteiten, het grootste 
deel is vrij toegankelijk. Er zijn enkele caravan-
en huisjesterreinen die bijna alle in het bos lig
gen. Bij Nieuw-Milligen zijn kazerneterreinen, bij 
Garderen is een zandafgraving. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
' activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

?* 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat deels uit een ruimtelijk land
schap, cultuurland en heidevelden, deels uit bos. 
De oppervlakte bos is 50%, open natuurterrein 25%, 
cultuurland 24% en 1% is overig terrein. Het cul
tuurland ligt in het westen van het gebied, cen
traal ligt een grootschalig heideveld: De Biezen en 
Uddelerveld. In het cultuurland bij Meerveld en bij 
het Uddelerraeer is enige verspreide bebouwing, even
als in het bos bij Nieuw Miliigen. 

In het gebied ten zuiden van Uddel ligt over een 
grote oppervlakte een sneeuwsmeltwaterglooiing. Be
langrijk zijn de hierin voorkomende Pingo-restanten 
zoals het Uddelermeer, Den Broekeld en het Groteen 
Kleine Zeilmeer. Rond deze meren is meestal in meer 
of mindere mate een randwalletje aanwezig. Behalve 
vlak liggend dekzand komen in dit gebied lage en 
hoge duinen voor, bij het Doorngat zelfs hoger dan 
5 m. Het ven in De Biezen, een dichtgestoven droog 
dal, is ontstaan op een verkitte ondergrond. In het 
oosten ligt een smalle strook smeltwaterterras en 
een deel van de stuwwal die plaatselijk met land-
duinen is bedekt. 

De bodem bestaat uit humuspodzol- en duinvaag-
gronden en voor een klein deel uit moderpodzol- en 
enkeerdgronden. Het moedermateriaal is matig fijn 
zand en plaatselijk grindhoudend matig grof zand. 
Het grootste deel heeft grondwatertrap VIII, een 
klein deel VII, VI, V of III. 

Het Meerveldsche Bosch sluit aan op de Hoog-Soe-
rensche Bossen. Het zijn beide malenbossen. Meer
veld bestond al in het begin van de 14e eeuw; het 
Meerveldsche Bosch is in 1569 vermeld. Het bos is 
relict evenals de uitlopers van de Hoog-Soerensche 
Bosschen rond Aardmansberg. Fysiognomisch is het 
een sterk gevarieerd bos. Er zijn verschillen in 
boomhoogte, doorzichtigheid en het padenpatroon is 
hier en daar gebogen. Er staan oude loofbomen in en 
in het zuiden is wat opgaand beukenbos. Hier is wat 

ondergroei van de typen gaffeltandmos, kraaiheide 
en lichenen. Meer naar het noorden en in de heide-
ontginningsbossen is veel ondergroei van de typen 
adelaarsvaren, bosbes en vossebes, vrij veel van 
het bochtige smeletype en enige vegetatie van de 
typen pijpestrootje, Amerikaanse vogelkers en het 
verrijkte bostype. De heideontginningsbossen van 
voor 1900 liggen vooral bij het dorp Uddel: Schot-
kamp, Zandboschkamp en Drieheggen. Heideontginnings
bossen van na 1900 liggen vooral in het zuidwesten: 
het Broekeldbosch en Schepersheg. Het zijn vooral 
lage en hoge grovedennenbossen, doorzichtig en niet 
doorzichtig. Verspreid door het gebied komen winter
eiken voor. Langs de bosranden en houtwallen groeit 
plaatselijk wilde zoete kers; op de steile (noord)-
hellingen in bos en heide groeien zeldzame mossen. 

De heide is voornamelijk heide van de typen 
bochtige smele, dopheide en struikheide en wat van 
de typen lichenen en kraaiheide. Plaatselijk is er 
wat korstmossenbegroeiing. Bij het ven in De Biezen 
maar ook elders wat plekken met natte en vochtige 
heide die floristisch van belang zijn. In het zui
den is vrij veel opslag van grove den. Langs de 
rand van de heide staan loof- en naaldbomen van ver
schillende hoogten. Het zuidelijke deel van de hei
de Vosselt is relict. 

Er is zowel droog als vochtig cultuurland. In 
grote delen hiervan is een hoogspanningsleiding 
zichtbaar. Bij Uddel, dat in 793 vermeld is, zijn 
bedrijven met intensieve veehouderij. De ruimten 
zijn groot-, middel- en kleinschalig. Ze hebben be-
groeiingsranden van loof- en naaldbomen, deels met 
oud loofhout. Het land ten westen van het Uddeler
meer is relict evenals het land ten zuiden van Ud
del tussen Bleeke Hoeve en Schotkamp, het land ten 
noordoosten van Meerveld bij Den Broekeld, en een 
boerderij aan de Garderenscheweg en de Jachthuis
weg. 

Aan de oostrand van het Uddelermeer dat een min
der grote hydrobiologische betekenis heeft, bevindt 
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zich een middeleeuwse wal- of vluchtburcht bestaan
de uit een hoefijzervormige hoge wal met rondom 
aanwezige diepe droge gracht. 

Een groot deel van het gebied ligt binnen het 
raster van de Koninklijke Houtvesterijen. Hierbin
nen heerst rust en edelhert, damhert, ree, vos en 
wild zwijn verblijven er. Buiten het raster zijn 
vos en ree permanent, zwijn en hert incidenteel 
aanwezig. Hert en zwijn worden daar vanwege land-
bouwbelangen niet getolereerd. Buiten het raster 
komen incidenteel dassen op doortrek voor. 

Alleen bij Nieuw Miliigen, Meerveld, Uddel en 
het Uddelermeer is wat bos vrij toegankelijk. Dit 
wordt dan ook druk bezocht. Het overige deel is of 
gesloten (rustgebied voor wild) of alleen toegan
kelijk voor houders van wandelkaarten. In het Ud
delermeer wordt op warme dagen veel gezwommen. In 
het Lage Veld is een caravanterrein. In het gebied 
ligt een groot pluimveebedrij f en een houtverwer-
kings- en houtskoolbereidingsterrein. 
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Centraal in het gebied bevindt zich heide die 
ongeveer 53% van de oppervlakte inneemt. Daarom
heen ligt bos, ongeveer 45% van de oppervlakte; 2% 
is cultuurland. Alleen in het zuiden bii het cul-
tuurland is enige bebouwing. 

Het Hoog-Soerensche Veld draagt zijn naam te
recht want de stuwwal is hier zeer hoog, het stuw
walplateau ligt op ongeveer 95 m boven NAP. Op dit 
vrij vlakke deel van de stuwwal komen tevens enke
le hoge duinen van meer dan 12,5 m voor zoals de 
Torenberg en de Noltheniusberg. Zij zijn onderde
len van het lengteduin dat zich uitstrekt van 
Nieuw Miliigen tot Vaassen. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden en wei
nig moderpodzolgronden. Het moedermateriaal is 
grindhoudend matig grof zand en plaatselijk matig 
fijn zand op grondwatertrap VIII. 

Het Hoog-Soerensche Veld is het hoogst gelegen 
heideterrein van de Midden-Veluwe. De heide be
staat voornamelijk uit het dopheidetype, vrijwel 
overal met veel tot zeer veel vossebes; plaatse
lijk overheerst de vossebes volledig. Ook is er 
heide van het pijpestrootjetype die zich meestal 
manifesteert als een vlakte met puur pijpestrootje. 
Er is wat bochtige smele-heide waarin struikheide 
vrijwel ontbreekt maar waar weer veel vossebes, 
adelaarsvaren en wat tandjesgras staat. De heide 
is overwegend grootschalig, maar omvat ook middel
en kleinschalige ruimten. Er zijn enkele vennen en 
vochtige plekken die floristisch van belang zijn. 
Op steile (noord)hellingen groeien zeldzame mossen. 
Langs de randen van de heide staan loof- en naald-
bomen. Een gedeelte is dichtgegroeid met lage gro
ve dennen. Het gehele Hoog-Soerensche Veld is relict. 

De bossen die om deze heide liggen zijn malen-
bossen en heideontginningsbossen. De malenbossen 
zijn uitlopers van het Meerveldsche Bosch, dat in 
1569 wordt vermeld, het Wieselsche Bosch waarvan 

het maalschap in 1650 genoemd is, en de Hoog-Soe
rensche Bossen die al in 1482 vermeld zijn. Deze 
qua opbouw en samenstelling gevarieerde bossen be
vatten plaatselijk oud loofhout. De heideontgin
ningsbossen zijn niet zo afwisselend. Bijvoorbeeld 
in het westen en noorden staan lage, niet doorzich
tige - en hoge, doorzichtige grovedennenbossen. Be
halve grove den bestaan deze bossen overwegend uit 
douglas en larix. Rond Het Aardhuis komt relatief 
veel loofhout voor. In de bossen van dit gebied is 
veel vegetatie van het vossebestype en vrij veel 
van de typen adelaarsvaren, pijpestrootje en bos-
bes en wat van het verrijkte bostype. Verspreid ko
men wintereiken voor. Het noordoosten van het Meer
veldsche Bosch, het bos ten zuiden van het Hoog-
Soerensche Veld en bij de Noltheniusberg zijn re
lict. 

Relict is ook het cultuurland bij Het Aardhuis, 
langs de rand waarvan onder meer oud loofhout 
staat. Zoals uit de grondwatertrap blijkt is er al
leen wat droog cultuurland. 

Het gebied is zeer belangrijk voor edelhert en 
wild zwijn, damhert, ree en vos behoren tot de per
manente bewoners. Het is een onderdeel van het 
noordelijk gebied van het kroondomein en vormt on
der meer een eenheid met de gebieden 35, 36, 37, 
42 en 44. Door de instelling van rustgebieden en 
toegangsregelingen is het zeer rustig. Plaatselijk 
ontbreekt dekking voor edelhert en ree omdat jonge 
aanplanten worden ingerasterd. 

Omdat vrijwel het hele gebied gesloten of be
perkt toegankelijk is voor het publiek is alleen 
langs de Aardhulsweg veel recreatie. Op deze weg 
wordt regelmatig wild doodgereden. 
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Het gebied is grotendeels bebost, 95% van de op
pervlakte. Er is landgoedbos rond paleis Het Loo, 
malenbos en heideontginningsbos. Ongeveer 3% is 
cultuurland en 2% overig terrein, onder meer een 
klein stukje heide. In het oosten is enige bebou
wing. 

De ondergrond in dit gebied behoort voor een 
deel tot de hooggelegen stuwwal van de oostelijke 
Veluwe. Vanaf het stuwwalplateau zijn goed ontwik
kelde droge dalen. In het noorden ligt een deel 
van een lengteduin. De Spaansche Kappen en de Kleef-
sche Berg zijn hiervan onderdelen. Bij de Kroeze-
beuk is dit duin meer dan 12,5 m hoog. Het ooste
lijk deel van het gebied is een stuwwalglooiing met 
bij paleis Het Loo een glooiing van hellingafspoe
lingsmater iaal . 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en humuspod-
zolgronden en voor een klein deel uit enkeerdgron-
den. Het moedermateriaal is grindhoudend matig 
grof zand en matig fijn zand. De grondwatertrap is 
VIII en hier en daar VII en VI. 

Aan de oostzijde wordt het bosbeeld bepaald door 
het landgoedkarakter van het Koninklijk Park. Hier
in ligt het slot het Oude Loo dat bouwresten bevat 
uit de vijftiende en uit het tweede kwart van de 
zestiende eeuw. Met de bouw van het paleis Het Loo 
werd begonnen in 1685. Er is veel afwisseling in 
dit park. De begroeiing bestaat onder meer uit oud 
loof- en naaldhout en rhododendron. Er zijn vijvers 
die gevoed worden door sprengen en kleine grillig 
gevormde ruimten met solitaire bomen of boomgroe-
pen. Bepaalde plekken hebben een rijke flora. De 
Oude en Nieuwe Sprengen zijn floristisch van belang 
en hebben een grote hydrobiologische betekenis. Het 
malenbos in dit gebied is onderdeel van het Wiesel-
sche Bosch (waarvan het maalschap in 1650 wordt ge
noemd) en de Hoog-Soerensche Bosschen die in 1482 
vermeld zijn. Kenmerkend is het overwegende gebruik 
van loofhout, voornamelijk beuk. Ook wintereik 
komt regelmatig voor. De heideontginningsbossen 
(voor 1900 aangelegd) sluiten wat betreft opbouw 
en samenstelling aan bij de omringende bossen, er 
is afwisseling van loof- en naaldhout en er zijn 
verschillen in hoogte en doorzichtigheid. In het 
gebied is veel vegetatie van de typen vossebes, 

adelaarsvaren en bosbes en weinig van de typen pi j-
pestrootje, bochtige smele en Amerikaanse vogel-
kers. In het oosten is wat rijker bos met klaver-
zuring. De steile (noord)hellingen en boswalletjes 
in het gebied en enkele leemkuilen in het westen 
zijn bryologisch van belang. In de bossen liggen 
twee grote stormschadevlaktes, ruimten met restan
ten van het bos en lanen of singels op steile hel
lingen. Het Wieselsche Bosch en de Hoog-Soerensche 
Bosschen zijn relict evenals de westzijde van het 
Wolvenbosch, het Achterpark, de bossen tussen de 
Koningslaan en de Amersfoortse Weg, de Roode Heg
gen en het Koninklijk Park met Het Oude Loo en het 
paleis Het Loo. 

In het Wieselsche Bosch bevinden zich enkele 
groepen grafheuvels. 

Het cultuurland dat overal droog is, ten noord
westen van het Oude Loo en in de omgeving van het 
paleis Het Loo is ook relict, evenals de uiterste 
westpunt van het cultuurland van Wiesel en het 
kleine stukje heide ten oosten van Reevangst. 

Het Koninklijk Park is door binnenrasters van de 
rest van het gebied gescheiden. Binnen dit park is 
het oostelijk deel weer gescheiden van de omgeving 
van Fort Frederik Hendrik en Fort Java, zodat er 
eigenlijk drie afzonderlijke wildgebieden zijn. In 
het Koninklijk Park komen ree, vos, damhert en moe
flon voor en incidenteel een das op doortrek. De 
rest van het gebied is zeer belangrijk voor edel
hert en wild zwijn. Ree, damhert en vos zijn daar 
ook permanent aanwezig, das incidenteel. Wild zwijn 
kan door kleine lage poorten in het gaas van vrij
wel het gehele gebied, behalve het Koninklijk Park 
gebruik maken. De wilddichtheid is hoog, waardoor 
vooral op voederplaatsen de vegetatie is aangetast. 
Ter voorkoming van wildschade worden jonge bossen 
soms ingerasterd waardoor voor herten en reeën niet 
overal dekking is. 

Het gebied is deels beperkt toegankelijk voor 
houders van wandelkaarten, deels gesloten voor pu
bliek, te weten de rustgebieden voor het wild. De 
Echoput is een recreatief belangrijk horecabedrijf. 
In het noordoosten is een houtopslag- en houtver
werkingsterrein. 
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Het gebied vormt een deel van de Garderensche 
malenvelden. Het bestaat voor 95% uit bos, vooral 
stuifzandbebossingen en 5% cultuurland, ten noorden 
van Stroe. Bij Stroe is wat bebouwing. 

Ten noorden van Stroe ligt een gordeldekzand-
glooiing die overgaat in landduinen. 

De bodem bestaat voornamelijk uit duinvaaggron-
den en weinig humuspodzolgronden. Het moedermateri
aal is matig fijn zand, de grondwatertrap VIII. 

Het grootste deel van het gebied bestaat uit 
stuifzandbebossingen van omstreeks 1900. In tegen
stelling tot de meeste andere bossen van dit type 
worden ze hier gekenmerkt door een rechthoekige 
ontsluiting. De dominerende houtsoort is grove den. 
Een groot deel bestaat uit laag, doorzichtig grove-
dennenbos en een klein deel uit hoog, doorzichtig 
grovedennenbos. In het westen is wat heideontgin-
ningsbos van na 1900. In dit deel van het gebied 
is het bos gevarieerder; er zijn loof- en naaldbo-
men en verschillen in hoogte en doorzichtigheid. 
In de bossen is veel ondergroei van het bochtige 
smeletype en het lichenentype en wat van de typen 
dopheide (met kraaiheide), pijpestrootje, gaffel-
tandmos, kraaiheide en vegetatie van het verrijkte 
bostype. De steile (noord)hellingen in het gebied 
zijn bryologisch van betekenis. 

Uit de grondwatertrap blijkt dat er alleen droog 
cultuurland is, zowel gras- als bouwland. Dit be
hoort tot het cultuurland van Stroe, een nederzet
ting die in het begin van de 14e eeuw genoemd is. 
Dit cultuurland is relict. De kleinschalige ruimten 
hebben begroeiingsranden van loof- en naaldbomen 
met hoogteverschillen. Op de akkers is mozaïekper-
celering herkenbaar. 

Ree en vos komen in dit gebied permanent voor, 
edelhert en wild zwijn incidenteel, voornamelijk op 
doortrek. De wilddichtheden zijn laag, de voedsel-

omstandigheden middelmatig. Door de E8 en de spoor
lijn Amersfoort - Apeldoorn is uitwisseling met 
zuidelijker gelegen gebieden moeilijk. 

Het gebied wordt tamelijk druk bezocht. In het 
noordoosten is een terrein waar het afvalwater van 
een naburige kazerne geloosd wordt. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

De oppervlakte van het gebied bestaat voor 65% 
uit bos, 15% open natuurterrein, 15% cultuurland 
en 5% overig terrein. In het westen ligt een grote 
legerplaats, genoemd Wittenberg. Vrijwel uitslui
tend in het noorden langs de Apeldoornse Straat is 
enige civiele bebouwing, onder meer bedrijven met 
intensieve veehouderij. 

De stuwwal van Garderen verdwijnt hier onder 
dekzand, landduinen en actief stuifzand. Belang
rijk zijn de doodijsgaten die hier voorkomen. Voor
al het gat bij Vossen, dat ongeveer 10 m diep is, 
is interessant. 

De bodem bestaat uit duinvaag-, moderpodzol-, 
humuspodzol- en enkeerdgronden. Het moedermateri
aal is matig fijn zand waarvan een deel grindhou-
dend is. De grondwatertrap is VIII. 

Er is stuifzandbebossing, heideontginningsbos 
en vanuit de middeleeuwen bekend maar weinig be
schermd bos. Dit bos werd vooral gebruikt door de 
toenmalige bevolking van Kootwijk. Het omvat de ge
bieden Maanschoten en Kruisselt die nu gescheiden 
zijn door de E8 en de spoorlijn. Op Maanschoten 
staan wat wintereiken. Caitwickerhorst en Vossen 
zijn voorbeelden van heideontginningsbossen. Deze 
bossen zijn voor en na 1900 aangelegd. De stuif-
zandbebossingen zijn een voortzetting van de bebos
singen in gebied 45. Ook hier zijn het vooral gro-
vedennenbossen. In de bossen van dit gebied is veel 
vegetatie van de typen kraaiheide, lichenen en 
bochtige smele en wat van de typen Amerikaanse vo-
gelkers en het verrijkte bostype en in het noord
westen bosbes. Bij Oud Miliigen en in het Stroe-
sche Zand staat jeneverbes. Er zijn enkele plekken 
met cypreswolfsklauw en op de steile (noord)hellin
gen groeien zeldzame mossen. 

In het open natuurterrein is alleen korstmossen-
begroeiing, zogenaamde lichenensteppe op een uit-
gestoven laagte. 

Er is 'middel- en kleinschalig cultuurland met 
begroeiingsranden van naaldhout en ten dele oud 
loofhout. Het land bij Hoeve Oud Miliigen en Vossen 
is relict (beide buurschappen zijn in 1748 vermeld). 

Vos en ree komen permanent voor, edelhert en 
wild zwijn af en toe. De wilddichtheden zijn laag 
vooral ten gevolge van de recreatie en het beperk
te voedsel. Vooral het noordelijk deel is voor 
grote zoogdieren niet zo belangrijk door militaire 
activiteiten en het ontbreken van dekking in de 
landbouwgebieden. Uitwisseling naar het zuiden is 
moeilijk door de E8 en de spoorlijn Amersfoort -
Apeldoorn. 

Het is een plaatselijk druk tot zeer druk be
zocht gebied, vooral in het oosten en noordoosten. 
In het noordwesten is een huisjesterrein. In de 
lichenensteppe is een picknickplaats en een speel
weide. Het Stroesche Zand is in gebruik als mili
tair oefenterrein. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor ongeveer tweederde, 65% 
van de oppervlakte, uit bos en opslag en voor een
derde, 30%, uit heide. Ongeveer 5% is cultuurland. 
Bij Hoog-Soeren, Nieuw Miliigen en Assel is enige 
bebouwing. 

Het westelijk deel is een voortzetting van het 
dekzandgebied, de landduinen en het aktieve stuif-
zand van de oostrand van de Gelderse Vallei. Naar 
het oosten ligt de overgang van het smeltwaterter
ras naar de stuwwal waarin bij Assel een groot 
trechtervormig dal aanwezig is. Op de Asselsche 
Heide liggen vele hoge landduinen. 

De bodem bestaat uit humuspodzol-, moderpodzol-
en duinvaaggronden en voor een klein deel uit enk-
eerd- en veengronden. Het moedermateriaal is grind-
houdend matig grof zand en matig fijn zand. De 
grondwatertrap is VIII en plaatselijk V of II. 

Een belangrijk deel van het bos behoort tot de 
Hoog-Soerensche Bosschen die in 1482 genoemd zijn. 
Het oorspronkelijke boombos en eikenhakhout is gro
tendeels verdwenen en vervangen door een opgaand 
bos van eik, beuk en grove den. Samen met het bos 
waarin de camping Rabbit Hill ligt, wordt dit bos 
gerekend tot de vanuit de middeleeuwen bekende maar 
weinig beschermde bossen. Deze bossen bestaan nu 
grotendeels uit eikenhakhout en/of omvormingen 
daarvan. De bossen bij Pastorie, het Kootwijksche 
Veen en De Watergang zijn heideontginningsbossen 
van na 1900. Het zijn vooral al dan niet doorzich
tige grovedennenbossen. Het bos bij De Alkenschoten 
met loof- en naaldbomen is zeer strak ontsloten, 
het heeft een regelmatig hoekig padenpatroon. In 
het westen en bij de Asselsche Heide zijn wat op-
slaggebieden met lage grove dennen. In het westen 
zijn ook jeneverbesstruwelen. Hier ligt ook het bos-
veentje Bremmert waar bijzondere planten groeien. 
In de bossen is vrij veel vegetatie van de typen 
adelaarsvaren, bosbes, vossebes en bochtige smele, 

maar ook van de typen pijpestrootje en dopheide en 
in het westen van de typen lichenen, kraaiheide en 
gaffeltandmos. Plaatselijk komen wintereiken voor. 
Op steile (noord)hellingen groeien zeldzame mossen. 
Het bos behorend bij de maalschap van de Hoog-Soe
rensche Bosschen is relict, evenals het bos ten 
westen van Hoog-Soeren, een smal stuk ten westen 
van Heidensgat en een gedeelte van het bos dat in-
stulpt in de Asselsche Heide. 

De gehele Asselsche Heide is eveneens relict. 
Het is een groot- en middelschalig landschap met 
enkele vennen. Er is voornamelijk heide van het 
dopheidetype, plaatselijk met veel vossebes en in 
slenken veel pijpestrootje. Hierbinnen ligt een ge
bied dat rijk aan vennen is en enkele stukjes nat
te heide die floristisch van belang zijn. In het 
zuidoosten is wat heide van het type bochtige sme
le. Bij het Kootwijksche Veen ligt een stuk natte 
heide; een deel hiervan is tot grasland ontgonnen. 
Langs de waterafvoersloot van dit veen en bij de 
plek waar het water verzameld wordt tot een plas, 
groeien zeldzame mossen. In het westen ligt wat 
1lichenensteppe' en actief stuifzand. 

De hydrologische betekenis van een drietal op de 
Asselsche Heide (Asselsche Veld) gelegen en onder
zochte vennen is groot. 

Langs de Milligerweg is een middelschalige ruim
te, een bouwlandcomplex met een loof- en naaldhout-
rand. Dit cultuurland is droog, evenals het cultuur-
land ten westen van Hoog-Soeren en Haslo dat relict 
is. Het land bij Hoog-Soeren is kleinschalig en in 
de begroeiingsrand staat onder meer oud loofhout. 
Soeren en Haslo worden beide in 814 als bos ver
meld, de mark Soeren in 1306. 

Nabij Hoog-Soeren ligt een groep grafheuvels. 

Door het gebied loopt een raster waardoor het 
oostelijk deel tot de Koninklijke Houvesterijen be
hoort en het zuidwestelijk deel tot de vrije wild-
baan. Edelhert, ree, vos en wild zwijn komen voor; 
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binnen het Kroondomein in vrij hoge dichtheden, in 
de vrije wildbaan niet permanent. In het Kroondo
mein zijn bovendien moeflons en damherten aanwezig. 
Er zijn rustgebieden voor het wild. De Alkenscho-
len ligt ten zuiden van de spoorlijn Amersfoort -
Apeldoorn en ten dele ten zuiden van de E8 en is 
daardoor geïsoleerd van het verspreidingsgebied 
van de hertenpopulaties. Door deze spoorlijn en de 
E8 is uitwisseling met de gebieden 50 en 52 moei
lijk. 

Bij Nieuw Miliigen is een groot caravan- en 
huisjesterrein in het bos, genaamd Rabbit Hill. Bij 
Assel zijn enkele caravanterreinen. Het grootste 
deel van de Asselsche Heide en het ten noorden 
daarvan liggende bosgebied is gesloten voor het pu
bliek of beperkt toegankelijk met wandelkaarten. 
Het overige gebied, vooral het westen, wordt druk 
bezocht. Enkele grote zandwegen en vooral de ver
harde weg van Hoog-Soeren naar Assel die door het 
kwetsbare vennenrijke gebied loopt, krijgen veel 
recreatie-autoverkeer te verwerken. Bij Hoog-Soe
ren is een groot golfterrein, bij Assel een be
graafplaats in het bos. Eén van de onderzochte ven
nen wordt regelmatig door ruiters met hun paarden 
doorwaad. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
* activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied is bijna geheel bebost, 92% van de 
oppervlakte. Vrijwel het gehele bosgebied is sterk 
gevarieerd, er zijn loof- en naaldbomen en verschil
len in hoogte en doorzichtigheid. Het padenpatroon 
is op veel plaatsen gebogen. Ongeveer 5% van de op
pervlakte is cultuurland en 3% is overig terrein. 
Bij Hoog-Soeren, Apeldoorn en Ugchelen is enige be
bouwing. 

Dit gebied ten westen van Apeldoorn wordt be
paald door de stuwwal met het stuwwalplateau dat 
ongeveer 98 m boven NAP ligt. De aanwezige droge 
dalen accentueren de grote reliëfverschillen. Enke
le lengteduinen hebben hoogten van meer dan 12,5 m, 
bijvoorbeeld daar waar de Asselsche Weg het duin 
kruist. Bij de Julianatoren ligt een grote groeve 
waarin de stuwingsverschijnselen duidelijk te zien 
zijn. Het Bosbad en de grote vijver bij Apeldoorn 
zijn door mensen aangelegd. 

De bodem bestaat uit moderpodzol-, humuspodzol-
en weinig enkeerdgronden. Het moedermateriaal is 
grindhoudend matig grof zand en plaatselijk matig 
grof zand. De grondwatertrap is VIII en hier en 
daar VII en VI. 

Het gebied beslaat gedeelten van de mark en bos
sen van Hoog-Soeren, Asselt (Haslo) en Apeldoorn 
of Orden. Soeren en Asselt worden beide in 814 ge
noemd, de mark Soeren in 1306, de Hoog-Soerensche 
Bosschen in 1482 en het Asselsche Bosch in 1506. 
De nederzetting Apeldoorn wordt in 792/93 vermeld, 
Orden in 1059 en het Orderbosch (later wel als Or
dermark aangeduid) moet een onderdeel van een van 
de vier foreesten op de Veluwe geweest zijn, die in 
996 genoemd worden. Dit bos was al in 1650 zodanig 
in belang achteruitgegaan dat het niet anders dan 
heide, groenland en struiken bevatte. Later is het 
ingericht naar analogie van de heideontginningsbos-
sen. Het is samen met de beter beheerde malenbos-
sen het Asselsche Bosch en de Hoog-Soerensche Bos

schen relict. Bij Hoog-Soeren is vrij veel opgaand 
beukenbos en wat oud loofhout. Ten zuiden van Hoog-
Soeren ligt een stormschadegebied met grove dennen. 
Het overige bos is heideontginningsbos van zowel 
voor als na 1900. Aan de rand van Apeldoorn hebben 
deze bossen ten dele een andere functie gekregen 
als parkgebied, sportterreinen of woonwijk. Berg en 
Bosch is bijvoorbeeld een park met onder meer oud 
loofhout, lanen met rhododendron en kleine ruimten. 
In de bossen is veel vegetatie van het bosbes- en 
vossebestype en wat van de typen bochtige smele, 
pijpestrootje, adelaarsvaren, kraaiheide, gaffel-
tandmos en Amerikaanse vogelkers. Plaatselijk komt 
wintereik voor. 

De sprengen in het zuiden, aan weerszijden van 
de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn, zijn floris
tisch van belang en hebben een zeer grote hydrobio-
logische betekenis. 

Het cultuurland is droog. Het land ten oosten 
van Hoog-Soeren en Haslo is relict. De kleinschali
ge ruimten bij Hoog-Soeren hebben niet-agrarische 
bebouwing in de randen. 

In de directe omgeving van het sportpark ligt de 
enige bekende middeleeuwse ijzerslakkenhoop van de 
Veluwe. 

Grote delen van het gebied zijn zeer belangrijk 
voor edelhert, ree, wild zwijn en vos. Het gebied 
is nogal verbrokkeld door rasters rond Berg en Bosch, 
langs de E8 en rond de Koninklijke Houtvesterijen. 
De delen binnen het Kroondomein zijn nog weer apart 
omrasterd. Hierbinnen komen ook moeflons en damher
ten voor. Door de rasters zijn in ongeveer de helft 
van het gebied geen edelherten en wilde zwijnen. 
Het deel ten noordoosten van de Wilslaan is een rand
gebied voor de grote zoogdieren geworden. Door de 
spoorlijn en de E8 is uitwisseling naar het zuiden 
moeilijk. 

In het westen is een groot deel van het gebied 
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gesloten voor het publiek of beperkt toegankelijk 
met wandelkaarten. Het vrij toegankelijke bosge-
bied wordt druk bezocht, zoals Berg en Bosch. Ten 
westen van dit park is een trimbaan met enkele 
picknickplaatsen. Bij Hoog-Soeren is een kampeer-
en caravanterrein, bij Ugchelen een caravanterrein 
in een kwetsbaar sprengengebied en bij Apeldoorn 
een motel. In het zuidoosten ligt een motorcross-
circuit en in het Orderbosch bevinden zich een 
schietterrein en sportvelden. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
* activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 80% uit bos. Het overig 
deel is een ruimtelijk landschap, ongeveer 10% is 
open natuurterrein (het Kootwijksche Veld) en 10% 
is cultuurland bij Kootwijk en Stroe. Bij Kootwijk 
is enige verspreide bebouwing in en buiten het bos, 
bij Stroe alleen buiten het bos, waar ook bedrij
ven met intensieve veehouderij zijn. 

Geomorfologisch is het een zeer interessant be
bost stuifzandgebied, waarin windafzettingen in de 
meest uiteenlopende vormen en hoogten voorkomen. In 
het zuidoosten zijn nog aktieve stuifzanden. In het 
noorden zijn resten van een door sneeuwsmeltwater 
gevormde geul. 

De bodem bestaat grotendeels uit duinvaaggron-
den en voor een klein deel uit moderpodzol-, humus-
podzol- en enkeerdgronden. Het moedermateriaal is 
matig fijn zand op grondwatertrap VIII en plaatse
lijk op VII of VI. 

Het grootste deel van het bos is stuifzandbebos-
sing, aangelegd omstreeks 1900. In dit gebied, dat 
de Boswachterij Kootwijk vormt, staat vooral grove 
den. Bij Boschberg staan lage eiken. Langs de hoofd
wegen zijn singels met grove den. Het wegennet is 
aangepast aan de heersende topografie en maakt 
daardoor een grillige indruk. Kenmerkend voor het 
Loobosch zijn de lage, doorzichtige grovedennenbos-
sen. Heideontginningsbossen liggen tussen de Hout
vester van 't Hoffweg en het dorp Kootwijk. Opmer
kelijk is dat er hier een intensief gebruik is ge
maakt van uitheemse loof- en naaldhoutsoorten. Ten 
westen van Kootwijk ligt een hoog doorzichtig dou-
glasbos dat bekend staat als 'kathedraalbos'. Res
tanten van vanuit de middeleeuwen bekende maar wei
nig beschermde bossen liggen langs de Kootwijker-
dijk (Kruisselt) en bij de Stroesche Bergen. Het 
malenbos van Kootwijk waartoe deze delen behoorden 
wordt in 1534 vermeld. In de verschillende bosge-
bieden is veel ondergroei van het type bochtige 

smele en vrij veel van het gaffeltandmostype en het 
lichenentype en wat van het type adelaarsvaren en 
het verrijkte bostype. In het westen is vrij veel 
vegetatie van het dopheidetype, plaatselijk afge
wisseld met pijpestrootje. De steile (noord)hellin
gen zijn bryologisch van belang. Noords mos groeit 
bij een gegraven plas, genaamd Loofles. 

Het Kootwijksche Veld is een middel- en klein
schalig heidelandschap. Veel heide is van het boch
tige smeletype. Er is ook vrij veel heide van het 
type dopheide, plaatselijk rijk aan pijpestrootje 
en wat van de typen struikheide en lichenen. Hier 
en daar is open korstmossenbegroeiing. Langs de 
loop van de vroegere Houtbeek, die in de heide nog 
duidelijk zichtbaar is, liggen in het noordwesten 
enkele stukjes vochtige heide die floristisch van 
belang zijn. In het zuidoosten zijn twee kleine 
stukjes actief stuifzand. 

Er is alleen droog cultuurland, bij Stroe en 
Kootwijk. Stroe wordt genoemd in het begin van de 
14e eeuw, Kootwijk in 1333/34. De oude kern van 
Stroe, een boerderij en een schaapskooi aan de Wol
weg, evenals het land ten zuiden van het dorp zijn 
relict. Hier liggen kampen omringd door houtsingels. 
Relict is ook het land ten westen van Kootwijk, 
waarin mozaïekpercelering herkenbaar is. De randen 
bevatten onder meer oud loofhout. 

In het Kootwijksche Veld ligt een tweetal graf-
heuvelgroepen en is voorts sprake van sporen van 
bewoning uit verschillende prehistorische perioden. 

Voor grote zoogdieren is het een voedselarm ter
rein. De wilddichtheden zijn dan ook laag mede door 
de verontrusting ten gevolge van recreatie. Toch 
komen edelhert, ree, vos, wild zwijn en das perma
nent voor. Er is zelfs een bewoonde dassenburcht. 
Uitwisseling met gebied 46 wordt bemoeilijkt door 
de spoorlijn en de E8, daarentegen is er veel uit
wisseling met de gebieden 50 en 55. Vooral 's zomers 
trekt een aantal dieren naar gebied 55 waar meer 
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rust is. 

Het gebied wordt druk bezocht, vooral de heide. 
In het zuiden is een kampeer- en caravanterrein in 
het bos, bij Stroe een kampeer- en caravanterrein 
in het cultuurland. Op enkele grote zandwegen 
wordt druk met auto's gereden. Het zuidelijke deel 
van het gebied is militair oefenterrein. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het grootste deel van het gebied, 60% van de op
pervlakte, is open natuurterrein: aktief stuifzand, 
heide en opslaggebieden. Ongeveer 25% bestaat uit 
bos en 15% uit cultuurland. Bij Kootwijk is zowel 
in als buiten het bos bebouwing. Bij Radio Kootwijk 
ligt een deel van de bebouwing in een terrein met 
korstmossenbegroeiing. 

Ten noorden van het Kootwijksche Zand komt een 
deel van de stuwwal van Kootwijk aan de oppervlak
te. Deze is plaatselijk overstoven met dekzand. Ten 
oosten van het Kootwijksche Zand liggen landduinen 
die soms hoger dan 5 m zijn, zoals de Koelberg. De 
Regelbergen zijn een onderdeel van de lengteduinen. 
Het gebied ten zuiden hiervan behoort tot het smelt
waterterras. Hoogbureltje en de Achterste Steen
berg zijn echter onderdelen van de stuwwal. 

De bodem bestaat uit duinvaag- en humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit moderpodzol- en 
enkeerdgronden. Het moedermateriaal is matig fijn 
zand en plaatselijk grindhoudend matig grof zand. 
De grondwatertrap is VIII en hier en daar VII. 

Het gebied omvat gedeelten van het buurschaps-
gebied van Kootwijk, de Kootwijksche Malenvelden en 
het Kootwijkerbosch. Het huidige Kootwijk wordt ge
noemd in 1333/34. Ten zuiden hiervan is een vroeg 
middeleeuwse nederzetting opgegraven, die in de 
loop van de 11e eeuw aan opdringend stuifzand werd 
prijsgegeven. Deze nederzetting wordt door archeo
logen als voorganger van het huidige Kootwijk be
schouwd. 

Er is nog steeds aktief stuifzand, bijvoorbeeld 
in het Kootwijksche Zand en de Kootwijkerduinen. 
Een deel heeft een open korstmossenbegroeiing en 
plaatselijk is veel opslag van vliegdennen. Er is 
ook vrij veel heide van het type dopheide, plaatse
lijk met veel pijpestrootje en van het type bochti
ge smele waarin hier en daar onder meer wolverlei 
en schorseneer voorkomen. In het noorden is wat 

heide van het lichenentype en in het zuidoosten van 
het pijpestrootjetype. Ten noorden van Radio Koot
wijk zijn enkele stukjes natte heide met o.a. klok-
jesgetiaan. Het stuifzand ten oosten van Kerkendal 
en de smalle reep heide tussen Boveneinde en Assel 
zijn relict, evenals de heide bij Koelberg, Eiken
heg, Maalberg en Hoog-Buurlo. In de heide, die 
middel- en kleinschalig is, en in het overige ruim
telijke landschap zijn plaatselijk een hoogspan
ningsleiding, spoorweg of zendmasten zichtbaar. 

Het bos bestaat voornamelijk uit stuifzandbebos-
sing (rond het terrein van Radio Kootwijk en bij 
Schelmeer). Heide-ontginningsbos van zowel voor als 
na 1900 ligt rond de kern van Kootwijk en langs de 
weg Kootwijk-Assel. In deze strak ontsloten bossen 
is overwegend gebruik gemaakt van grove den. De bos-
gebieden Eikenheg, Kootwijker Bovenbosch, Brummel-
kamer en Hoogbureltje zijn resten van een vanuit de 
middeleeuwen bekend maar weinig beschermd bos. Ze 
behoren tot het Kootwijkerbosch, een malenbos dat 
in 1534 vermeld wordt. Deze gebieden zijn voor een 
klein deel omgevormd maar overwegend bestaan ze nog 
uit eikenhakhoutpercelen, gelegen in een grillig 
stuifzandgebied. Veel vegetatie in de bossen is 
van het lichenentype, in het oosten veel van het 
pijpestrootje- en vrij veel van het bosbestype. Ook 
komen de typen bochtige smele, kraaiheide, gaffel-
tandmos, Amerikaanse vogelkers en het verrijkte 
bostype voor. 

Er is alleen droog cultuurland. Bij Kootwijk en 
Berkenhorst ligt een gras- en bouwlandcomplex met 
oud loofhout in de randen. Het land ten oosten van 
Kootwijk is relict. 

Behalve de omgeving van Kootwijk en enkele bos
percelen is dit voor grote zoogdieren een voedsel-
arm gebied. Ree, vos en wild zwijn zijn permanent 
aanwezig, edelhert en das niet altijd. De dekking 
is schaars. Door verblijfsrecreatie bij Kootwijk 
is er plaatselijk verstoring. Daar waar paden ont-
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breken is het echter vrij rustig. Het gebied wordt 
doorsneden door een raster waardoor het oostelijke 
deel binnen de Koninklijke Houtvesterijen valt. Dit 
oostelijke deel is wat voedselrijker en de wild
dichtheid is relatief hoog. 

Bij Kootwijk zijn vrij veel kampeer- en caravan
terreinen, zowel in als buiten het bos. Het gebied 
wordt dan ook druk bezocht, vooral het stuifzand 
en de heide. Op een aantal zandwegen rijden veel 
auto's. In het noorden is een motorcrosscircuit. Op 
het terrein van Radio Kootwijk, dat gesloten is 
voor het publiek, wordt met name in de open korst-
mossenbegroeiing onder meer gegraven, gereden met 
auto's en koelwater geloosd. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat grotendeels uit heide met in 
het zuiden wat aktief stuifzand. Het heeft een 
ruimtelijk karakter doordat ongeveer 94% van de op
pervlakte wordt ingenomen door open natuurterrein. 
In de heide ligt het grootste ven van de Veluwe, 
de Gerritsflesch. In het zuiden is wat bos (5% van 
de totale oppervlakte) en bij de Gerritsflesch 
enig droog cultuurland (1%). In het noorden is in 
de heide enige bebouwing van Radio Kootwijk, waar
onder zendmasten. 

De lagere delen van de Hoog-Buurlosche Heide 
liggen op een stuwwalglooiing, het overige deel op 
de stuwwal van de oostelijke Veluwe. In het zuiden 
is een gebied met landduinen van 1,5 tot meer dan 
5 m hoog. De Gerritsflesch ligt aan het eind van 
twee droge dalen. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit duinvaag- en 
moderpodzolgronden. Het moedermateriaal is matig 
fijn zand en grindhoudend matig grof zand. De 
grondwatertrap is VIII en hier en daar VII en V. 

Veel heide is van het dopheidetype met plaatse
lijk bochtige smele, vossebes en in de slenken pij-
pestrootje en veel van het bochtige smeletype met 
plaatselijk dopheide en pijpestrootje. Er is een 
vlakte van vrijwel puur pijpestrootje. Hier en daar 
staan solitaire bomen. In het zuiden is veel op
slag, daar is ook open korstmossenbegroeiing, ac
tief stuifzand en struikheide. In het zuidoosten 
staan jeneverbessen en zijn enkele wintereikestrub-
ben. In de heide van de typen pijpestrootje en dop
heide zijn enkele natte plekken die floristisch 
van belang zijn. De Hoog-Buurlosche Heide is groot
schalig, deze heide is relict evenals de heide tus
sen Koeflesch, Gerritsflesch en Braamberg. 

De Gerritsflesch, een op een ondoorlatende oer-
bank gelegen ven met een oppervlakte van ca. 4 ha, 
behoort tot de in hydrobiologisch en botanisch op

zicht zeer belangrijke wateren van de Veluwe. 
Er is in dit gebied wat stuifzandbebossing en 

in het zuidoosten vindt men uitlopers van het Ug-
chelsche Bosch, een malenbos dat in 1458 vermeld 
is. Op de steile (noord)hellingen in het bos en 
het open terrein groeien zeldzame mossen. In de bos
sen bestaat de ondergroei uit de typen vossebes, 
gaffeltandmos, bochtige smele en pijpestrootje. 

Het gebied wordt doorsneden door een raster, de 
oostelijke helft behoort tot de Koninklijke Hout-
vesterijen. Aan beide zijden van het raster komen 
edelhert, ree, vos, wild zwijn en das voor. Aan de 
oostzijde zijn de wilddichtheden vrij hoog. Aan de 
westzijde zijn niet alle soorten permanent aanwe
zig; de das wordt hier alleen op doortrek waarge
nomen. In het oostelijk deel is wat meer voedsel 
en er zijn enkele rustgebieden. In het gehele ge
bied is de dekking vrij schaars (zie ook de be
schrijving van gebied 52). 

Het grootste deel van het gebied is gesloten voor 
publiek, bijvoorbeeld de omgeving van Radio Koot
wijk, de rustgebieden van het Staatswildreservaat 
en het militaire oefenterrein dat in het zuidoosten 
ligt. De zandverstuiving in het zuiden waar vlak
bij een parkeerplaats is aangelegd, wordt druk be
zocht, evenals een wildtoren in het bos. Op enkele 
zandwegen rijden veel auto's. In het zuidwesten 
bij de grens met gebied 55 ligt een motorcrosster
rein. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied is voor 95% van de oppervlakte be
bost, in het noorden is heideontginningsbos en 
landgoedbos en in het zuiden het Ugchelse Bosch, 
een voormalig malenbos dat aansluit op wat stuif-
zandbebossing. Ongeveer 5% van de oppervlakte be
staat uit cultuurland bij Hoog-Buurlo en Ugchelen. 
In het noorden en oosten is enige bebouwing. In 
het oosten staat ook een radio- en televisietoren. 

Het gehele gebied vormt een deel van de stuwwal 
van de oostelijke Veluwe, waarin plaatselijk diep 
ingesneden droge dalen voorkomen die soms duide
lijk een asymmetrische doorsnede bezitten. Op ver
schillende plaatsen komen landduinen voor hoger 
dan 12,5 m, die stammen uit het laatglaciaal en 
holoceen, zoals langs de Middenweg en ten westen 
van de Oude Barneveldse Weg. 

De bodem bestaat uit duinvaag-, moderpodzol- en 
humuspodzolgronden en voor een klein deel uit enk-
eerdgronden. Het moedermateriaal is matig fijn zand 
en grindhoudend matig grof zand op grondwatertrap 
VIII en hier en daar op VII. 

In het noorden liggen hoofdzakelijk strak ont
sloten heideontginningsbossen van voor en na 1900, 
afgewisseld door landgoederen met de bijbehorende 
bossen van na 1800. Ook deze bossen zijn meestal 
aangelegd op basis van een heideontginning. In het 
zuiden ligt het Ugchelsche Bosch, een vroeger ge
meenschappelijk bos waarvan het maalschap in 1458 
is vermeld. Dit bos strekt zich ten dele uit over 
een geaccidenteerd terrein. Het sluit aan op stuif-
zandbebossingen van beperkte omvang. Het bos bij 
Hoog-Buurlo is landgoedbos, ontstaan uit gemeen
schappelijk bos. Kenmerkend zijn hier de zware 
laanbeplantingen, opgaand beukenbos, de open ruim
ten en het gebruik van uitheemse naaldhoutsoorten 
als solitair. Sporen van het malenbos vindt men te
rug in de vorm van enkele resten boombos en uitge
strekte percelen eikehakhout. Rondom Hoog-Buurlo 

in een deel van het Van der Huchtbosch en in een 
brede gordel van het Keulerbosch naar de Kooiberg, 
is het padenpatroon gebogen. In de bossen, die be
halve verschillen in boomhoogte ook verschillen in 
doorzichtigheid hebben, bestaat de vegetatie voor
namelijk uit het bosbestype. Er is vrij veel onder-
groei van de typen adelaarsvaren en pijpestrootje 
en wat van de typen Amerikaanse vogelkers, liche-
nen en gaffeltandmos. Bij Hoog-Buurlo is enige ve
getatie van het vossebestype. Plaatselijk staat 
vrij veel wintereik. De steile (noord)hellingen 
zijn bryologisch van belang. 

Het cultuurland is droog. Bij Hoog-Buurlo is een 
kleinschalig graslandgebied met mozaïekpercelering. 
In de begroeiingsrand staat onder meer oud loof-
hout. Het is relict, evenals het bouwlandcomplex 
met een loof- en naaldhoutrand bij Ugchelen. Hoog-
Buurlo wordt als bos al in 814 genoemd, Ugchelen 
bestond reeds in 1243. 

Voor edelhert, ree en wild zwijn is het een zeer 
belangrijk gebied, ook vos en das zijn permanent 
aanwezig. Samen met de gebieden 53, 57 en een ge
deelte van 51 vormt dit het oostelijk deel van het 
verspreidingsgebied van de populaties op de Midden-
Veluwe. Langs de E8 en in het westen is een grof-
wildraster. Op de weg Ugchelen-Hoenderlo wordt re
gelmatig grofwild doodgereden. In de volledig open
gestelde gebieden zijn in tegenstelling tot de rust
gebieden, veranderingen van etmaalritme en concen-r 
tratievorming bij herbivoren merkbaar. Het gebied 
is deels wel, deels niet rijk aan voedsel voor her
bivoren. 

De rustgebieden voor het wild zijn gesloten voor 
het publiek, het overige deel is een vrij rustig 
wandelgebied. Op enkele grote onverharde wegen 
wordt echter druk met auto's gereden. 
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Het gebied bestaat voor 80% uit bos, 13% cul
tuur land, 3% open natuurterrein (heide) en 4% ove
rig terrein. Hoofdzakelijk in het cultuurland bij 
Beekbergen en Ugchelen is veel bebouwing; onder meer 
bedrijven met intensieve veehouderij bij hetRijks-
pluimvee Instituut. In het zuidoosten is ook wat 
bebouwing in het bos. 

De stuwwal van de oostelijke Veluwe heeft hier 
vrij diep ingesneden dalen, zoals bij Het Leesten 
en uitgeprepareerde stuwwaldelen, zoals de Baken-
berg. Tussen Ugchelen en Beekbergen ligt een stuw
walglooiing. In het noordwesten ligt een plek waar 
diatomeeënaarde voorkomt. Dit is een uiterst zeld
zaam verschijnsel. 

De bodem bestaat uit moderpodzol-, humuspodzol-
en enkeerdgronden en voor een klein deel uit goor-
eerd- en duinvaaggronden. Het moedermateriaal is 
grindhoudend matig grof zand en plaatselijk matig 
fijn zand. De grondwatertrap is VIII en hier en 
daar VII, VI of V. 

Het gebied bestaat uit heideontginningsbossen. 
Flipsbosch, Wapenberg en Bakenberg zijn aangelegd 
na 1900. Deze bossen hebben een kleinschalig karak
ter in tegenstelling tot de overige ontginningsbos-
sen die voor 1900 zijn aangelegd. Rond het Rijks-
pluimvee Instituut Spelderholt zijn nog enkele res
tanten van het malenbos met dezelfde naam. Spelder
holt komt voor in een stuk uit 1565. De maalschap 
van het Engelanderholt, een bosgebied in het noor
den, wordt in 1523 genoemd, maar er zijn aanwijzin
gen dat een vermelding uit 801 betrekking heeft op 
dit bos of gedeelten ervan. Het reliëf in Het Lees
ten, het Van Schaiksbosch en Flipsbosch is sterk 
hellend. In de bossen staan loof- en naaldbomen en 
er zijn verschillen in hoogte en doorzichtigheid. 
Bij Bruggelen is onder meer oud loofhout en staan 
enkele sequoia's. Hier is wat ondergroei van kla
ver zur ing. In de overige bossen bestaat de onder-
groei voornamelijk uit vegetatie van het bosbesty-
pe en wat van de typen bochtige smele, gaffeltand-
mos, dopheide en het verrijkte bostype. 

Er is een middel- en kleinschalig heideveld, 
beide op steile hellingen. De heide is zowel van 
het type dopheide als struikheide. Het zuidelijk 
deel van de heide bij Het Leesten en de heide ten 

zuiden van Bakenberg zijn relict. 
In het noordwesten en noordoosten zijn enkele 

sprengen die floristisch van belang zijn, evenals 
enkele waterlopen en een daarbij behorend klein 
bosje bij Beekbergen. 

De in dit gebied gelegen delen van de Koppel-
sprengen, Zwanenspreng en Oude Beek (bij Beekber
gen) zijn alle hydrobiologisch van zeer grote bete
kenis. 

Het cultuurland, dat droog is, behoort tot de 
mark Ugchelen en de mark Beekbergen. De mark Ugche
len wordt in 1458 genoemd. Tot de mark Beekbergen 
behoorden vroeger de nederzettingen Engeland, Beek
bergen, Lieren en Oosterhuizen. Engeland is zeer 
vroeg vermeld, in 801. Beekbergen is vermeld in 
1243, Lieren in 1225 en Oosterhuizen in 1236. De 
kern en het cultuurland ten westen en ten zuiden 
van Engeland zijn relict, evenals het land ten zui
den van het seminarie in Apeldoorn. 

In het Engelander Holt en nabij de Koppelspren
gen komen verspreid enkele grafheuvels voor. 

Dit gebied behoort grotendeels tot de kern van 
het verspreidingsgebied voor grote zoogdieren op 
het oostelijk deel van de Midden-Veluwe, waartoe 
ook de gebieden 52, 57 en een deel van 51 behoren. 
Bij Beekbergen en langs de E8 zijn wildrasters 
waardoor enkele delen onbereikbaar zijn voor edel
hert, wild zwijn en grotendeels voor reeën. In het 
overige deel zijn edelhert, ree, vos, wild zwijnen 
das permanent aanwezig. De wilddichtheden zijn vrij 
hoog. Er zijn enkele rustgebieden voor het wild. 
Zowel voedsel als dekking is voldoende beschikbaar. 
Er is veel uitwisseling met gebied 57 en in minde
re mate met gebied 52. 

Het gebied wordt druk bezocht, uitgezonderd de 
rustgebieden voor het wild, die voor het publiek 
gesloten zijn. Op enkele grote zandwegen rijden 
veel auto's. Bij Ugchelen is een grote begraaf
plaats in het bos. In het noordwesten zijn twee 
zandafgravingen waarvan er één in gebruik is als 
picknickplaats. 

188 



GEBIED Nr: 54 

DISCIPLINE/ASPECT i WAAR-
1 DERING 

KWETSBAARHEID T.O.V.: 

MOBIELE RECREATIE 

wandelen + wandelen : wandelen + fietsen + brom- autorijden 
fietsen ' + fietsen ! paardrijden fietsen 
beperkt onbeperkt paden buiten paden; 

ia sb ie :d ; J . * : Il :m ! 
n 'o ;p q ' 

STATIONAIRE RECREATIE J 

dagrecreatieve verblijfsrecreatieve \ 
voorzieningen voorzieningen ? K* 

;r s It ju ;V W ; X - y ;Z 

GEOMORFOLOGIE 

BODEM 

VEGETATIE 

BOSTYPEN 

3 

4 

ï 

• • • : ' ! • ; ; • ! • ' • ) • . • • • » ; • ' : •>• ; • . • • 

jGROTE ZOOGDIEREN j 1 

IVOGELS I 2 

^CULTUURHISTORIE 

sFYSIOGNOMIE 

ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
' activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

> • * 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 98% uit cultuurland en 
het landschap is dan ook ruimtelijk. Hierin zijn 
veel bebouwing, zowel lintvormig als verspreid en 
allerlei verstedelijkingselementen, zoals wegen en 
hoogspanningsleidingen. Slechts 2% van de opper
vlakte van dit gebied is bos. 

Het vlakke deel van het gebied ten zuiden van 
Apeldoorn is een smeltwaterafzettingsvlakte. Bij 
Beekbergen gaat deze vlakte over in een stuwwal
glooiing en tenslotte in de stuwwal van de ooste
lijke Veluwe. De oorsprong van de Oude Beek ligt in 
een breed, droog dal. 

De bodem bestaat uit enkeerd-, humuspodzol- en 
gooreerdgronden. Het moedermateriaal is matig fijn 
zand en grindhoudend matig grof zand. De grondwa-
tertrappen variëren van VI t/m VIII, III en hier 
en daar V. 

Enkele grotere waterlopen, onder meer de Oude 
Beek, zijn floristisch van belang, evenals sommige 
sloten in het vochtige cultuurland. De Zwanenspreng 
en Oude Beek zijn van zeer grote hydrobiologische 
betekenis. 

In het zuiden is een klein stukje bos. De onder-
groei bestaat uit vegetatie van de typen bochtige 
smele, Amerikaanse vogelkers en gaffeltandmos. 

Door het ontbreken van dekking is dit gebied 
niet geschikt voor grote zoogdieren; het is dan ook 
een randgebied dat door wegen verbrokkeld en door 
rasters in het noorden en noordwesten geïsoleerd 
is. Ree, wild zwijn en vos trekken soms door. 

Vooral de bosrand in het zuiden wordt druk be
zocht. Hier en daar zijn enkele recreatieterreinen. 

Het cultuurland dat deels vochtig en deels droog 
is, behoort grotendeels tot de Beekberger mark met 
daarin de nederzettingen Beekbergen (genoemd in 
1243), Lieren (genoemd in 1225) en Oosterhuizen 
(vermeld in 1235). Ten noorden van Beekbergen en 
Lieren is vooral grasland (nat en droog) en ten 
zuiden van Lieren bouwland met restanten van moza-
iekpercelering. Dit land is dan ook relict, even
als het land ten zuiden van Beekbergen, het land 
in de omgeving van De Jager, het lage gebied ten 
oosten van Oosterhuizen, een deel van het gebied 
langs de Oude Beek en de graslandgebieden ten noor
den hiervan. De Oude Beek of Beekbergensche Beek 
heeft reeds vroeg gefungeerd als aandrijving voor 
een korenmolen, de Gasthuismolen, die reeds in 
1294/95 wordt genoemd. Het bouwlandcomplex in het 
zuiden is grootschalig. In het noorden, ten zuiden 
van Apeldoorn, penetreert de industrie in dit ge
bied. In het landbouwgebied komt ook veel niet-
agrarische bebouwing voor. Aan de Zwanenspreng is 
een viskwekerij. 
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Het grootste deel van het gebied bestaat uit 

open natuurterrein, namelijk 73% van de oppervlak

te, waaronder veel actief stuifzand (het Harskamp-

sche Zand) en heide. Ongeveer 20% van de oppervlak

te is bos en 7% is cultuurland. Het merendeel is 

militair oefenterrein en gesloten voor het publiek. 

Vrijwel uitsluitend in het cultuurland is bebou

wing. 

Het gebied ten oosten van Harskamp bestaat ten 

dele uit vlak liggend dekzand, zoals de Noorder

en de Zuiderheide en de enk bij Harskamp. Dit wordt 

begrensd door lage en hoge landduinen van het 

Harskampsche Zand, waarvan grote delen mede door 

militaire activiteiten stuifzand zijn. In het oos

ten is een klein gebied met hellingafspoelingsma

teriaal. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit duinvaaggron-

den en voor een klein deel uit humuspodzol-, moder-

podzol- en enkeerdgronden. Het moedermateriaal is 

matig fijn zand, deels grindhoudend. De grondwater-

trap is VIII en plaatselijk VII en VI. 

Tot het Harskampsche Zand behoort veel actief 

stuifzand waaronder een klein-, middel- en groot

schalig gebied. Er is een open korstmossenbegroei-

ing met plaatselijk veel opslag. Langs de randen 

staan lage grove dennen. Er is ook veel heide, voor

namelijk van de typen bochtige smele, pijpestroo-

tje en dopheide en wat van het type struikheide. 

De begroeiingsranden hiervan bestaan uit loof- en 

naaldbomen of lage grove dennen. Aan de westzijde 

liggen wat loof- en naaldhoutbosjes, die elders 

voornamelijk uit lage grove dennen bestaan. In de 

heide zijn enkele vennen en stukjes natte heide die 

floristisch van belang zijn. De in dit gebied ge

legen vennen Kempesflesch en Smitsplas zijn van 

zeer grote respectievelijk grote hydrobiologische 

betekenis. Op steile (noord) he H i n g e n groeien zeld

zame mossen. Het gedeelte van de Noorderheide dat 

behoort tot de Kootwijksche malenvelden is relict, 

evenals het stuifzand ten westen van Gerritsflesch. 

Er is zowel heideontginningsbos van voor en na 

1900 als stuifzandbebossing van voornamelijk na 

1900. Enkele kleine arealen heideontginningsbos van 

voor 1900 liggen bij Harskamp; die van na 1900 b e 

vinden zich langs de randen van het stuifzand. Ver

spreid over het Harskampsche Zand treft men sponta

ne bosvormingen in combinatie met stuifzandbebos-

singen aan die voornamelijk uit grove den bestaan. 

Ook in de heideontginningsbossen domineert de gro

ve den ofschoon hier tevens andere naald- en loof-

boomsoorten staan. In de bossen is veel vegetatie 

van het lichenentype en vrij veel van de typen 

Amerikaanse vogelkers en bochtige smele. Ook is er 

wat vegetatie van de typen dopheide, pijpestrootje 

en het verrijkte bostype. Het bos bij De Opstal en 

het deel tussen de Zuiderheide en de Genieweg zijn 

relict. 

Bij Harskamp (een nederzetting die in 1333/34 

genoemd wordt) is een graslandcomplex met een sterk 

gevarieerde begroeiingsrand bestaande uit loof- en 

naaldbomen van verschillende hoogten. Hierin is 

mozaïekpercelering herkenbaar. Het is relict, even

als een geïsoleerd stukje ten noorden van Otterlo 

bij De Heihoek. 

Voor grote zoogdieren is het een voedselarm ge

bied. Edelhert, ree, vos en wildzwijn komen voor, 

maar de dichtheden zijn laag. De das trekt door. 

Ondanks militaire activiteiten blijkt het gebied 

's zomers onder meer door wilde zwijnen geprefe

reerd te worden boven gebied 49, mogelijk doordat 

de militaire oefeningen volgens vaste patronen ver

lopen en daarom minder storend zijn dan de recrea-

_ie in dat gebied. Bij Harskamp is regelmatig wild

schade door wilde zwijnen. 

Het vrij toegankelijke deel van het gebied ten 

noordoosten van Otterlo wordt druk bezocht. In het 

weekend zijn enkele wegen in het overigens gesloten 

militaire oefenterrein opengesteld voor het verkeer. 

Bij Harskamp is een kampeer- en caravanterrein. 

Door militaire activiteiten is het gebied plaatse

lijk sterk aangetast. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
' activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
* van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

>* 

* voor omschrijving recreatiecategorieé'n zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat bijna uitsluitend, voor 99% 
uit bos. Ongeveer 1% is open natuurterrein. Er is 
heideontginningsbos, stuifzandbebossing en er zijn 
vanuit de middeleeuwen bekende, beschermde en wei
nig beschermde bossen. Langs de Apeldoornse Weg is 
enige bebouwing. 

Een groot deel van de ondergrond van het gebied 
behoort tot de stuwwal van de oostelijke Veluwe. 
Bij Groot Dabbelo ligt hiervan een uitspringend 
deel. Ten westen van de stuwwal liggen glooiingen 
die uit hellingafspoelingsmateriaal bestaan. Op 
verschillende plaatsen komen landduinen voor, zo
als de Groote en de Kleine Bulten. 

De bodem bestaat voornamelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit moderpodzol- en 
duinvaaggronden. Het moedermateriaal is matig fijn 
zand en plaatselijk grindhoudend matig grof zand, 
op grondwatertrap VIII. 

Het Hoenderloosche Bosch is een vanuit de mid
deleeuwen reeds bekend en beschermd bos. Het bos 
van (Groot) Dabbelo is ook uit de middeleeuwen be
kend (855) maar was weinig beschermd. Het tradi
tionele boombos in het Hoenderloosche Bosch is gro
tendeels verdwenen. Het bos is in de loop der tijd 
strak vakgewijs heringericht. Rondom dit bos lig
gen heideontginningsbossen van voor 1900. De heide-
ontginningsbossen van na 1900 liggen langs de ran
den van het Harskampsche Zand en bestaan hoofdza
kelijk uit grove den. Groot Dabbelo ligt op de 
scheiding van heideontginningsbossen van voor en na 
1900. Dit oude gemeenschapsbos is ook voor een 
deel omgevormd. Een groot deel van de bossen heeft 
een sterk gevarieerde begroeiing met loof- en naald-
bomen en verschillen in hoogte en doorzichtigheid. 
Het padenpatroon is op verschillende plaatsen ge
bogen. Er is zeer veel ondergroei van het bosbes-
type, vrij veel van de typen pijpestrootje en Ame
rikaanse vogelkers en weinig van de typen bochtige 

smele, adelaars varen, gaf f eltandmos en het verrijk
te bostype. Plaatselijk staat wintereik, onder 
meer bij Groot Dabbelo. Op de grens met gebied 51 
en 52 is een klein stukje stuifzandbebossing. 

In het westen is wat heide van het type pijpe-
strootje. 

Het gebied wordt verdeeld door een raster van 
noord naar zuid langs het Dabbelose Pad. In het 
zuiden loopt het raster van De Hoge Veluwe. Edel
hert, ree, vos, wild zwijn en das komen in beide 
delen van het gebied voor. In de oostelijke helft 
zijn de wilddichtheden hoog en ook de das is per
manent aanwezig. Er zijn dassenburchten. In de 
westelijke helft komen edelhert en das incidenteel 
voor en de wilddichtheden zijn laag. Het is nogal 
verontrust door militaire activiteiten. 

Vanwege militaire activiteiten is het westelijk 
deel van het gebied gesloten voor het publiek, 
evenals sommige stukken in het oostelijk deel, na
melijk de rust- en voederplaatsen voor het wild. 
In het vrij toegankelijke deel wordt veel gewan
deld. Enkele grotere zandwegen worden druk met 
auto's bereden. In het zuiden zijn een huisjes
terrein, een munitiedepot en een militair bivak
terrein. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

?* 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied bestaat voor 98% uit bos. Ongeveer 
2% is open natuurterrein, waartoe enkele stukjes 
stuifzand behoren. Vrijwel uitsluitend in het 
noordoosten van het bos is enige bebouwing. 

Het gebied behoort tot de stuwwal van de ooste
lijke Veluwe. Grote delen zijn bedekt met landdui-
nen waarvan sommige hoger dan 12,5 m zijn, zoals 
de Kransbergen en Miabank. 

De bodem bestaat uit duinvaag- en moderpodzol-
gronden en voor een klein deel uit humuspodzol-
gronden. Het moedermateriaal is matig fijn zand en 
grindhoudend matig grof zand op grondwatertrapVIII. 

Edelhert, ree, vos, wild zwijn en das komen voor. 
Het is voor al deze soorten een belangrijk gebied, 
de wilddichtheden zijn vrij hoog. Er zijn dassen-
burchten. Ter compensatie van de verontrusting 
zijn rustgebieden ingesteld. In het gebied wordt 
regelmatig wild doodgereden, bijvoorbeeld op de 
Berg en Dalweg. 

Behalve de rust- en voederplaatsen voor het wild 
die gesloten zijn voor het publiek, wordt het ge
bied vrij druk bezocht. Op enkele grote zand- en 
grintwegen rijden vaak auto's. 

Het belangrijkste bostype binnen dit gebied is 
stuifzandbebossing. Dit type bos wordt gekenmerkt 
door een systematische ontsluiting. Pleksgewijs 
zijn nog enkele kleine resten van vroegere strub-
benbossen in het Spelderholt. Eikenstrubben liggen 
bijvoorbeeld in de gordel van het Vossenbosch tot 
Kransbergen. Plaatselijk komt wintereik voor. Het 
Spelderholt, een voormalig malenbos, wordt in 1565 
genoemd. De bossen bestaan ten dele uit lage, al 
dan niet doorzichtige grovedennenbossen en twee 
kleine, hoge doorzichtige grovedennenbossen en ten 
dele uit meer gevarieerde bossen met loof- en naald
hout en verschillen in hoogte- en doorzichtigheid. 
De ondergroei in de bossen is hoofdzakelijk van 
het bosbestype. Ook is er vrij veel vegetatie van 
de typen lichenen, bochtige smele en gaffeltandmos 
en wat van de typen adelaarsvaren, pijpestrootje 
en Amerikaanse vogelkers. Op steile (noord)hellin
gen groeien zeldzame mossen en in het noorden op 
een hoge rug staat veel zevenster. 

De enkele stukjes open natuurterrein hebben een 
korstmossenbegroeiing. Het stuifzand bij Kransber-
gen en Miggelenberg is relict. 

Het gebied behoort met de gebieden 52, 53 en de
len van gebied 56 tot het Staatswildreservaat. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
* van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

>* 

* voor omschrijving recreatiecategorieè'n zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied dat binnen de mark Beekbergen gesi
tueerd is, is bijna geheel bebost. Er zijn enkele 
kleine stukjes heide en stuifzand. Het bos heeft 
voor ongeveer een derde van de oppervlakte een 
woonfunctie gekregen. Ook is er enige verspreide 
bebouwing, onder meer behorend tot herstellingsoor
den. 

De verontrusting door verblijfsrecreatie is een 
gevolg van de vele kampeer-, caravan- en huisjes
terreinen. Het gebied wordt druk bezocht. Er is een 
nudistenkamp met een hoge schutting er omheen. 

De ondergrond van het gebied behoort tot de 
stuwwal van de oostelijke Veluwe, die hier vooreen 
groot deel met landduinen is bedekt. Bij de Schal-
terdalweg is een belangrijk trechtervormig dal. De 
Wispelberg, Stoppelenberg en Kaapberg zijn duinen 
die hoger dan 5 m zijn. 

De bodem bestaat uit humuspodzol-, moderpodzol-
en duinvaaggronden. Het moedermateriaal is grind-
houdend matig grof zand en plaatselijk matig fijn 
zand op grondwatertrap VIII. 

Het bos bestaat uit heideontginningsbossen van 
zowel voor als na 1900. Het is bosbouwkundig opti
maal ontsloten. De meeste bossen hebben een varia
tie van loof- en naaldbomen met verschillen in 
hoogte en doorzichtigheid. Er zijn echter ook wei
nig gevarieerde lage, doorzichtige grovedennenbos-
sen. Bij De Wispelberg staan eikenstrubben. In de 
bossen is veel ondergroei van het bosbestype en het 
gaffeltandmostype, vrij veel van het type Ameri
kaanse vogelkers en wat van de typen bochtige sme-
le en lichenen. Steile (noord)hellingen in het ge
bied zijn bryologisch van belang. Het stukje heide 
ten zuiden van De Kolk en het stuifzand bij De Wis
pelberg zijn relict, evenals de Beekbergerweg. 

Het gebied is ingesloten door de E8, de Arnhem
se Weg en de landbouwgronden bij Beekbergen. Door 
wegen is het verbrokkeld en door verblijfsrecreatie 
onrustig voor grote zoogdieren. Ree en vos komen 
voor, edelhert en wild zwijn af en toe en blijven 
slechts korte tijd in het gebied. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
* activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 55% uit bos, waarin 
kleine stukjes heide. Ruim de helft hiervan heeft 
een recreatieve, woon- of militaire functie. Onge
veer 42% van de oppervlakte is cultuurland en 3% is 
overig terrein. In het cultuurland is de bebouwing 
zowel lintvormig als verspreid. 

Er is hier een glooiing van hellingafspoelings
materiaal die een deel vormt van een grote puin-
waaier die voor de opening van het trechtervormige 
dal bij de Schalterdalweg ligt. Deze glooiing gaat 
over in een vlak deel. De landduinen in dit gebied 
zijn plaatselijk zeer hoog zoals El Dorado (hoger 
dan 12,5 m) en De Vrijenberg (hoger dan 5 m ) . 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit gooreerd-, duin
vaag- en enkeerdgronden. Het moedermateriaal is ma
tig fijn zand en weinig grindhoudend matig grof 
zand op grondwatertrap VIII en hier en daar VII en 
VI. 

Het bos vormt in zekere mate een eenheid met de 
gebieden 58 en 63. De heideontginningsbossen van 
zowel voor als na 1900 uit deze gebieden zetten 
zich hier voort. Rond de Grote Waterval, De Vrijen
berg en Bronkhorst ligt een vanuit de middeleeuwen 
bekend maar weinig beschermd bosgebied. Dit heeft 
grotendeels zijn oorspronkelijke karakter verloren 
door het menselijk ingrijpen in het sprengengebied. 
Deze sprengen werden ten behoeve van de watervoor
ziening van het Apeldoornsch Kanaal gegraven. Er 
zijn loof- en naaldhoutbossen met verschillen in 
hoogte en doorzichtigheid en plaatselijk een gebo
gen padenpatroon, maar ook lage grovedennenbossen 
en een hoog doorzichtig grovedennenbos. Er is in 
de bossen zeer veel vegetatie van het gaffeltand-
mostype en wat van de typen vossebes, bochtige sme-
le, pijpestrootje, Amerikaanse vogelkers en het 
verrijkte bostype. 

De heide ten noorden van de Veldhuizer Spreng 

ter hoogte van de Grote Waterval is relict, evenals 
de heide bij Heideheuvel en de hei ten noorden van 
de Veldhuizer Spreng ter hoogte van Veldhuizen en 
ten westen van de steenfabriek Albo. 

Het grootste deel van het cultuurland is droog, 
in het noorden is wat vochtig land. Het Zand heeft 
een begroeiingsrand met oud loofhout. De randen 
van de overige agrarische ruimten bestaan uit loof-
en naaldhout met plaatselijk oud loofhout. De noor
delijke punt van de Loener Enk is relict. Loenen 
is in 838 vermeld. Relict zijn ook het overgrote 
deel van het cultuurland ten zuidwesten van de goe
der enspoorweg, ontginningen bij Veldhuizen en cul
tuurland aan weerszijden van de Oosterhui.zer Spreng. 
Enkele sloten in het vochtige cultuurland zijn flo
ristisch van belang, evenals de Veldhuizer Spreng 
en de afvoerwaterloop van de Vrijenberger Spreng 
met Grote Waterval. 

De hydrobiologische betekenis van de Oosterhui-
zer Spreng en de Veldhuizer Spreng is zeer groot, 
in tegenstelling tot het in dit gebied gelegen deel 
van de Loenensche Beek, dat door menselijke invloe
den nogal gestoord is. 

Voor grote zoogdieren is dit gebied een randge
bied. Het is van enig belang voor ree en vos, de 
das benut bepaalde delen als foerageergebied en 
wilde zwijnen 'verdwalen' er af en toe maar worden 
geweerd vanwege landbouwbelangen. De dekking is 
plaatselijk schaars en het gebied bij Heideheuvel 
en El Dorado is sterk verontrust. De belangrijkste 
gebieden voor grote zoogdieren liggen rond de Gro
te Waterval en ten noorden van de Veldhuizer Spreng. 

In het gebied worden grote oppervlakten ingeno
men door kampeer-, caravan- en huisjesterreinen die 
voornamelijk in het bos liggen. Het gebied wordt 
dan ook druk bezocht; vooral de sprengen en de Gro
te Waterval. In het oosten is een vuilstort meteen 
grote ontgronding. 
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>* 

* voor omschrijving recreatiecategorieèn zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 60% uit bos, 37% open 
natuurterrein en 3% cultuurland. Een groot deel be
hoort tot De Hoge Veluwe. Vrijwel alleen bij Otter-
lo (woonbos) en bij Hoenderloo is wat bebouwing. 

De ondergrond van dit gebied bestaat voorname
lijk uit dekzand en stuifzand. In het gebied be
vindt zich onder meer het Otterlosche Zand, een ac
tief stuifzand met uitgestoven vlakten. De zeer 
hoge landduinen in het Otterlosche Bosch en de 
Fransche Berg zijn morfologisch interessant. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit duinvaaggron-
den en voor een klein deel uit humuspodzol-, vlak-
vaag-, moderpodzol- en enkeerdgronden. Het moeder
materiaal is matig fijn zand dat plaatselijk grind-
houdend is. De grondwatertrap is VIII en hier en 
daar VII of VI. 

Dit uitgestrekte bosgebied kent een grote ver
scheidenheid aan bostypen. Het Otterlosche Bosch 
is in 855 vermeld. Het was vroeger een beschermd, 
beheerd gemeenschapsbos dat later door onder meer 
bezitsverdelingen in kwaliteit is achteruitgegaan 
en vervolgens ten dele omgevormd is analoog aan de 
19e eeuwse heideontginningsbossen. Daarbij is veel 
gebruik gemaakt van Amerikaanse eik en grove den. 
De randen van dit bos worden gevormd door zeer ho
ge duinen met veel eikenhakhout. Rond dit bos lig
gen uitgestrekte stuifzandbebossingen. Langs de 
Apeldoorsche Weg ligt eveneens een strook stuif-
zandbebossing. Het bosgebied bij het Kröller Mül
ler Museum en De Pampel en bij het Jachtslot St. 
Hubertus wordt beschouwd als een landgoed met de 
bijbehorende bossen, ontstaan na 1800 op basis van 
een stuifzandbebossing. Het bos hier is parkachtig. 
In dit hele gebied zijn resten aanwezig van een 
vroeger niet beschermd gemeenschapsbos. De Pampel 
is een oude ontginning van omstreeks 1570. Het 
Jachtslot St. Hubertus is in 1914 - 1920 door H.P. 
Berlage gebouwd. Langs de randen van het Otterlo

sche Zand liggen stukken spontaan gevormd bos die 
voornamelijk uit grove den bestaan. De overige bos
sen in het gebied zijn heideontginningsbossen van 
voor en na 1900, zoals rond de kern van Otterlo en 
langs de kronkelweg van De Pampel naar het Jacht
slot St. Hubertus. Bij de Aanstoot ligt heideont-
ginningsbos van na 1900. De naam Aanstoot wordt in 
1337 vermeld. Het Silvestris Bosch, het Hertenbosch 
en Bunterbosch zijn strak ontsloten. In de bossen 
is veel vegetatie van de typen lichenen en bosbes, 
vrij veel van het gaffeltandmostype, maar ook van 
de typen pijpestrootje, dopheide, bochtige smele en 
Amerikaanse vogelkers. In het zuidwesten staan je
neverbessen. Op steile (noord)hellingen in het ge
bied groeien zeldzame mossen, plaatselijk zelfs 
veenmos. Op enkele geïsoleerde plekken in het wes
ten en zuidwesten is ook veenmos tot ontwikkeling 
gekomen. Floristisch van belang zijn ook enkele ho
ge ruggen, zoals de hoefijzervormige hoge duinen om 
het Otterlosche Bosch en de Fransche Berg. Het bos 
tussen Hoenderloo en Sintelweg is relict, evenals 
het bos ten westen van de weg van Hoenderloo naar 
De Oase, het bos ten zuiden en ten oosten van het 
Jachtslot St. Hubertus, het Otterlosche Bosch en 
een stukje bos ten zuiden van de bouwlanden bij 
Otterlo. 

In het open natuurterrein is veel korstmossen-
begroeiing met verspreid enige stukjes open stuif
zand. Er is vrij veel heide van het type dopheide 
en wat van de typen pijpestrootje, lichenen, struik
heide en bochtige smele. In het Otterlosche Zand 
ligt een grootschalige ruimte en evenals elders in 
het gebied enkele kleinschalige ruimten. Langs de 
randen staan voornamelijk lage grove dennen. In de 
ruimten staan hier en daar loof- en naaldhoutbos-
jes, bij Westerflier met oud loofhout. Relict zijn 
de heide tussen Otterlo en het Otterlosche Bosch, 
ten zuiden, zuidwesten en ten noorden van de Zwarte 
Berg en het deel van het Oud-Reemsterzand ten noor
den van de Boveneindse Weg. 
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Er is vrijwel alleen droog cultuurland; slechts 
bij het Jachtslot St. Hubertus is wat nat land. Ten 
oosten van Otterlo is een bouwlandcomplex met een 
loof- en naaldhoutrand waaronder oud loofhout. Ot
terlo, voorheen ook Aanstoot geheten, wordt genoemd 
in 838, de mark Otterlo in 1333/34. Het cultuurland 
hier is relict, evenals de kampen bij het Stenen 
Hert, De Roek en ten westen van Hoenderloo. Hoen-
derloo is een jonge nederzetting uit de eerste 
helft van de 19e eeuw. 

In het hele gebied komen ree, vos en wild zwijn 
voor. Edelherten komen door rasters niet overal 
voor. In de wildbaan van de ingerasterde Hoge Ve-
luwe zijn moeflons, in het Otterlosche Bosch das-
senburchten. Het wild in dit bos staat in verbinding 
met de populaties van Planken Wambuis. Op De Hoge 
Veluwe zijn rustgebieden, die de onrust door recre
atie slechts gedeeltelijk kunnen compenseren. 

Zowel De Hoge Veluwe als het Otterlosche Bosch 
worden druk bezocht. Bij Otterlo zijn veel kampeer-, 
caravan- en huisjesterreinen, vrijwel alle in het 
bos. 
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. ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
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?* 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 55% uit bos waarin veel 
bebouwing is. Ongeveer 2% van de oppervlakte is 
open natuurterrein, 40% is cultuurland en 3% is 
overig terrein. In het cultuurland is eveneens veel 
bebouwing, zowel verspreid als lintvormig. 

In dit gebied ligt een trechtervormig dal dat 
ten dele is opgevuld met dekzandruggen en vrij ho
ge landduinen. Er zijn ook hoge stuwwaldelen zoals 
bijvoorbeeld de Miggelenberg. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden en voor 
een klein deel uit moderpodzolgronden. Het moeder
materiaal is matig fijn zand en grindhoudend matig 
grof zand op grondwatertrap VIII. 

Het bos vormt een eenheid met dat van gebied 56. 
Het is heideontginningsbos van voor 1900. Langs de 
Koudebergweg bestaat het uit loof- en naaldbomen 
met verschillen in hoogte en doorzichtigheid. De 
ondergroei in de bossen is hoofdzakelijk van het 
bosbestype. Enige vegetatie is van de typen boch
tige smele en gaffeltandmos. Verspreid komen win
tereiken voor. Bij Miggelenberg en tussen Hoender-
loo en Hoog-Baarlo is het bos relict. 

Ten oosten van De Krim ligt wat heide die relict 
is. De heide is van het type dopheide. 

Er is alleen droog cultuurland. In het klein
schalige agrarische gebied is veel niet-agrarische 
bebouwing. Langs een kleine ruimte staan naald- en 
ten dele oude loofbomen. Het cultuurland ten noord
oosten van Hoenderloo, bij De Krim, is relict. 
Hoenderloo is een jonge nederzetting, die ontstaan 
is in de eerste helft van de 19e eeuw, waarschijn
lijk uit kampen die vanuit Harskamp in 1804 te 
Hoog-Baarlo zijn gesticht. Op een kaart uit 1629 
wordt met de naam 'Groot en Kleijn Baarlo' een ge
deeltelijk begroeide zandverstuiving aangeduid. 
De kern van Hoog-Baarlo is relict. 

Voor grote zoogdieren is het een randgebied want 
er is veel bebouwing en verblijfsrecreatie. Ree en 
vos komen voor, wild zwijn incidenteel in het oos
telijk deel. 

De verblijfsrecreatie is mogelijk door de vele 
kampeer-, caravan- en huisjesterreinen, die voor 
een groot deel in het bos liggen. Voor zover het 
bos toegankelijk is wordt het druk bezocht. In het 
bos is een zwembad. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

De grootste oppervlakte van dit gebied wordt 
ingenomen door bos, namelijk 85%. Ongeveer 10% van 
de oppervlakte is open natuurterrein, 3% is cul-
tuurland en 2% overig terrein. Behalve enkele gro
te huisjesterreinen in het bos is er bij Woeste 
Hoeve enige bebouwing. 

De ondergrond wordt gevormd door de stuwwal van 
de oostelijke Veluwe, die hier een plateauvormig 
deel bezit. Er zijn droge dalen die plaatselijk 
door hoge landduinen worden afgesneden. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden en voor 
een klein deel uit moderpodzol- en duinvaaggronden. 
Het moedermateriaal is grindhoudend matig grof 
zand en plaatselijk matig fijn zand op grondwater-
trap VIII. 

Het gebied vertoont qua opbouw en samenstelling 
een grote overeenkomst met gebied 58. Het bestaat, 
evenals dat gebied, grotendeels uit heideontgin-
ningsbossen van zowel voor als na 1900. Het gebied 
ten noorden van de brandtoren in het Landgoed Va-
renna tot ongeveer op de hoogte van De Woeste Hoe
ve is een stuifzandbebossing. In ruim de helft van 
de bossen, vooral in het oosten, is er variatie in 
loof- en naaldbomen met verschillen in hoogte en 
doorzichtigheid. De overige bossen bestaan voorna
melijk uit al dan niet doorzichtige lage grove 
dennen. De ondergroei in de bossen is grotendeels 
van het bosbestype en vrij veel van de typen dop-
heide en pijpestrootje. Ook is' er vegetatie van de 
typen bochtige smele, Amerikaanse vogelkers en het 
verrijkte bostype. Plaatselijk staan wat winter
eiken en op de steile (noord)hellingen groeien 
zeldzame mossen. Het bos op het landgoed Varenna is 
relict, evenals de heide aan weerszijden van de 
Krimweg. Hierin ligt een ven met bijzondere planten 
dat aangetast is. 

Het open natuurterrein bestaat vooral uit heide 
van het type dopheide, plaatselijk met veel bochti

ge smele en wat heide van het type pijpestrootje. 
Bij de Krimweg ligt een kleinschalig grazig heide
veld met een loof- en naaldhoutrand op een steile 
helling. Langs deze weg staan in de heide ook veel 
loof- en/of naaldhoutbosjes. 

Uit de grondwatertrap blijkt al dat er alleen 
droog cultuurland is. Het land bij Woeste Hoeve is 
relict, evenals het kleine stukje bij Schenkenshul. 
Woeste Hoeve wordt in 1659 genoemd, maar is waar
schijnlijk wel ouder. 

Het gebied behoort bij het verspreidingsgebied 
van de populaties uit het Staatswildreservaat, dat 
gevormd wordt door de gebieden 52, 53 en 57 en de
len van 56. Edelhert, ree, vos en wild zwijn komen 
voor, de das alleen foeragerend of op doortrek. Er 
is veel uitwisseling met de gebieden 63 en 71. Bij 
Woeste Hoeve ligt een van oudsher bekende wildwis-
sel, die voor de dieren de enige mogelijkheid 
vormt om de zuidoost-Veluwe te bereiken. Op de 
Arnhemse Weg, de Woeste Hoefweg en de Krimweg wordt 
regelmatig wild aangereden. 

Mede door de grote huisjesterreinen in het bos 
is het een recreatief vrij zwaar belast gebied. Bij 
Schenkenshul is een grote picknickplaats. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
* activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat grotendeels uit bos, namelijk 
94% van de oppervlakte. Ongeveer 3% is open natuur
terrein met heide en bij de Reeënberg vennen en 3% 
is cultuurland met voornamelijk niet-agrarische 
bebouwing. 

Dit gebied is een vrij reliëfrijk deel van de 
stuwwal van de oostelijke Veluwe. Er zijn diepe, 
droge dalen (plaatselijk dieper dan 10 ml , bijvoor
beeld ten oosten en ten noordoosten van de Woeste 
Hoeve. Zij monden uit in het trechtervormige dal 
van Loenen. In een groot deel van het gebied komen 
zeer hoge (meer dan 12,5 m) landduinen voor, zoals 
de Schansenberg, de Schalterberg en Wilhelminatop. 

De bodem bestaat uit humuspodzol-, moderpodzol-
en duinvaaggronden. Het moedermateriaal is matig 
fijn zand en grindhoudend matig grof zand op 
grondwatertrap VIII. 

Het gebied bestaat voor een belangrijk deel uit 
vanuit de middeleeuwen bekende maar weinig be
schermde bossen. We vinden dit bostype bijvoorbeeld 
langs de sprengen en bij Hoeve Delle. Dit bos is 
in de loop der tijden omgevormd naar de huidige 
inzichten. In het zuidoosten ligt een uitloper van 
het Loenensche Bosch, een voormalig malenbos, dat 
in 1561 genoemd is. Het overige bos bestaat uit 
heideontginningsbos van zowel voor als na 1900. 
Het overgrote deel van de bossen bestaat uit loof-
en naaldhout met verschillen in hoogte en door
zichtigheid. Het padenpatroon is plaatselijk gebo
gen. Er zijn in het noordoosten ook weinig gevari
eerde, lage al dan niet doorzichtige grove-dennen-
bossen. In het bos zijn kapvlaktes en een storm
schadeterrein. In de bossen bestaat de ondergroei 
voornamelijk uit vegetatie van het bosbestype en 
vrij veel van het gaffeltandmostype. Ook is er ve
getatie van de typen bochtige smele, vossebes en 
het verrijkte bostype. De steile (noord)hellingen 
zijn floristisch van belang. Het bos op de Schan

senberg is relict. 
Er is wat heide van de typen struikheide en dop-

heide. Bij de Reeënberg is een vennenrijk terrein 
met wat vochtige tot natte heide. In het open na
tuurterrein is een klein stukje actief stuifzand. 
De heide bij Klein Zwitserland is relict, evenals 
de heide bij Groot Paradijs, bij Rijsvoorde en aan 
weerszijden van de Vrijenberger spreng. Deze spreng, 
die al in 1657 bestond en in een breed trechter
vormig dal ligt, is gegraven voor het kanaal Apel-
doorn-Diere. De Vrijenberger spreng met waterval 
is floristisch van belang. 

De Vrijenberger spreng is in hydrobiologisch op
zicht slechts potentieel van betekenis als gevolg 
van allerlei storingen. De hydrobiologische bete
kenis van het ven in Klein Zwitserland en het Var
kensven op de Reeënberg is groot. 

Het cultuurland de Loener enk, ten westen van 
Loenen en het land bij Woeste Hoeve is relict. Loe
nen wordt reeds in 838 genoemd, de Woeste Hoeve 
bestond in 1659. 

Edelhert, ree, vos en wild zwijn komen permanent 
voor, de das benut delen als foerageergebied. 
Plaatselijk is er veel verontrusting door recrea
tie en verkeer. Mede door uitwisseling met de ge
bieden 62, 71 en 72 wisselen de aantallen aanwezi
ge dieren. Kleine delen zijn voor grote zoogdieren 
onbereikbaar door rasters. Er zijn kleine rustge
bieden. De rust wordt plaatselijk ook bevorderd 
door het reliëf van het gebied. Op de Groenendaal-
se Weg vallen regelmatig verkeersslachtoffers on
der het wild. 

Het gebied wordt druk bezocht, vooral de Vrij
enberger spreng en omgeving. In het noordwesten is 
een huisjesterrein en bij Loenen een grote erebe
graafplaats in het bos. De oever van het Varkens
ven wordt door recreatie beschadigd. 
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Dit gebied bestaat nagenoeg geheel (voor 98%) 
uit cultuurland. Hierin is veel bebouwing, zowel 
lintvormig als verspreid. De resterende 2% van de 
oppervlakte is bos. 

Een groot deel van het gebied wordt ingenomen 
door een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen. 
In deze vlakte komen wat hoger gelegen delen voor 
die hier gerekend worden tot resten van helling-
af spoelingsmateriaal. Bij Eerbeek gaat de vlakte 
over in de glooiing van hellingafspoelingsmateri-
aal die een deel vormt van de grote puinwaaier 
voor de opening van het belangrijkste trechtervor
mige dal van de Veluwe. 

De bodem bestaat uit humuspodzol-, gooreerd- en 
beekeerdgronden en voor een klein deel uit moder-
podzol- en enkeerdgronden. Het moedermateriaal is 
matig fijn zand en grindhoudend matig grof zand. 
De grondwatertrappen zijn III en V t/m VII en hier 
en daar II. 

Dit gebied heeft een ruimtelijk landschap, want 
er is veel grasland en rond Eerbeek bouwland. Het 
merendeel van het cultuurland is droog maar zoals 
uit de grondwatertrappen blijkt is er ook vochtig 
tot nat land. Het land behoort tot onderdelen van 
de mark Loenen, de mark Zilven en de mark Eerbeek. 
Loenen en Zilven worden reeds in 838 vermeld. Eer
beek in 1046 en de mark Eerbeek in 1400 maar er 
zijn aanwijzingen dat deze al in 1294/95 bestond. 
Het lage gebied ten zuiden van Ter Horst, ten oos
ten van Loenen en ten noorden van Zilven, waartoe 
Het Schaar behoort is relict, evenals het gebied 
ten westen en zuidoosten van het Huis te Eerbeek. 
Ten zuiden van Eerbeek liggen twee kleinschalige 
ruimten met een rand van oud loofhout. Ook de ove
rige ruimten hebben vooral loofhoutranden waarvan 
meestal meer dan een tiende deel uit eiken en beu
ken bestaat. In een aantal van deze ruimten is een 
hoogspanningsleiding zichtbaar. Sommige sloten in 

het natte cultuurland zijn floristisch van belang, 
evenals enige beeklopen. 

De Eerbeekse beek (waarvan het water sterk is 
vervuild door een papierfabriek) en de Loenense 
beek zijn in hydrobiologisch opzicht slechts poten
tieel van betekenis. De hydrobiologische betekenis 
van de Oude beek is vrij groot. 

Rond het kasteel Ter Horst ligt een landgoed met 
bossen die aangelegd zijn voor 1800. Evenals bij 
het landgoed Huis te Eerbeek zijn er waterpartijen 
en is de begroeiing gevarieerd en bestaat onder 
andere uit oud loofhout en rhododendron. In 1400 
wordt een erf met de naam Ter Horst vermeld. Wel
licht op dit erf, maar dat is niet zeker, is om
streeks 1557 een omgracht (onderkelderd) gebouw op
gericht dat in 1791/92 grote wijzigingen heeft on
dergaan. Het Huis te Eerbeek wordt vermeld in 1395 
als eigendom van de heren van Bronkhorst. Nabij het 
kasteel ligt een watermolen die eveneens in 1395 
genoemd is. 

Voor grote zoogdieren is dit gebied een randge
bied dat vrijwel geen waarde heeft door het ontbre
ken van dekking. 
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De kern van het gebied wordt gevormd door een 
bosgebied, de Luntersche Heide die met het overige 
bos ongeveer 55% van de oppervlakte beslaat. Het 
overige deel is een ruimtelijk landschap. Ongeveer 
40% bestaat uit cultuurland, 3% is open natuurter
rein en 2% overig terrein. Bij Lunteren is vrij 
veel bebouwing, zowel in als buiten het bos. Op het 
landgoed De Valouwe is wat bebouwing in het bos. 

De stuwwal van Oud Reemst bestaat in dit gebied 
uit drie verschillende delen. Tegen Lunteren ligt 
een klein, laag vooruitstekend deel dat 5 - 12,5 m 
hoog is met daarachter een hogere stuwwal (30 - 60 
m hoog). In dit deel ligt een stuwwalplateau met 
enkele interessante zandgroeven waarin de gestuwde 
afzettingen, fluvioglaciale sedimenten en keileem 
goed zijn ontsloten. De stuwwal is in zuidooste
lijke richting te vervolgen, hij is hier echter 
minder dan 30 m hoog. Ook hier ligt een stuwwal
plateau. Om deze stuwwal ligt een gordeldekzandzo-
ne, als glooiing, welving of ten dele in de vorm 
van landduinen. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit moderpodzol-
gronden en voor een klein deel uit duinvaag-, enk-
eerd- en humuspodzolgronden. Het moedermateriaal 
is matig fijn zand en grindhoudend matig grof zand. 
De grondwatertrap is VIII en plaatselijk VII. 

Het oudste en tevens enige relictbos dat in dit 
gebied te vinden is ligt in het oosten als voort
zetting van het Roekelsche Bosch dat ten oosten 
van gebied 65 ligt. Het is een vanuit de middel
eeuwen bekend maar weinig beschermd bosgebied. Wel
licht is het gedeeltelijk identiek aan het foreest 
dat in 996 genoemd is. Bossen aangelegd na 1800 
liggen bij de landgoederen, zoals het gebied rond 
Galgenberg, Koepel en het bosbad. Vooral dit ge
bied is aangetast door recreatie en daarmee gepaard 
gaand vandalisme. Heideontginningsbossen van voor 
1900 liggen rond De Valouwe, van na 1900 tegen de 
randen van het Wekeromsche Zand, rond Scheeleberg, 
Steenenberg en Lindeboomsberg. In de bossen van het 
gebied staan loof- en naaldbomen en er zijn ver
schillen in hoogte en doorzichtigheid. Er is veel 
ondergroei van het bochtige smeletype, vrij veel 
van de typen gaffeltandmos en bosbes en weinig van 
het type adelaarsvaren en het verrijkte bostype. 

Op enkele plekken groeit grote wolfsklauw. 
Er is heide, voornamelijk van het type dopheide 

met plaatselijk veel bochtige smele en enige heide 
van de typen bochtige smele en struikheide. De hei
de tussen De Valouwe en het Roekelsche Bosch, ten 
zuiden van Hondslog en ten oosten van de Hoge Valk-
se Dijk is relict. 

Er is vrijwel uitsluitend droog cultuurland. Het 
land behoort onder meer tot de marken Lunteren en 
Meulunteren. Lunteren wordt wellicht genoemd in 
1294/95, met zekerheid in 1333/34, de mark Lunteren 
in 1360. Meulunteren is in 1526 vermeld, de mark 
Meulunteren in 1766. In het land bij Lunteren is 
niet-agrarische bebouwing, een niet-geëlektrifi-
ceerde spoorweg en er zijn bedrijven met intensie
ve veehouderij. Er is vooral bouwland, waarin hier 
en daar mozaiekpercelering herkenbaar is. De randen 
bestaan uit loof- en naaldbomen. Het land ten noor
den van Lunteren en een stukje cultuurland tussen 
Lunteren en De Veenen zijn relict. 

Nabij Meulunteren is nog een gedeelte zichtbaar 
van een groot prehistorisch akkercomplex of Celtic 
field. Bij Hondslog bevinden zich twee groepen 
grafheuvels. 

Voor grote zoogdieren is het landgoed De Valou
we het meest waardevol. Daar komen edelhert, ree, 
vos en wild zwijn en ook enkele damherten voor. De 
Luntersche Heide ligt buiten het eigenlijke ver
spreidingsgebied van edelherten en wilde zwijnen, 
maar beide soorten vertoeven er incidenteel, vos en 
ree zijn er permanent. De wilddichtheden zijn over 
het algemeen laag. Het is door rasters een nogal 
versnipperd gebied. Op de Apeldoornse Weg en de 
Wekeromsche Weg wordt regelmatig wild doodgereden. 

De recreatie is onder meer mogelijk doordat er 
bij Lunteren vooral in het bos veel kampeer-, ca
ravan- en huisjesterreinen zijn. Op meerdere grote 
zandwegen komt veel recreatie-autoverkeer. Bij Lun-
teren is in het bos een zwembad en een grote zand-
afgraving. 
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# voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 65% uit bos, 30% cul-
tuurland en 5% open natuurterrein. In het cultuur-
land, de Wekeromsche Eng en de Roekelsche Enk, is 
enige bebouwing, ten dele niet agrarisch. Ook in 
het bos is hier en daar wat bebouwing. 

In dit gebied komen al dan niet verstoven gor-
deldekzanden voor. Door het stuiven zijn landdui-
nen gevormd. Voor een groot deel is dit proces nog 
niet beëindigd, omdat er nog steeds actief stuif-
zand is. In het Wekeromsche Zand liggen enkele 
vennetjes in laagten met een verkitte ondergrond. 
De hogere delen van dit gebied behoren tot de stuw
wal van Oud Reemst. 

De bodem bestaat uit duinvaag- en enkeerdgron-
den en voor een klein deel uit humuspodzol- en mo-
derpodzolgronden. Het moedermateriaal is matig 
fijn zand. De grondwatertrap is op de meeste plaat
sen VIII, hier en daar VII of VI. 

Het Wekeromsche Zand bestaat uit twee complexen 
stuifzandbebossingen die voor een groot deel min 
of meer spontaan ontstaan zijn. Het zijn vooral 
lage doorzichtige grove-dennenbossen met vaak krom
me boomvormen. Het padenpatroon is plaatselijk ge
bogen. Rond het Wekeromsche Zand, onder meer ten 
noorden van Pishegge en ten oosten van de Hoge 
Valkse Dijk liggen heideontginningsbossen van voor 
en na 1900. Hierin staan zowel loof- als naaldbo-
men. Het Roekelsche Bosch is een vanuit de middel
eeuwen bekend maar weinig beschermd bos. Vroeger 
stond het bekend als onderdeel van het Wekeromsche 
Bosch. Dit bos is wellicht identiek aan het in 996 
vermelde foreest Wicherumlo. In de 19e eeuw heeft 
men dit bos omgevormd tot enerzijds een produktie-
bos (naar de toen heersende inzichten) anderzijds 
tot een jachtbos, vooral het noordwestelijke deel. 
Het noordelijke deel van het Roekelsche Bosch, rond 
Immenkamp, is relict. Veel ondergroei in de bossen 
van het gebied is van het type bochtige smele,maar 
ook de typen lichenen, dopheide, pijpestrootje, 
bosbes, gaffeltandmos en het verrijkte bostype ko

men voor. De steile (noord)hellingen in het gebied 
zijn bryologisch van belang. 

Het open natuurterrein bestaat uit wat actief 
stuifzand met een begroeiingsrand van lage grove 
dennen, korstmossenbegroeiing en wat heide van de 
typen struikheide en dopheide met langs de rand 
loof- en naaldhout. De heide tussen het Wekerom
sche Zand en de Hoge Valkse Dijk is relict. 

Het ven, dat in het westelijke gedeelte van het 
Wekeromsche Zand is gelegen, bezit een grote hy-
drobiologische waarde. 

Het cultuurland is vrijwel uitsluitend droog be
halve in het noorden waar het vochtig is. Zowel de 
Wekeromsche Eng als de Roekelsche Enk zijn relict, 
evenals de kern van Wekerom. De mark Wekerom is in 
1349 vermeld, de nederzetting Roekei in het begin 
van de 14e eeuw. In het agrarische gebied zijn veel 
bedrijven met intensieve veehouderij. In de open 
ruimten is een hoogspanningsleiding zichtbaar. Som
mige sloten in het vochtige cultuurland zijn flo
ristisch van belang evenals enkele plassen in het 
westen hoewel die door pootjebaden zijn aangetast. 

Voor grote zoogdieren is het een voedselarm ter
rein dat verbrokkeld is door rasters. Ree en vos 
komen voor, edelhert en wild zwijn kunnen door de 
rasters niet overal komen en benutten daardoor 
slechts kleine delen. In het westelijk deel van het 
Wekeromsche Zand is vrij veel rust omdat paden na
genoeg ontbreken. In het oostelijk deel is het 
drukker, maar een oud raster met weinig toegangs
hekken verhindert hoge bezoekersaantallen. 

Verblijfsrecreatie is mogelijk door een caravan-
en huisjesterrein in het noordoosten. Het ven in 
het Wekeromsche Zand heeft nogal te lijden onder 
recreatie. Er is een vuilstortplaats in dit gebied. 
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Ongeveer 65% van de oppervlakte in dit gebied 
is bos, 32% is cultuurland en 3% open natuurter
rein. In het cultuurland is vooral bij Otterlo zo
wel verspreide als geconcentreerde bebouwing. In 
het westen is veel geconcentreerde bebouwing in 
het bos, namelijk de inrichting De Hartenberg. 

Tussen de gebieden met landduinen zoals het Roe-
kelsche Zand en het actieve stuifzand van Mossel 
ligt een dekzandvlakte. In het noorden is een dal-
vormige laagte zonder veen. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit duinvaaggron-
den en voor een klein deel uit humuspodzol-, beek-
eerd-, gooreerd-, vlakvaag- en enkeerdgronden. Het 
moedermateriaal is matig fijn zand, de grondwater-
trap VIII en plaatselijk VII, VI of III. 

Voornamelijk langs de randen van het Mosselsche 
Zand en het Otterlosche Buurtbos liggen stuifzand-
bebossingen die ten dele spontaan ontstaan zijn. 
Heideontginningsbossen van zowel voor als na 1900 
liggen ten oosten van de Apeldoornse Weg. Ook het 
gebied rond de Koeweg en de Mosselse Weg behoort 
hiertoe. Het merendeel van deze bossen is aangelegd 
na 1900. De dominerende houtsoort is grove den, 
plaatselijk komen echter loof- en naaldhoutsoorten 
voor met verschillen in hoogte en doorzichtigheid. 
In het zuidwesten (in het Roekelsche Bosch) zijn 
nog wat restanten van een vroeger strubbenbos. De 
oostrand van het Roekelsche Bosch is relict. De on-
dergroei in de bossen bestaat voornamelijk uit ve
getatie van het bosbestype, vrij veel van het type 
dopheide en wat van de typen bochtige smele, li-
chenen, pijpestrootje en gaffeltandmos. Op steile 
(noord)hellingen groeien zeldzame mossen en op som
mige plekken in het bos van het dopheidetype komt 
veenmosontwikkeling voor. 

Het open natuurterrein bestaat uit wat heide van 
de typen lichenen en bochtige smele en wat stuif
zand met korstmossenbegroeiing. 

Het cultuurland behoort onder meer tot de mar
ken van Eschoten en Otterlo, dat vroeger ook Aan
stoot heette. Eschoten wordt vermeld in het begin 
van de 14e eeuw. In 1333/34 is er in Otterlo/Aan-
stoot sprake van gemene gronden. Het cultuurland 
is zowel droog als vochtig. Sommige sloten in het 
vochtige land zijn floristisch van belang. In het 
agrarische gebied zijn veel bedrijven met intensie
ve veehouderij; bij Otterlo is ook veel niet-agra-
rische bebouwing. 

Voor grote zoogdieren behoort dit gebied tot het 
verspreidingsgebied van de populaties op de zuid-
west-Veluwe. Vos, ree, edelhert en wild zwijn ko
men voor, de laatste twee soorten echter in lage 
dichtheden. Af en toe zijn damherten aanwezig en 
in bepaalde delen foerageert de das. De landbouw
grond is door het ontbreken van dekking niet belang
rijk. Een grofwildraster bemoeilijkt uitwisseling 
met gebied 77 zodat deze via gebied 76 plaats 
heeft. Ook is er uitwisseling met het Otterlosche 
Bosch in gebied 60. Een klein deel behoort tot het 
rustgebied van Planken Wambuis. Het voedselaanbod 
in het gebied is matig en er is slechts plaatse
lijk dekking. Bij Otterlo is veel verstoring door 
verblijfsrecreatie. Op de verharde wegen vallen re
gelmatig verkeersslachtoffers onder het wild. 

De verblijfsrecreatie is mogelijk omdat hier, 
vrijwel uitsluitend in het bos, verscheidene kam
peer-, caravan- en huisjesterreinen zijn. Het ge
bied wordt druk bezocht. Op enkele grote zandwegen 
wordt vaak met auto's gereden. 
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" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het grootste deel van dit gebied, dat tot De Ho
ge Veluwe behoort, heeft een ruimtelijk landschap. 
Ongeveer 90% van de oppervlakte is open natuurter
rein. In het zuiden liggen groot- en middelschali-
ge heidevelden, er zijn uitgestoven laagten met 
korstmossenbegroeiing en plaatselijk met veel op
slag van grove den en er is nog vrij veel actief 
stuifzand. Ongeveer 9% van de oppervlakte is bos 
en 1% is cultuurland. 

Behalve uitgestoven vlakten en actieve stuifzan-
den zijn er lage landduinen. In het zuiden ligt de 
stuwwal van Oud-Reemst met in het Oud-Reemsterveld 
hoge dekzandruggen. Ten zuiden hiervan ligt een 
smeltwaterglooiing die voor een groot deel bedekt 
is met landduinen. 

De bodem bestaat uit duinvaag-, vlakvaag- en mo-
derpodzolgronden en voor een klein deel uit humus-
podzolgronden. Het moedermateriaal is matig fijn 
zand dat deels grindhoudend is en grindhoudend ma
tig grof zand op grondwatertrap VIII. 

Het gebied beslaat onderdelen van de volgende 
oude beheerseenheden: de mark Otterlo, het grondge
bied behorend onder Mossel en Reemst, de mark Dee-
len en een klein stukje van het grondgebied van 
Arnhem. In 1333/34 is er in Otterlo sprake van ge
mene gronden, Mossel is in 1294/95 vermeld, Reemst 
in 1454. Het wildforstergoed Deelen wordt genoemd 
in het begin van de 14e eeuw, de mark Deelen in 
1414 en de buurschap Deelen in 1473. 

De heide in het open natuurterrein is van de ty
pen bochtige smele, dopheide en struikheide. In het 
Deelensche Zand zijn wat plasjes met natte heide 
die floristisch van belang zijn evenals de natte 
heide ten zuiden van de Deelensche Start. Hier ligt 
ook het Braamsveldje, een soortenrijke heide met 
een aantal zeldzame plantesoorten. Op steile 
(noord)hellingen groeien eveneens zeldzame planten. 
Relict is de heide van het Oud-Reemsterveld ten 

oosten van Het Dal en tussen Oud-Reemst en Wildak
ker. Het grootste deel van het stuifzand van het 
Deelensche Zand behalve de noordelijke uitloper is 
ook relict, evenals het zuidoostelijk stuk van De 
Pollen en resten stuifzand van het Oud-Reemster-
zand. 

Er zijn enkele stuifzandbebossingen en heideont-
ginningsbossen. De Deelensche Start is een vanuit 
de middeleeuwen bekend maar weinig beschermd bos-
gebied dat heden ten dage nog plaatselijk in de 
oorspronkelijke staat verkeert. In het Oud-Reem
sterveld komen oude beukenlanen voor, in De Plijmen 
en de Deelensche Straal zijn oude grove-dennenop
standen met plaatselijk bijzondere boomvormen. Ten 
noordwesten van De Plijmen staan tussen de dennen 
veel jeneverbessen. Vooral in het noorden is veel 
grove-dennenbos en opslag. In de bossen is wat ve
getatie van de typen bochtige smele, lichenen, gaf-
feltandmos, pijpestrootje, bosbes en dopheide. 

Er is alleen droog cultuurland, namelijk enkele 
grote wildakkers en het land bij Oud-Reemst. Dit 
is relict. 

Edelhert, ree, vos, wild zwijn en das zijn per
manent aanwezig, bovendien leeft de grootste moe
flonpopulatie van Nederland in dit gebied. Het is 
grotendeels een vrij voedselarm terrein en de hoge 
wilddichtheid is dan ook vooral te danken aan de 
rasters die het gebied omgeven. Bij verstoring is 
wegtrekken daardoor onmogelijk. Door de vele bezoe
kers, vooral in de zomer, wordt ongeveer 60% van 
het gebied overdag door de grote zoogdieren niet 
benut. Er zijn rustgebieden die intensief worden 
begraasd. 

Het gebied is een deel van het Nationaal Park 
De Hoge Veluwe en wordt dan ook druk bezocht. Er 
zijn weinig wegen en paden maar die mogen wel ver
laten worden. Er is veel bermtoerisme. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

? * 

* voor omschrijving recreatiecategorieè'n zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied, dat geheel binnen het Nationaal Park 
De Hoge Veluwe ligt en daardoor qua opbouw en sa
menstelling een eenheid vormt met gebied 68, wordt 
gekarakteriseerd door een ruimtelijk landschap ten 
gevolge van een grootschalige heide. Hierin zijn 
veel stukken vochtige tot natte heide en vennen. 
Langs de randen zijn enkele kleinschalige heide
veldjes met hier en daar bomen en in het zuidwes
ten ligt nog wat stuifzand. Het open natuurterrein 
beslaat 95 % van de oppervlakte. Ongeveer 3% is bos 
en 2% is cultuurland. 

De vele vennetjes, de zogenaamde waschen of 
fleschen, liggen in laagten van droge dalen, die 
in meer of mindere mate zijn dichtgestoven. Ook de 
stuwwalglooiing in dit gebied is met een dunne laag 
dekzand of stuifzand bedekt. In het noordelijk deel 
is een gebied met lage duinen en een vlak dekzand-
gebied. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit duinvaaggronden. 
Het moedermateriaal is matig fijn zand en de grond-
watertrappen variëren van V t/m VIII en plaatselijk 
III. 

Er is veel heide van de typen pijpestrootje en 
dopheide, en wat van de typen struikheide, liche-
nen en bochtige smele. Er is een ontwikkeling aan 
de gang waarbij de vochtige tot natte heide nog 
natter wordt en vennen zich nieuw vormen of zich 
uitbreiden. De stukjes natte heide en de vennetjes 
zoals de Gietensche Fleschen, Berg en Dal, Deelen-
sche Wasch en Zandflesch zijn floristisch van be
lang evenals de steile (noord)hellingen waarop 
zich plaatselijk hellingveentjes bevinden. 

De in dit gebied onderzochte vennen Deelensche 
Wasch, Gietensche Fleschen, Berg en Dal en de ven
nen met de nummers 45, 46 en 49 (kaartbijlage 7) 
behoren alle tot de in hydrobiologisch opzicht 
hoogst gewaardeerde vennen op de Veluwe. 

Er is vrij veel korstmossenbegroeiing. Het stuif
zand van de noordelijke uitloper van het Deelen
sche Zand is relict, evenals de heide in het noor
den die tot de mark Otterlo behoort. De randen van 
de heide bestaan uit loof- en/of naaldbomen. 

Evenals in gebied 68 zijn er verspreid enige 
stuifzandbebossingen en heideontginningsbossen van 
na 1900. Een deel is gevormd door spontaan ontsta
ne opstanden. 

Behalve de wildakkers is er een klein stukje 
weiland ten westen van De Roek. Dit stukje is re
lict. Al het cultuurland is droog. 

Behalve het meest zuidelijke deel behoort het 
gehele gebied tot de wildbaan van De Hoge Veluwe. 
Edelhert, ree, vos, wild zwijn en moeflon komen 
voor; van de das worden regelmatig sporen gevonden. 
Ree en wild zwijn komen in kleine aantallen voor 
en gebruiken niet het gehele gebied. Het hele ge
bied wordt overigens voornamelijk 's avonds en 's 
nachts door het wild gebruikt, omdat er overdag 
(vooral 's zomers) veel bezoekers zijn en de dek
king zeer schaars is. Het voedselaanbod is gering 
en de hoge wildstand is dan ook een belasting voor 
de vegetatie. 

Het Nationaal Park De Hoge Veluwe en daarmee dit 
gebied, is een druk bezocht terrein. Langs de weg 
Hoenderloo-Deelen is veel bermtoerisme. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
' activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

?* 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Ongeveer 80% van de oppervlakte in dit gebied is 
bos, 10% is open natuurterrein en eveneens 10% cul-
tuurland, dat langs de Deelense Weg ligt. In het 
bos, het Deelerwoud, is in het zuiden wat bebou
wing. 

Het stuwwaldeel van dit gebied heeft een trech
tervormig dal dat moeilijk herkenbaar is door de 
landduinen. In het noordelijk deel van het Deeler
woud liggen enkele zeer hoge landduinen, zoals de 
Kipseberg. Het reliëf wordt verder bepaald door 
vrij diepe, droge dalen. 

De bodem bestaat uit duinvaag-, moderpodzol- en 
humuspodzolgronden en voor een klein deel uit enk-
eerd- en vlakvaaggronden. Het moedermateriaal is 
matig fijn zand en grindhoudend matig grof zand. 
De grondwatertrap is VIII en hier en daar V. 

Het Deelerwoud bestaat uit heideontginningsbos-
sen van zowel voor als na 1900. De heideontgin-
ningsbossen van voor 1900 liggen vooral ten noorden 
en ten westen van de Van Beeksweg en de Van Ingen
weg. Delen van deze bossen zijn waarschijnlijk al 
vlak na de aanleg vervallen. Kenmerkend voor het 
bostype hier is de strakke opzet met brede lanen. 
Heideontginningsbossen van na 1900 liggen vooral in 
het zuiden en zuidoosten van het gebied, bijvoor
beeld rond Deelen en de Bruine Berg. Er zijn bossen 
met loof- en naaldbomen en met verschillen in hoog
te en doorzichtigheid, maar ook bossen die weinig 
gevarieerd zijn en grotendeels uit grove den be
staan. In de bossen is veel vegetatie van de typen 
bochtige smele en gaffeltandmos, in het noordoosten 
veel van het bosbestype. Er is vrij veel vegetatie 
van het verrijkte bostype en wat van de typen pij-
pestrootje en dopheide. Hier en daar staan winter
eiken en de steile (noord)hellingen zijn bryolo-
gisch van belang. Het bos ten noorden van Hoog-Dee-
en is relict, evenals het bos dat gelegen is binnen 
de beheerseenheid van het Spelderholt. 

In het Deelerwoud zijn plaatselijk kleine ruim
ten, heidevelden, met hier en daar bomen. Veel 
heide is van het type bochtige smele, weinig van de 
typen struikheide en lichenen. Er is wat stuifzand 
met korstmossenbegroeiing. 

Het cultuurland, een bouwlandcomplex ten oosten 
van de Deelense Weg is droog. Het heeft een loof-
en naaldhoutrand. 

Binnen de rasters van het Deelerwoud zijn weer 
kleinere rasters. Het deel langs de Deelensche Weg 
ligt buiten de rasters van het Deelerwoud en het 
meest oostelijk deel behoort tot de 'vrije' wild-
baan en staat in open verbinding met gebied 71. 
Ree en vos komen overal voor, het ree plaatselijk 
in zeer kleine aantallen. Edelhert en damhert ver
blijven in bijna het gehele ingerasterde deel, 
wild zwijn in grote delen hiervan en in de 'vrije' 
wildbaan. Op het landbouwgebied richten wilde 
zwijnen schade aan. Dit gebied wordt overigens door 
andere grote zoogdieren weinig bezocht. De wild
dichtheid is hoog terwijl het voedselaanbod en de 
dekking plaatselijk gering zijn. Er zijn rustgebie
den voor het wild. 

Een groot deel van het gebied is particulier 
terrein en daarom gesloten voor het publiek. Het 
toegankelijke deel wordt vrij druk bezocht. 
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Het gebied bestaat voor 65% uit bos. De bossen 
worden afgewisseld door grillig gevormde heidevel
den (die 20% van de oppervlakte innemen) en in het 
westen bij Groenendaal door cultuurland dat 15% 
van de oppervlakte beslaat. Alleen bij Groenendaal 
is wat bebouwing. 

In dit deel van de stuwwal van de oostelijke Ve-
luwe ligt in het zuiden een diep trechtervormig dal 
dat behoort tot het grootste trechtervormige dal 
op de Veluwe. Er zijn droge dalen die plaatselijk 
meer dan 10 m diep zijn en vele landduinen, waar
van enkele meer dan 12,5 m hoog zijn, zoals De Ra-
menberg, Trapjesberg en Spitsberg. De zandgroeve 
aan de zuidgrens van de Loenermark heeft een klei
laag van Cromer ouderdom en in de zuidwand een laag 
met houtskooldeeltjes van Alleröd ouderdom. 

De bodem bestaat grotendeels uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit duinvaag- en mo-
derpodzolgronden. Het moedermateriaal is matig 
fijn zand en grindhoudend matig grof zand op grond-
watertrap VIII. 

Er zijn heideontginningsbossen van zowel voor 
als na 1900, stuifzandbebossingen en een vanuit de 
middeleeuwen reeds beschermd en beheerd gemeen-
schapsbos. Dit laatste bos is een deel van het Loe-
nensche Bosch, een malenbos dat vermeld is in 1561 
maar veel ouder is. Een groot deel is omgevormd 
analoog aan 20e eeuwse bosbouwkundige inzichten 
(kleinschalig en meereisend naaldhout). De uiterste 

westpunt van het Loenensche Bosch is in dit gebied 
relict. Stuifzandbebossingen liggen ten oosten van 
De Ramenberg; het padenpatroon is hier gebogen. 
Heideontginningsbossen van voor 1900 liggen ten 
zuiden van Papenkamp, van na 1900 bij de Valenberg, 
rond de Zilvensche Heide en Mullehul. In deze bos
sen van na 1900 is gebruik gemaakt van vele in- en 
uitheemse loof- en naaldhoutsoorten. Ook zijn er 
verschillen in hoogte en doorzichtigheid. Bij De 
Ramenberg, Spitsberg en Valenberg zijn lage, niet 
doorzichtige grove-dennenopstanden. In de bossen is 
veel ondergroei van de typen bosbes, vossebes en 
bochtige smele en vrij veel van het gaffeltandmos-
type. Plaatselijk komt wintereik voor, soms in de 
vorm van bosjes in de heide. Bij De Ramenberg staan 
oude grove dennen, hoefijzervormig omzoomd door op

gestoven heuvels met eikenstrubben, waar kraaihei-
de, vossebes en zeldzame mossen groeien. 

De heidevelden zijn middel- en kleinschalig en 
hebben een loof- en naaldhoutrand met hoogtever
schillen. In de ruimten staan veelal solitaire bo
men. Veel heide is van het type dopheide waarin 
plaatselijk veel vossebes voorkomt. Er is wat heide 
van de typen struikheide, lichenen en bochtige sme
le en in het zuidoosten is vrij veel heide van het 
kraaiheidetype. De heidevelden op de Loenermark, De 
Ramenberg, ten zuiden van Mullehul, ten oosten van 
Lebret's Hoeve en de Zilvensche Heide zijn relict. 
De Zilvensche Heide behoort tot de mark Zilven. De 
nederzetting Zilven is in 838 vermeld. Relict is 
ook het tracé van de oude weg Terlet-Loenen. 

Het plasje Trapjesberg in het Loenensche Bosch 
heeft een grote, de plas in de Loenermark en matig 
grote hydrobiologische betekenis. 

Het bouwlandcomplex is middelschalig en heeft 
een begroeiingsrand van loof- en naaldbomen. Uit de 
grondwatertrap blijkt dat al het cultuurland droog 
is. In deze ruimte zijn twee hoogspanningsleidin-
gen zichtbaar die min of meer parallel aan elkaar 
lopen. 

Voor grote zoogdieren behoort dit gebied tot het 
verspreidingsgebied op de zuidoost-Veluwe. Het 
vormt een eenheid met de gebieden 72, 74, 80, 84, 
85, 90 en 91. Ook met gebied 63 is er vaak uitwis
seling. Het is belangrijk voor edelhert, ree, wild 
zwijn en vos. Dassen benutten delen van het ter
rein. Het voedselaanbod varieert. Op de open ter
reinen wordt door het ontbreken van dekking alleen 

's nachts gefoerageerd. Delen van het landbouwge
bied zijn uitgerasterd; toch komen hier vanuit ge
bied 70 incidenteel dieren. Er zijn rustgebieden. 
's Zomers is er een onregelmatige verspreiding van 
het wild. Voornamelijk langs de verharde wegen is 
nogal wat verontrusting door verkeer en recreanten. 
Vooral op de Groenendaalse Weg vallen regelmatig 
verkeersslachtoffers onder het wild. 

Het gebied wordt druk bezocht, vooral de heide. 
Bij Groenendaal is een caravanterrein. De oevers 
van zowel de Trapjesberg als de plas in de Loener
mark hebben te lijden onder de recreatie. In het 
zuiden en noordwesten liggen zandafgravingen. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Ongeveer 80% van de oppervlakte bestaat uit bos, 
het Loenensche Bosch en het Landgoed Groenouwe. In 
het zuiden is wat heide, ongeveer 2% van de opper
vlakte en 18% is cultuurland dat voornamelijk bij 
Loenen ligt. In het cultuurland en voor een klein 
deel in het bos en langs de bosrand bij Loenen is 
bebouwing. 

De ondergrond van dit gebied behoort tot de bre
de stuwwal van de oostelijke Veluwe. Er is een 
smalle stuwwalglooiing en in het zuidwesten liggen 
landduinen. De droge dalen in de stuwwal accentu
eren het reliëf sterk. 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en enkeerd-
gronden en voor een klein deel uit humuspodzolgron-
den. Het moedermateriaal is grindhoudend matig 
grof zand en plaatselijk matig fijn zand op grond
water trap VIII. 

Dit gebied omvat het overgrote deel van het Loe
nensche Bosch, een voormalig malenbos dat in 1561 
vermeld is. Dit bos is grotendeels omgevormd ana
loog aan de 20e eeuwse bosbouwkundige inzichten, 
d.w.z. kleine opstanden met voornamelijk meerei
send naaldhout. Er zijn ook heideontginningsbossen 
in dit gebied, zowel van voor als na 1900. De bos
sen vormen een eenheid met die uit de gebieden 71 
en 74. In de bossen zijn verschillen in doorzich
tigheid en boomhoogten. Bij Groenouwe ligt wat bos 
met oud loofhout, sierheersters e.d., afgewisseld 
met open ruimten. Het landhuis is vervallen tot 
en ruïne. In de bossen is veel ondergroei van het 
type bosbes, vrij veel van het adelaarsvarentype 
en in het zuidoosten wat van het type kraaiheide 
en in het westen het type vossebes. Ook komen ver
spreid de typen bochtige smele en gaffeltandmos 
voor. Het Loenensche Bosch en het bos bij Zilven 
zijn relict. 

In het zuiden is wat heide van het type struik
heide. De heide ten zuidwesten van Coldenhove is 

relict. Op steile (noord)hellingen groeien zeldza
me mossen en bij een spreng in het oosten staan 
bijzondere plantesoorten. 

Er is alleen droog cultuurland dat in gebruik 
is als gras- en bouwland. Hierin is mozaïekperce-
lering herkenbaar. Langs de randen staan afwisse
lend loof- en naaldbomen en hier en daar is niet-
agrarische bebouwing. Het cultuurland aan weerszij
den van Zilven is relict, evenals het land vlak 
ten zuiden van de bebouwde kom van Loenen. 

Voor grote zoogdieren moet dit gebied met ge
bied 71 als eenheid beschouwd worden. Wel is hier 
meer dekking dan in gebied 71. Met uitzondering van 
de landbouwkern bij Loenen wordt het gebied door 
ree, edelhert, vos, wild zwijn en das benut en be
woond. Het gebied vormt met de gebieden 71, 74, 80, 
84, 85, 90 en 91 het verspreidingsgebied voor grote 
zoogdieren op de zuidoost-Veluwe. 

Het gebied wordt vrij druk bezocht. Enkele half-
verharde wegen, die veel verkeer te verwerken krij
gen, doorkruisen het gebied. 

208 



GEBIED Nr: 73 
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STATIONAIRE RECREATIE 
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voorzieningen , voorzieningen 
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fGEOMORFOLOGIE 

ïBODEM • i* i ; • ! • : 

VEGETATIE 

BOSTYPEN 

GROTE ZOOGDIEREN 3 

VOGELS 1 

! • ! • ! • ! • ! ! • : • ! 
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(CULTUURHISTORIE 

FYSIOGNOMIE 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

!• j " j I I " j " i " j " : 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

>* 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Ongeveer de helft van het gebied bestaat uit 
bos ten zuiden van Eerbeek en de andere helft is 
cultuurland dat vooral langs het Apeldoorsch Kanaal 
ligt. Een groot deel van het bos is woonbos, maar 
er is ook verspreide bebouwing in het bos en het 
cultuurland. 

Het gebied bij Eerbeek bestaat grotendeels uit 
een glooiing van hellingafspoelingsmateriaal (puin-
waaier) . Ten zuiden van Eerbeek zijn enkele dek-
zandwelvingen en lage duinen. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit enkeerd-, mo-
derpodzol- en beekeerdgronden. Het moedermateriaal 
is grindhoudend matig grof zand en plaatselijk ma
tig fijn zand. De grondwatertrap is VIII of VII en 
plaatselijk VI of III. 

Het gebied bevat gedeelten van de marken Eer
beek, Brummen, Leuvenum en Soeren. De mark Eerbeek 
is in 1400 genoemd maar er zijn aanwijzingen dat 
hij al in 1294/95 bestond, de nederzetting Eerbeek 
is in 1046 vermeld. De marken Brummen, "Leuvenum' en 
Soeren zijn in 1306 genoemd, de nederzetting Brum
men in 794 en Leuvenheim in 1046. 

In het cultuurland, voornamelijk droog grasland 
en in het zuiden wat vochtig land, is mozaïekper-
celering herkenbaar. De randen bestaan uit naald
en loofbomen, ten dele oude loofbomen. Een perceel 
grasland ten noordoosten van Laag-Soeren en cul
tuurland langs de Soerense beek zijn relict, even
als de Harderwijkerweg. 

Het bos bestaat uit heideontginningsbossen die 
aangelegd zijn voor 1900. Ze vormen een eenheid met 
deze bossen van gebied 74. Overeenkomstig hun op
zet zijn ze strak, plaatselijk zeer strak ontsloten 
en bestaan ze overwegend uit grove den. Er zijn 
vooral lage, doorzichtige grove-dennenbossen. Plaat
selijk is er loof- en naaldhout met verschillen in 
hoogte en doorzichtigheid. In de bossen is veel 

ondergroei van het gaffeltandmostype en vrij veel 
van het pijpestrootjetype. Ook komen de typen bos-
bes, Amerikaanse vogelkers, bochtige smele en het 
verrijkte bostype voor. 

Voor grote zoogdieren is dit een randgebied. Een 
raster scheidt het van het verspreidingsgebied van 
edelherten en wilde zwijnen. Voor vos en ree is het 
van enig belang. Het gebied is nogal verbrokkeld 
door wegen, bebouwing en een goederenspoor. 

Het is een druk bezocht gebied, waarin op enke
le zandwegen veel met auto's wordt gereden. In het 
bos en in het cultuurland is een huisjesterrein. 
Bij Eerbeek is een grote fabriekshal in het bos. In 
het bos ligt ook een motorcrosscircuit. 
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„ ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit is grotendeels een bosgebied, alleen in het 
oosten van Laag-Soeren naar Dieren ligt een agra
risch, ruimtelijk landschap. Ongeveer 90% van de 
oppervlakte is bos en 10% is cultuurland. In het 
bos is vrijwel geen bebouwing, in het cultuurland 
weinig, waaronder niet-agrarisch bebouwing en be
drijven met intensieve veehouderij. 

De Eerbeeksche Beek ligt in een zeer groot 
trechtervormig dal dat grotendeels door landduinen 
en dekzandwelvingen is opgevuld en mede door het 
bos moeilijk herkenbaar is. Behalve glooiingen van 
hellingafspoelingsmateriaal zijn er zowel lage als 
hoge tot zeer hoge landduinen. In het overige deel 
van het gebied komen in de stuwwal van de oostelij
ke Veluwe droge dalen voor. Ten westen van Laag-
Soeren ligt een vrij breed dal met sprengen van de 
Soerensche Beek. 

De bodem bestaat uit duinvaag- en humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit enkeerd- en mo-
derpodzolgronden. Het moedermateriaal is matig 
fijn zand en grindhoudend matig grof zand. De grond-
watertrap is voornamelijk VIII maar plaatselijk va
rieert ze van VII t/m V of III. 

Het grootste deel van het bosgebied bestaat uit 
heideontginningsbossen van zowel voor als na 1900. 
Het zijn vooral lage, doorzichtige grove-dennenbos-
sen, hier en daar lage, niet doorzichtige en hoge 
doorzichtige grove-dennenbossen. Ongeveer een der
de van het bos is samengesteld uit loof- en naald
hout waarin verschillen in hoogte en doorzichtig
heid voorkomen en plaatselijk oud loofhout staat. 
Een voorbeeld hiervan is het landgoed Amsterda dat 
met de bijbehorende bossen is aangelegd voor 1800. 
Langs de Coldenhovense Weg liggen ook restanten van 
een uit de middeleeuwen bekend maar weinig be
schermd bos. In 1294/95 wordt te Coldenhove een mo
len genoemd, in 1536 is het huis Coldenhove ver
meld. Bij Jutberg, waar ook eikenstrubben staan, is 

het padenpatroon gebogen evenals in een gordel, die 
van noord naar zuid centraal in het gebied ligt. 

In de bossen is veel ondergroei van de typen 
bochtige smele en pijpestrootje en vrij veel van de 
typen bosbes en gaffeltandmos. Er is wat vegetatie 
van de typen vossebes en Amerikaanse vogelkers en 
het verrijkte bostype. In het noordwesten is enige 
ondergroei van het lichenen- en kraaiheidetype. Re
lict zijn het gebied De Imbosch, bij Kouwerik en 
het bos ten oosten van Schaddeveld en ten noorden 
van Lange Juffer. 

Het grootste deel van het cultuurland is droog, 
in het oosten is enig vochtig land. Er is vooral 
grasland. Bij Laag-Soeren is bijvoorbeeld een mid-
delschalig graslandgebied. Bij Dieren is wat bouw
land. De nederzetting Dieren is genoemd in 838, de 
mark in 1462. Langs de randen van het agrarisch 
gebied staan naald- en loofbomen waaronder hoge 
eiken en beuken. In het vochtige cultuurland zijn 
sommige sloten en een vochtig bosje, o.a. met el
zen, floristisch van belang. Het cultuurland rond 
Zonnehoeve en het land langs de boorden van de Soe
rensche Beek is relict, evenals de kern van Laag-
Soeren en de Harderwijkerweg. 

De in dit gebied gelegen bovenlopen van de Eer
beeksche Beek en de Soerensche Beek zijn in hydro-
biologisch opzicht van zeer grote betekenis. 

Voor edelhert, ree, wild zwijn en vos is dit een 
belangrijk gebied. De das foerageert in bepaalde 
delen. Een raster vanaf Coldenhove tot Dieren dient 
ter bescherming van de landbouwgronden. Er is vol
doende dekking en er zijn rustgebieden. Bepaalde 
delen zijn voedselarm door het vrijwel ontbreken 
van ondergroei. Plaatselijk wordt het gebied ver
ontrust door verblijfsrecreatie. Door de hoge wild
stand wordt plaatselijk de vegetatie sterk aange
tast. 

De verblijfsrecreatie is mogelijk doordat er 
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veel huisjesterrein in het bos is. Het gebied 
wordt druk bezocht. Enkele grote zandwegen zijn 
voor auto's toegankelijk. Bij Eerbeek is een zwem
bad in het bos. Ook is er bij deze plaats een vuil-
stort en een zandafgraving. De papierfabriek bij 
Coldenhove vervuilt de Eerbeeksche Beek. 
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Er liggen hier twee agrarische gebieden die on
geveer 60% van de oppervlakte innemen. Zij zijn 
van elkaar gescheiden door de beboste Doesburger 
heide en het Edesche Bosch. Deze bossen beslaan 
de resterende 40% van de oppervlakte. Er is veel 
bebouwing, zowel in het cultuurland als in het bos, 
voornamelijk ten noorden van de Zonneoordlaan. In 
het cultuurland zijn veel bedrijven met intensieve 
veehouderij. 

De ondergrond behoort tot het lage deel van de 
stuwwal van Ede. Er is een glooiing van gordeldek-
zand waar op het hoogste deel duinachtige vormen 
zijn ontwikkeld. Aan de oostkant van de stuwwal 
ligt een smeltwaterwaaier met in het laagste deel 
een ondiep droog dal. 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en enkeerd-
gronden en voor een klein deel uit duinvaag- en 
humuspodzolgronden. Het moedermateriaal is grind-
houdend matig grof zand en matig fijn zand. De 
grondwatertrap is hoofdzakelijk VIII en plaatse
lijk VII, VI of V. 

Tot het gebied behoren onderdelen van de mark 
Lunteren, de maalschappen Doesburg en het Eder-
bosch en de buurschapsgebieden van De Valk en Ede-
Veldhuizen. De nederzetting Lunteren is in 1333/34 
vermeld, de mark in 1360. De nederzetting Doesburg 
is in 1335/36 genoemd, de maalschap Doesburg in 
1360. Het Ederbosch wordt in 1512 genoemd. De 
plaats Ede dateert zeker uit 838, Veldhuizen wordt 
genoemd in het begin van de 14e eeuw en het buur-
schapsgebied De Valk in 1758. 

Het cultuurland is hoofdzakelijk droog, in het 
westen is wat vochtig land. In De Veenen en Does-
burgerbuurt domineert het bouwland, langs de weg 
Lunteren - Ede het grasland. Van Lunteren naar Ede 
loopt door het cultuurland een spoorlijn. Ten noor
den van Driesprong ligt voornamelijk bouwland, 
hier en daar afgewisseld met grasland. Door deze 
grootschalige ruimte loopt een hoogspanningslei
ding. Het land ten oosten van de Kalverkamp en ten 
noorden van Ede is relict, evenals de akkers ten 
zuiden van Lunteren en het gebied De Veenen. Relict 
zijn ook de Hessenweg en twee boerderijen aan de 
Lunterse Weg. In het zuiden van de Doesburgerenk 
staat een gesloten standerdmolen, een korenmolen 

die wellicht uit de 16e eeuw dateert. 
Er zijn verschillende bostypen in dit gebied: 

heideontginningsbossen, een landgoed met bijbeho
rende bossen van voor 1800 en een vanuit de middel
eeuwen bekend en beschermd gemeenschapsbos. Heide
ontginningsbossen van voor 1900 liggen vooral ten 
westen van het Edesche Bosch en van na 1900 ten 
noorden van het Edesche Bosch. Deze bossen die aan
sluiten op de bossen van gebied 65 hebben hun oor
spronkelijke functie grotendeels verloren omdat ze 
voor recreatieverblijven gebruikt worden. Het Ede
sche Bosch dat zich over de gebieden 75 en 81 uit
strekt, is een vanuit de middeleeuwen reeds be
schermd en beheerd gemeenschapsbos; het noordelijke 
deel is relict. De oorspronkelijke opbouw is nog 
goed te herkennen ofschoon de nieuwe Apeldoornse 
Weg het bosbeeld ernstig heeft aangetast. In tegen
stelling tot andere bossen van dit type is er geen 
karakteristiek boombos. Dit is in een vroeg sta
dium vervangen door beuken die opstandsgewijs be
handeld worden, in tegenstelling tot de individu
ele behandeling in de boombossen. Kernhem is een 
landgoed met bijbehorende bossen van voor 1800. Het 
is niet duidelijk vanuit een bepaalde architectuur 
aangelegd maar heeft meer het karakter van een uit
gebouwde hoeve. In de verschillende bossen is veel 
ondergroei van het bochtige smeletype, plaatselijk 
met veel Amerikaanse vogelkers, vrij veel van de 
typen bosbes, pijpestrootje en adelaarsvaren en 
wat vegetatie van het verrijkte bostype. 

Het gebied ligt buiten het eigenlijke versprei
dingsgebied van edelherten en wilde zwijnen, of
schoon zwijnen regelmatig schade aanrichten aan 
het cultuurland bij Driesprong en incidenteel in 
het Edesche Bosch voorkomen. Het landbouwgebied 
aan weerszijden van de spoorlijn is onbelangrijk 
voor grote zoogdieren, hoewel ree en vos er soms 
doortrekken. Er is veel verontrusting omdat vele 
wegen toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer 
en er veel verblijfsrecreatie is. Toch is het aan
tal reeën relatief hoog. 

In het bos, vooral bij Zonneoord en de Wouter-
seweg, zijn veel caravan- en huisjesterreinen. Het 
gebied wordt zeer druk bezocht. Er zijn enkele 
grote zandafgravingen. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

?•* 

* voor omschrijving recreatiecategorieé'n zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 50% uit bos dat voorna
melijk in het noordwesten ligt. Ten zuidoosten 
hiervan ligt het oostelijke deel van de Eder heide 
dat aansluit op een middelschalig heideveld bij Va-
lenberg. Dit open natuurterrein beslaat 35% van de 
oppervlakte. Ongeveer 15% van de oppervlakte is 
cultuurland. Dit ligt ten zuiden en ten noorden van 
de heide bij Valenberg. Een deel van deze heide en 
het cultuurland behoort tot het Mosselsche Veld. 

De stuwwal van Oud-Reemst heeft hier droge da
len. Op het hoogste deel is een stuwwalplateau en 
in oost-west-richting liggen twee smalle dekzand-
ruggen. 

De bodem bestaat uit moderpodzolgronden. Het moe
dermateriaal is grindhoudend matig grof zand en ma
tig fijn zand op grondwatertrap VIII. 

Het grootste deel van het bos wordt gevormd door 
heideontginningsbossen van voor en na 1900. Het 
Roekelsche Bosch bestaat uit heideontginningsbos 
dat aangelegd is voor 1900 op de resten van een uit 
de middeleeuwen bekend maar weinig beschermd bos. 
Het Roekelsche Bosch, voorheen het Wekeromsche 
Bosch, is wellicht identiek aan een gedeelte van 
het in 996 genoemde foreest Wicherumlo. Het deel 
van dit bos ten zuiden van de Apeldoornse Weg is 
relict evenals de bossen direct rond Mossel en tus
sen Mossel en het Mosselsche Veld. Het bos rond 
Mossel is ook een vanuit de middeleeuwen bekend 
maar weinig beschermd bos. Vooral deze relictbossen 
zijn gevarieerd, er zijn loof- en naaldbomen met 
verschillen in hoogte en doorzichtigheid. Plaatse
lijk zijn er lage, al dan niet doorzichtige grove-
dennenbossen die strak ontsloten zijn. In de bossen 
van dit gebied is voornamelijk or-^rgroei van het 
bosbestype en wat van de typen bochtige smele, pij-
pestrootje, adelaarsvaren en het verrijkte bostype. 
Op steile (noord)hellingen groeien zeldzame mossen. 

De heide is voornamelijk van de typen dopheide. 

struikheide en bochtige smele. Plaatselijk is veel 
opslag van vliegdennen, bijvoorbeeld in de uitlo
per van de Eder heide. Hier en daar staan in en bij 
de heide wat wintereiken. Op het heideveld bij Va
lenberg, het zuidelijke deel van het Mosselsche 
Veld, staan solitaire bomen. Langs de rand staan 
loof- en naaldbomen van verschillende hoogten. Dit 
heideveld is relict. 

Uit de grondwatertrap blijkt dat er alleen droog 
cultuurland is. Het bouwlandgebied in het Mossel
sche Veld ligt op een steile helling. Het grootste 
deel van het cultuurland bij Mossel is relict. 
Mossel is in 1294/95 vermeld. 

In het gebied liggen enkele ingerasterde delen, 
onder meer het hertenreservaat van de gemeente Ede. 
Buiten de rasters komen edelhert, ree, wild zwijn 
en vos voor, permanent echter alleen in het gebied 
rond de Koeweg. Door verstoring verblijven vele 
dieren overdag in gebied 77 en bezoeken gebied 76 
's nachts. De wilddichtheden zijn in dit gebied 
dan ook laag. De das komt ook voor. Ofschoon op de 
landbouwgronden het wild door rasters geweerd 
wordt, richt het soms schade aan. Zowel de dekking 
als het voedsel zijn hier en daar schaars. 

Het gebied wordt druk bezocht, vooral de heide. 
De Eder heide is militair oefenterrein. Diverse 
grotere zandwegen zijn voor auto's toegankelijk, 
waardoor men op vele plekken kan komen. In het 
noordwesten is een grote parkeer- en picknickplaats. 
In het zuidoosten is een uitspanning, Boerderij 
Mossel. In het westen van het gebied ligt een zand-
afgraving. 
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De oppervlakte van dit gebied, het Planken Wam
buis, bestaat voor ongeveer 60% uit bos, 34% open 
natuurterrein, 5% cultuurland en 1% overig terrein. 
Alleen in het zuidoosten bij het terrein van 's 
Koningsjagt, is enige geconcentreerde bebouwing in 
het bos. 

De stuwwal van Oud Reemst wordt bij Mossel en 
Oud Reemst onderbroken door een smeltwaterdal. De 
hier voorkomende dekzandwelvingen en landduinen 
versluieren echter het geomorfologisch patroon. In 
het zuiden komt de smeltwaterwaaier aan de opper
vlakte doch is grotendeels overdekt met landduinen. 
Het Mosselsche Zand en de Mosselsche Bergen bestaan 
overwegend uit actief stuifzand, het Nieuw-Reem-
sterveld is een stuifzandvlakte. 

De bodem bestaat uit duinvaag- en humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit moderpodzol- en 
enkeerdgronden. Het moedermateriaal is matig fijn 
zand dat ten dele grindhoudend is en grindhoudend 
matig grof zand op grondwatertrap VIII. 

Een belangrijk deel van het bos in dit gebied 
bestaat uit vanuit de middeleeuwen bekende maar 
weinig beschermde bossen. Voorbeelden hiervan zijn 
de bossen bij Mossel, Het Oude Hout en de Mossel
sche Dennen. Het Oude Hout is in 1544/45 genoemd. 
Bij het restaurant het Planken Wambuis ligt de oor
spronkelijke kern van het gelijknamige landgoed 
dat met de bijbehorende bossen aangelegd is voor 
1800. Een deel van deze kern is omgevormd analoog 
aan heideontginningsbossen. Echte heideontginnings-
bossen van zowel voor als na 1900 liggen ten zui
den van Het Oude Hout en langs de weg Ede-Arnhem. 
Het Zandbosch is een stuifzàndbebossing. In de bos
sen is veel vegetatie van het bochtige smeletype, 
vrij veel van de typen dopheide en gaffeltandmos 
en wat van de typen lichenen, Amerikaanse vogel-
kers en pijpestrootje. In Het Oude Hout is vrij 
veel ondergroei van het adelaarsvarentype en in 
het zuiden vrij veel van de typen bosbes en vosse-
bes. In het zuidoosten ligt in het bos een vennetje 
dat floristisch van belang is, evenals enkele voch
tige tot natte plekken in het noordoosten in het 
bos, waar bijvoorbeeld zonnedauw groeit en veen-
mosontwikkeling is. De steile (noord)hellingen 
zijn bryologisch van belang. Relict zijn Het Oude 

Hout, een bos ten oosten van De Ginkel en de bos
sen van het Planken Wambuis voor zover ze tot de 
gebieden van Mossel en Reemst behoren. De Ginkel 
is in het begin van de 14e eeuw vermeld, Mossel in 
1294/95 en Reemst in 1454. 

Het open natuurterrein bestaat uit heide en 
stuifzand dat ten dele actief ten dele met korst
mossen begroeid en plaatselijk met vliegdennen 
dichtgegroeid is. Er is heide van de typen struik
heide, dopheide, bochtige smele, pijpestrootje en 
wat van het lichenentype. Er zijn enkele middel-
schalige heidevelden met begroeiingsranden van 
loof- en naaldhout, plaatselijk met oud loofhout. 
De heide bij de Kelderbergen, van het Nieuw Reem-
sterveld en de Oud Reemsterhei zijn relict, evenals 
het stuifzand dat behoort tot het Mosselsche Zand. 

Er is alleen droog cultuurland. Het land ten 
oosten van Mossel, ten westen van Oud Reemst en het 
bouwland bij Nieuw Reemst zijn relict. 

Voor grote zoogdieren is dit het belangrijkste 
gebied op de zuidwest Veluwe. Ongeveer 85% van de 
edelhertenpopulatie verblijft hier. Vos, ree en 
wild zwijn zijn in redelijke aantallen aanwezig, 
damherten incidenteel (als zij elders ontsnapt 
zijn) en meerdere dassenburchten zijn bewoond. 
Tussen Planken Wambuis en het bosgebied de Noord 
Ginkel - De Hindekamp is een grofwildraster om gro
te concentraties wild in deze bossen te vermijden. 
De dieren lopen echter om het raster heen. In het 
oosten en noorden en om de landbouwgronden zijn 
eveneens rasters. Uitwisseling naar de gebieden 81, 
76 en 67 is alleen mogelijk via het Mosselsche Veld 
of gebied 86. In het oostelijk deel van Planken 
Wambuis is een rustgebied dat plaatselijk schaars 
aan dekking is. 

Een groot deel van het gebied is verboden ter
rein, het overige deel wordt vrij druk bezocht. Op 
enkele grote zandwegen rijden veel auto's. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieé'n zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor vrijwel 100% uit cul
tuur land, waarin de vliegbasis Deelen ligt. Deze 
vliegbasis bestaat uit een grasvlakte met start
en landingsbanen en enkele gebouwen. Langs de ran
den van het gebied liggen wat stukjes droge heide 
en wat bos. 

Het oostelijk deel van dit gebied behoort tot 
de stuwwal van de oostelijke Veluwe die in het 
westen begrensd wordt door een smeltwaterwaaier. 
Deze smeltwaterwaaier helt naar het zuidwesten en 
loopt door in de richting van Renkum. Op deze 
waaier liggen enkele lage landduinen. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden en mo-
derpodzolgronden. Het moedermateriaal is grindhou-
dend matig grof zand en plaatselijk matig fijn 
zand op grondwatertrap VIII. 

Het gebied omvat stukken van de mark Deelen en 
van het grondgebied dat ressorteert onder Arnhem 
(schependom). De mark Deelen is in 1424 vermeld, 
de buurschap in 1473 en het wildforstersgoed Dee
len in 1326. 

Het bouwland heeft een rationele percelering en 
een loof- en naaldhoutrand, evenals de grasvlakte 
van de vliegbasis. Bij de Kamphoeve ligt grasland 
met een mozaïekpercelering. Dit grasland is, met 
het overige cultuurland dat ten zuiden van Deelen 
ligt, relict. 

Relict is ook het kleine stukje heide bij De 
Schaarsbergen. 

Het gebied is voor grote zoogdieren een belang
rijk voedselgebied, dekking is er nauwelijks. Ree, 
vos en das komen voor (er zijn dassenburchten), 
wilde zwijnen komen soms door kapotte rasters het 
gebied binnen, maar worden niet getolereerd. 

Voor het publiek is vrijwel het gehele gebied 
ontoegankelijk, omdat het militair terrein is. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
" activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies^ 

?* 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat voor 85% uit open natuurter
rein, grote heidevelden van het Deelerwoud en de 
Arnhemsche Heide. Centraal ligt hierin het zweef-
vliegveld Terlet. Voornamelijk langs de Leipziger
weg ligt wat cultuurland, totaal 12% van de opper
vlakte. Ongeveer 3% van het gebied bestaat uit wat 
verspreide stukken bos in het noorden. 

Het stuwwaldeel hier is een van de hoogste de
len van de stuwwal van de oostelijke Veluwe, met 
de Galgenberg als hoogste top op 105 m. Aan de 
stuwwal grenst een smeltwaterwaaier die vanaf Ter-
let helt in de richting van Renkum. Plaatselijk ko
men landduinen voor van meer dan 5 m hoog die soms 
geheel uit verstoven loodzand bestaan. In het zui
den ligt een droog dal. 

De bodem bestaat voornamelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit moderpodzolgron-
den. Het moedermateriaal is grindhoudend matig 
grof zand en plaatselijk matig fijn zand op grond-
watertrap VIII. 

Er is in dit gebied veel heide van het type dop-
heide, vrij veel van de typen bochtige smele en 
pijpestrootje en in het noorden wat struikheide. 
Plaatselijk zijn er plekken met zeldzame planten, 
bijvoorbeeld schorseneer en drienervige zegge. 
In het zuidelijk deel van dit gebied liggen enkele 
natte plekken in de heide van het type dopheide 
waar o.a. zonnedauw groeit. Ook het droge erosie
dal in het zuidoosten is floristisch van belang. 
De begroeiingsranden van de ruimten bestaan uit in 
hoogte wisselende loof- en naaldbomen. Plaatselijk 
is in de ruimten een hoogspanningsleiding zicht
baar. In de heide is hier en daar opslag, bij het 
zweefvliegveld staan bijvoorbeeld verspreid lage 
grove dennen. De Arnhemsche Heide ten zuidwesten 
van Terlet is relict. 

Er zijn enkele kleine arealen heideontginnings-
bos die aangelegd zijn zowel voor als na 1900. De 

ondergroei in deze bossen bestaat vooral uit het 
type bochtige smele en wat dopheidetype. In het 
noordoosten is een eikenstrubbenbos, waarin o.a. 
bosanemoon groeit. Relict zijn het bos tussen Groe-
nendaal en de Krakeweg en het bosgebied dat inge
klemd is tussen de heide ten oosten van Deelen en 
de Hartenhulberg. 

Bij Terlet liggen wat graslandgebieden en langs 
de Leipzigerweg enkele gras- en bouwlandcomplexen. 
Langs de rand hiervan staan loof- en naaldbomen die 
in hoogte variëren. Zoals uit de grondwatertrap 
blijkt is al het cultuurland droog. 

Het noordelijk deel van dit gebied valt binnen 
het raster van het Deelerwoud. Edelhert, ree, vos 
en damhert komen hier voor en de wilddichtheid is 
hoog. Buiten het raster komen ook das en wild zwijn 
voor, doch niet regelmatig. De landbouwgrond wordt 
door edelhert en ree regelmatig als foerageerge-
bied benut waardoor wildschade voorkomt, 's Nachts 
is er uitwisseling van en naar gebied 84, waardoor 
op de Apeldoornse Weg grof wild wordt doodgereden. 
Het zweefvliegterrein en de Arnhemsche Heide wor
den druk bezocht, als gevolg waarvan de grote zoog
dieren zich vooral ophouden in de weinige dekking 
die aanwezig is. 

Behalve veel dagrecreatie is er ook verblijfs
recreatie door een caravanterrein bij Terlet. Het 
zuidelijke deel van het gebied is grotendeels mi
litair oefenterrein met tankbanen, schietbanen en 
wat bebouwing. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
' activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

_ ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies^ 

?* 

* voor omschrijving recreatiecategorieé'n zie tabe117 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied bestaat voor 95% uit bos. De Imbosch. 
Hierin liggen enkele kleine ruimten: ongeveer 4% 
van de oppervlakte is open natuurterrein en 1% is 
cultuurland. Alleen in het cultuurland is wat be
bouwing . 

De Imbosch en omgeving vormen een interessant 
onderdeel van de stuwwal van de oostelijke Veluwe, 
omdat een deel van het grote trechtervormige dal, 
dat van Eerbeek naar het zuidwesten loopt in dit 
gebied ligt. In dit dal, waarop diverse droge da
len aansluiten, liggen enkele landduinen van meer 
dan 12,5 m hoog. 

De bodem bestaat voornamelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit duinvaag-, mo-
derpodzol- en enkeerdgronden. Het moedermateriaal 
is grindhoudend matig grof zand en plaatselijk ma
tig fijn zand op grondwatertrap VIII. 

Het gebied behoort tot het grondgebied van Ter-
let, een nederzetting die in 1428 vermeld is. 

Het grootste deel van De Imbosch bestaat uit 
bossen aangelegd voor 1800 die behoren bij omlig
gende landgoederen. Dit gebied had vooral tot taak 
de omliggende bezittingen te voorzien van brand
hout. Een deel draagt thans het karakter van heide-
ontginningsbos van voor 1900. Er zijn dan ook lage 
al dan niet doorzichtige grove-dennenbossen naast 
bossen met naald- en (ten dele oud) loofhout en met 
verschillen in hoogte en doorzichtigheid. Het pa
denpatroon is hier en daar gebogen. In de 19e en 
20e eeuw is De Imbosch naar het zuiden en het wes
ten toe uitgebreid met enige complexen heideont-
ginningsbos. In het zuiden zijn enkele stormschade-
vlakten die opnieuw ingeplant zijn. In de bossen is 
veel ondergroei van de typen vossebes en bosbes en 
wat van de typen gaffeltandmos, lichenen, pijpe-
strootje en enige vegetatie van het type opgaand 
(beuken)loofbos. Op steile (noord)hellingen groeien 
zeldzame mossen. In de meest oorspronkelijke stuk

ken van het bos staat adelaarsvaren. De gehele Im
bosch is relict. 

De kleine stukjes open natuurterrein in de bos
sen bestaan uit wat heide van de typen bochtige 
smele en dopheide. In de randen van deze kleine 
ruimten staat o.a. oud loofhout. Het stukje heide 
dat behoort tot het oostelijke deel van het Ter-
letsche Veld is relict. 

Relict is ook het cultuurland bij het Jachthuis. 
Uit de grondwatertrap blijkt dat het cultuurland 
droog is. 

Voor edelherten en wilde zwijnen is dit één van 
de kerngebieden van het verspreidingsgebied op de 
zuidoost Veluwe dat bestaat uit de gebieden 71, 72, 
74, 80, 84, 85, 90 en 91. Vossen en reeën zijn ook 
permanent aanwezig en dassen worden er regelmatig 
waargenomen. Er zijn rustgebieden, de dekking is 
plaatselijk schaars maar door het reliëf zijn er 
toch rustige delen. Diverse stukken met jonge aan
plant zijn ingerasterd en derhalve niet bereikbaar 
voor het wild. 

Het gebied wordt vrij druk bezocht. Op enkele 
grotere zandwegen wordt vaak met auto's gereden. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Centraal in het gebied ligt de Ederheide en het 
noordelijke deel van de Ginkelsche Heide met aan 
de westzijde een deel van het Edesche Bosch en aan 
de oostzijde het beboste Kreelsche Zand en het cul
tuur land rond De Ginkel. De oppervlakte van het 
gebied bestaat voor 45% uit open natuurterrein, 
35% bos, 15% cultuurland en 5% overig terrein. 
Vrijwel alleen in het cultuurland bij De Ginkel is 
wat bebouwing. 

Vanaf het stuwwaldeel Drieberg (stuwwal van Ede) 
heeft men een goed uitzicht over de lager gelegen 
smeltwaterwaaier die omringd wordt door de stuwwal 
van Oud Reemst en (buiten dit gebied) die van 
Arnhem. Het is één van de beste uitzichtspunten 
over een smeltwaterwaaier in Europa. In deze waai
er ligt een breed dal, ten dele opgevuld met dek-
zand, waarin enkele vennen voorkomen. Op de smelt
waterwaaier liggen op verschillende plaatsen dek-
zandwelvingen en landduinen, zoals in het Kreel
sche Zand. 

De bodem bestaat uit moderpodzol-, humuspodzol-
en duinvaaggronden en plaatselijk uit enkeerd- en 
gooreerdgronden. Het moedermateriaal is matig grof 
zand en matig fijn zand, de grondwatertrap is VIII 
en hier en daar V of III. 

De heidevelden zijn groot- en middelschalig en 
bestaan uit heide van de typen dopheide en bochti
ge smele. In het oosten ligt wat heide van het ty
pe lichenen. Langs de randen staan loof- en naald-
bomen (hier en daar oud loofhout) met verschillen 
in hoogte. Plaatselijk is er in de heide veel op
slag van berk en/of grove den. 

Het gebied kent vijf verschillende bostypen: 
namelijk vanuit de middeleeuwen reeds beschermde 
en beheerde gemeenschapsbossen (malenbossen), van
uit de middeleeuwen bekende maar weinig beschermde 
bossen, stuifzandbebossingen en heideontginnings-
bossen van zowel voor als na 1900. Het Edesche 

Bosch is een oud malenbos. De maalschap is in 1512 
vermeld. De oorspronkelijke opbouw is nog herken
baar. Het bezit niet het voor dit type karakteris
tieke boombos omdat dit hier in een vroeg stadium 
vervangen is door beuken die opstandsgewijs behan
deld worden (in tegenstelling tot de individuele 
behandeling in de boombossen). De bossen die in het 
oosten grenzen aan De Hennekamp behoren tot vanuit 
de middeleeuwen bekende maar weinig beschermde 
bossen. Deze bosrand is vroeger waarschijnlijk een 
natuurlijke scheiding geweest tussen het stuifzand 
en de akkers van De Ginkel. Het Kreelsche Zand is 
een stuifzandbebossing die ten dele al in het be
gin van de 19e eeuw is aangelegd. De dominerende 
boomsoort hier is grove den. Rond het restaurant 
de Zuid Ginkel ligt heideontginningsbos van voor 
1900 dat een landgoedkarakter draagt door statige 
lanen met loofhout en verfraaiingen met o.a. rhodo
dendron. In het westen van het gebied liggen ook 
enkele heideontginningsbossen van voor 1900.Heide-
ontginningsbossen van na 1900 liggen langs de 
Apeldoornse Weg, ten zuiden van het Roekelsche 
Bosch. In het westen is in de bossen veel onder-
groei van de typen adelaarsvaren, bosbes en pijpe-
strootje en in het oosten vrij veel van de typen 
bochtige smele (plaatselijk rijk aan Amerikaanse 
vogelkers) en gaffeltandmos. De steile (noord)hel-
lingen zijn floristisch van belang. Het zuidelijke 
deel van het Edesche Bosch en het bos aan de west
en noordzijde van het Kreelsche Zand en lopend 
langs De Ginkel tot ter hoogte van De Hindekamp 
zijn relict. 

Er is zowel droog als vochtig bouw- en grasland 
dat voornamelijk bij De Ginkel ligt. Langs de ran
den staan veel hoge en lage eiken. Alleen in de 
bosranden staat naaldhout. Het cultuurland ten 
zuidoosten van Groot Ginkel is relict, evenals de 
kampen bij De Hindekamp en De Kreel, enkele ver
spreide kampen ten oosten van het Kreelsche Zand 
en het cultuurland tussen Ede en het Edesche Bosch. 
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De Kreel is in 1426 vermeld, het buurschapsgebied 
De Ginkel in 1360, Ede in 838. 

Een drietal geëutrofieerde vennen bij De Ginkel 
waarvan er één bijna is dichtgegroeid met o.a. 
zwarte els, is floristisch van belang. De hydrobio-
logisch onderzochte plas bij De Ginkel en de Kreel-
sche Plas (die als visvijver wordt gebruikt) hebben 
in dit opzicht een matig tot geringe betekenis. 

Op de Drieberg bevindt zich een vijftal geres
taureerde grafheuvels. 

Het gebied is matig tot vrij belangrijk voor vos 
en ree. Het bouwland bij De Ginkel wordt soms be
zocht door herten, zwijnen en dassen. In de bossen 
ten noorden hiervan verblijven edelherten en zwij
nen soms enige tijd. Ook het Edesche Bosch krijgt 
incidenteel bezoek van wilde zwijnen. Een klein 
deel behoort tot het hertenreservaat van de gemeen
te Ede. 

Het gebied wordt druk bezocht. Men mag bijna 
overal met de auto komen. In het zuidoosten zijn 
enkele grote kampeer- en caravanterreinen in het 
bos. De heide en het Kreelsche Zand zijn in gebruik 
als militair oefenterrein. In het noorden is een 
bivakterrein en een groot munitiedepot en in het 
westen bij Ede liggen sportvelden. Bij de door vis
sers gebruikte Kreelsche Plas wordt veel rommel en 
vuil achtergelaten. 
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Behalve de zuidrand behoort het gebied tot Het 
Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het is bijna geheel 
bebost (ongeveer 98% van de oppervlakte). De rest 
bestaat uit cultuurland. Er is vrijwel geen bebou
wing. Vlakbij de druk bezochte restaurant-boerde-
rij Rijzenburg bij de zuidelijke ingang van het 
park is het Rijksarchief ondergebracht in een voor
malige Duitse oorlogsbunker. 

Het gebied is een deel van de grote smeltwater
waaier van de zuidelijke Veluwe. Plaatselijk komen 
er landduinen op voor, bijvoorbeeld ten westen van 
de akkers bij De Roggekamp en Everwijnserf. Tot 
dit landduin dat hoger is dan 5 m, behoren in het 
noorden de Zwarte Bergen en in het zuiden de Kem-
perberg..Door de Stadsdennen loopt een droog dal 
dat duidelijk in het glooiende terrein zichtbaar 
is. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit duinvaag- en 
enkeerdgronden. Het moedermateriaal is grindhou-
dend matig grof zand en matig fijn zand, de grond-
watertrap is VIII. 

Het grootste deel van het gebied bestaat uit 
heideontginningsbossen die aangelegd zijn voor 
1900. De Reemsterbosschen en een deel van de Stads
dennen zijn heideontginningsbossen van na 1900. In 
deze delen is behalve van grove den, lariks en dou-
glas ook gebruik gemaakt van loofhout. Centraal in 
het gebied ligt rond Kemperberg, Everwijnserf en 
De Roggekamp een landgoed met bijbehorende bossen 
aangelegd voor 1800. Het geheel is ontstaan uit 
enkele hoeven die onderling verbonden zijn door 
lanen en loofhoutopstanden; een duidelijke land
schapsstijl vertoont het niet. Door het beheer in 
Het Nationaal Park heeft dit terrein ook een re
creatieve functie gekregen waardoor het oorspron
kelijke karakter verder verloren is gegaan. De bos
sen ten zuidwesten en ten noordoosten van Ever
wijnserf zijn nog relict. In de bossen van dit ge
bied is veel vegetatie van de typen dopheide, gaf-
feltandmos en bochtige smele. Ook komen de typen 
pijpestrootje, Amerikaanse vogelkers en het ver
rijkte bostype voor. Op steile (noord) he Hingen 
groeien zeldzame mossen, terwijl verspreid in het 
gebied stukken liggen, die floristisch van belang 

zijn. In de bossen komen verschillen in hoogte en 
doorzichtigheid voor. 

Uit de grondwatertrap blijkt dat al het cultuur
land droog is. Het cultuurland rond Everwijnserf 
is relict (dit is een rest van de Kemperberg, een 
ontginning waarmee in 1628 begonnen is), evenals 
een klein stukje land bij Rijzenburg. De ontgin
ning Rijzenburg dateert uit het tweede kwart van 
de 19e eeuw. In de rand van het landbouwgebied bij 
De Roggekamp staat o.a. oud loofhout. Relict is 
ook de Koningsweg. 

Door het gebied lopen verschillende rasters. De 
Reemsterbosschen vallen binnen de wildbaan van De 
Hoge Veluwe. Edelhert, moeflon, vos, zwijn, das en 
een enkele ree komen hier voor. Ten zuiden hier
van, in de omgeving van de Stadsdennen en Kemper
berg, zijn geen moeflons. Edelhert en wild zwijn 
komen daar incidenteel voor als het wildbaanraster 
kapot is, maar ze worden meestal weer verwijderd. 
Het zuidelijke deel behoort tot de vrije wildbaan. 
Door bebouwing, rasters en wegen is dit zuidelijke 
deel geïsoleerd van de rest van het gebied. Vos, 
ree en das komen voor en incidenteel wild zwijn. 
Door o.a. stormschade is de dekking plaatselijk 
schaars geworden. In de Reemsterbosschen is een 
klein rustgebied. In het overige gebied is de ver
spreiding van grote zoogdieren nogal onregelmatig 
door verontrusting. 

De Hoge Veluwe is toegankelijk na betaling. Van 
de zuidelijke ingang hier wordt veel gebruik ge
maakt. Verblijfsrecreatie is mogelijk door een 
groot kampeer- en caravanterrein in het zuiden 
van dit gebied. 
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, ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Voor de grote bosbrand, die in 1976 o.a. in het 
oostelijk deel van dit gebied heeft gewoed, be
stond het voor 80% uit bos, 10% van de oppervlakte 
wordt ingenomen door cultuurland en 10% door ove
rig terrein. Er is plaatselijk veel bebouwing, met 
name in het noorden (militaire bebouwing), in het 
westen en noordwesten. 

Dit gebied ten oosten van Schaarsbergen is een 
deel van een zwak glooiende smeltwaterafzetting 
met duidelijke laagten en droge dalen. Plaatselijk 
komen landduinen voor. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden en voor 
een klein deel uit duinvaaggronden. De grondwater-
trap is VIII. 

Het grootste deel van het bos bestaat (bestond) 
uit heideontginningsbossen van voor en na 1900. 
Deze bossen liggen vooral ten oosten van de Kem-
perbergerweg en ten westen van de Apeldoornse Weg. 
Dit laatste deel is grotendeels verbrand. Ten 
noorden van het Openlucht Museum ligt een vanuit 
de middeleeuwen bekend maar weinig beschermd bos. 
Dit bostype zet zich voort in de gebieden 88, 89 
en 90. Landgoederen van na 1800 met bijbehorende 
bossen liggen rond Petersburg, Vrij land en Leipzig. 
De dominerende boomsoorten in deze bossen zijn lariks 
en grove den. Er zijn dan ook nogal wat lage, al 
dan niet doorzichtige grove-dennenbossen. Maar er 
zijn ook bossen met loof- en naaldbomen en ver
schillen in hoogte en doorzichtigheid. Verscheide
ne kap- en stormvlakten liggen in dit gebied. In 
de bossen is hoofdzakelijk ondergroei van het type 
bochtige smele. Ook komt het gaffeltandmostype en 
het verrijkte bostype voor. Floristisch van belang 
is een droog erosiedal in het noordoosten. Het bos 
tussen Klein Heidekamp, de Apeldoornse Weg en de 
E36 is relict evenals het stukje heide behorende 
bij de Kemperheide. 

Relict zijn ook het cultuurland ten zuiden en 
ten westen van Petersburg en de kern van Schaars
bergen. Het cultuurland is droog. Het gehele ge
bied ressorteert onder het schependom van Arnhem. 

Ree en vos bewonen het grootste deel van het 
gebied, af en toe komen wilde zwijnen uit gebied 
90 hier heen, er zijn enkele dassenburchten en 
edelherten komen permanent in het oostelijk deel 
voor. Het foerageergebied van deze edelherten is 
door de brand ten dele aangetast, het verblijfsge-
bied niet. Op de Apeldoornse Weg en de Koningsweg 
wordt regelmatig wild doodgereden. 

Het noordelijke deel behoort tot het terrein 
van vliegveld Deelen, in het noordwestelijke deel 
is militair en particulier terrein. Behalve in de
ze delen wordt het gebied vrij druk bezocht door 
recreanten. Ten noorden van Arnhem wordt veel ge
wandeld en in het westen is een kampeer- en cara
vanterrein. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

De oppervlakte van dit grote gebied bestaat 
voor 69% uit open natuurterrein, in dit geval veel 
heide, wat korstmossenbegroeiing en wat open stuif-
zand. Er zijn drie bosgebieden, de Velperberg, de 
Beerenberg en het Worth-Rhedensche Zand die onge
veer 3 0% van de oppervlakte beslaan. Het overige 
deel (1%) is cultuurland dat bij Terlet ligt. 

Het gebied is grotendeels gelegen op de stuw
wal van de oostelijke Veluwe en een smeltwater
glooiing, zoals bij Boschhuizen en Terlet. In de 
stuwwal liggen op de Worth-Rhedensche Heide en het 
Terletsche Veld diepe droge dalen. In het Rozen-
daalsche Veld zijn veel landduinen die plaatselijk 
meer dan 5 m hoog zijn. Het zuidelijke deel ligt 
op de stuwwalflank, heeft diepe dalen en is min of 
meer bedekt met fijnzandige loss. 

De bodem bestaat voornamelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit duinvaag- en 
moderpodzol- en leemgronden. Het moedermateriaal 
is grindhoudend matig grof zand en plaatselijk ma
tig fijn zand en lössleem. De grondwatertrap is 
VIII. 

Het gebied kent een afwisseling van steile hel
lingen, hoge ruggen en een bobbelig reliëf. Het 
meest karakteristieke reliëf ligt bij de Posbank 
op de Rhedensche Heide, waar op korte afstand gro
te hoogteverschillen zijn. Het Terletsche en Ro-
zendaalsche Veld en de Worth-Rhedensche Heide zijn 
voornamelijk grootschalig. De randen bestaan uit 
loof- en naaldbomen. In het Rozendaalsche Veld en 
de Worth-Rhedensche Heide zijn ook enkele middel
en kleinschalige heidevelden met een gevarieerde 
of alleen uit naaldhout bestaande rand. Er is veel 
heide van het type dopheide en vrij veel van de 
typen lichenen en pijpestrootje. Ook komen de ty
pen struikheide en bochtige smele voor. Op de hoge 
delen in de heide staat regelmatig bosbes en vosse-
bes. In de heide zijn bremrijke delen en in het 

zuiden groeit plaatselijk gaspeldoorn. In het noor
den bereikt kraaiheide zijn landelijke zuidgrens. 
In het Rozendaalsche Zand en in het Worth-Rheden
sche Zand ligt actief stuifzand en is wat korst
mossenbegroeiing. Dit is relict, evenals de heide 
van het Rozendaalsche Veld, het Terletsche Veld, 
het oostelijke deel van de Worth-Rhedensche Heide 
nabij de Eisberg en het heideveld ten noorden van 
de Eerbeekse Allee. Dit laatste heideveld is aan
getast door de grote bosbrand in 1976. Plaatselijk 
is het open natuurterrein floristisch van belang. 

De bossen van de Velperberg en Berenberg be
staan uit een aaneengesloten areaal heideontgin-
ningsbos van voor 1900. Het zijn grote percelen. 
Ten zuiden van dit areaal liggen enkele kleine 
percelen heideontginningsbos van na 1900 die ook 
door de bosbrand zijn aangetast. Op de Velperberg 
is doorzichtig grove-dennenbos, elders zijn de bos
sen samengesteld uit loof- en naaldhout met ver
schillen in hoogte en doorzichtigheid. Stuifzand-
bebossingen met lage, niet doorzichtige grove den
nen liggen in het Worth-Rhedensche Zand en bij het 
Rozendaalsche Zand. In de bossen is vrij veel on-
dergroei van de typen vossebes en gaffeltandmos 
en wat van de typen pijpestrootje, bochtige smele, 
bosbes en dopheide. In het Worth-Rhedensche Zand 
staan plaatselijk eiken die waarschijnlijk restan
ten zijn van een vanuit de middeleeuwen bekend 
maar weinig beschermd bos. Elders in het gebied 
staan ook wintereiken, bijvoorbeeld in het noord
westen. Op steile (noord)hellingen groeien zeldza
me mossen. Hier en daar zijn enkele plasjes en 
vochtige plekken die floristisch van belang zijn. 
Het bos op de Beerenberg en de Velperberg is re
lict, evenals de bosrand langs de Rhedensche Heide 
bij de Valkenberg en een klein stukje bij Het As-
selt. 

Relict zijn ook het droge cultuurland dat bij 
Terlet ligt, de Koningsweg en de oude weg Terlet-
Loenen. 
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Het Hessengat, een klein ven dat in het noord
westen van dit gebied ligt, heeft een vrij grote 
hydrobiologische betekenis. 

Dit grote gebied behoort mede tot de kern van 
het verspreidingsgebied der herten en zwijnenpopu-
laties op de zuidoost Veluwe, dat wordt gevormd 
door de gebieden 71, 72, 74, 80, 84, 85, 90 en 91. 
Behalve deze soorten komen ook permanent ree, vos 
en das voor. Grote delen van de heide worden voor
al 's nachts gebruikt. Plaatselijk, bijvoorbeeld 
rond de Posbank, zijn de wilddichtheden laag. Over 
het geheel genomen is het een matig voedselgebied. 
De landbouwgrond bij Terlet is ingerasterd. Er 
zijn kleine rustgebieden. 

Het gebied wordt druk bezocht, vooral de Pos-
bank, de Zijpenberg en de Emmapyramide. Verharde 
en onverharde wegen worden druk bereden. Het Ro-
zendaalsche Veld wordt benut voor militaire acti
viteiten. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied bestaat uit een aaneengesloten com
plex van zeer waardevolle bostypen op vaak steile 
hellingen. Totaal bestaat ongeveer 95% van de op
pervlakte uit bos en 5% uit cultuurland. Alleen in 
het zuiden is enige bebouwing. 

De stuwwalflank tussen Rheden en Dieren, die de 
ondergrond van dit gebied vormt, wordt gekenmerkt 
door zeer veel diep ingesneden droge dalen. Deze 
hebben meestal een asymmetrische doorsnede en ook 
de bedekkende zandige lösslaag vertoont verschil
len in dikte die met de ongelijkzijdigheid verband 
houden. In het noordwesten liggen enkele landdui-
nen die hier en daar hoger dan 5 m zijn. Bij Die
ren is een klein trechtervormig dal en vanaf de 
Posbank is o.a. de vorm van een droog dal goed 
zichtbaar. 

De bodem bestaat uit leem- en moderpodzolgron-
den en voor een klein deel uit humuspodzol- en enk-
eerdgronden. Het moedermateriaal is lössleem, 
grindhoudend matig grof zand en matig fijn zand. 
De grondwatertrap is VIII. 

Het gebied beslaat gedeelten van de marken Rhe
den en Worthrheden, Ellecom, Dieren en Soeren. De 
nederzetting Rheden is in 1059 genoemd, Worthrhe
den in 1188, Ellecom in 1127 en Dieren reeds in 
838. De mark Ellecom is in 1426 vermeld, de mark 
Dieren in 1462 en de mark Soeren in 1306. In het 
gebied liggen enkele resten van malenbossen waar
van gebruiksbepalingen uit 1474 bekend zijn. Malen
bossen waren bijvoorbeeld het Onzalige Bosch, Het 
Asselt en de Middachterbosschen. Deze bossen zijn 
relict, evenals het bos tussen De Steeg en Rouwen-
berg, het bos ten oosten van Fagelsheide en het 
bos rond de Carolinaberg en Prins Willemberg dat 
ten dele stervormig is aangelegd en behoort bij 
het landgoed Hof te Dieren waar stadhouder Willem 
II zich sinds 1648 placht te verpozen. De oude 
boskernen worden afgewisseld door heideontginnings-

bossen van voor 1900 en aan de westzijde door een 
stuifzandbebossing. Het padenpatroon aan deze west
zijde is gebogen. De bossen hebben behalve de af
wisseling in reliëf en loof- en naaldbomen ook ver
schillen in hoogte en doorzichtigheid. In de bos
sen is veel ondergroei van de typen bochtige smele, 
bosbes en adelaarsvaren. Er is vrij veel opgaand 
beukenbos met de bijbehorende vegetatie en wat ve
getatie van het type gaffeltandmos en het verrijk
te bostype. Langs de zuidrand zijn wat stukjes bos 
met een rijkere flora, o.a. met klaverzuring. Op 
de steile (noord)hellingen groeien zeldzame mossen. 

Er is alleen droog cultuurland dat voornamelijk 
bij de zuidoost rand bij Lappendeken en Carolina-
hoeve ligt. Er is gras- en bouwland. Bij Carolina-
hoeve ligt grasland met een begroeiingsrand van 
loof- en naaldbomen. Het landhuis De Valkenberg 
met bijbehorend cultuurland is relict, evenals het 
land ten zuidwesten van Dieren, ten noorden van de 
Middachterallee, ten noorden van Ellecom en rond 
Carolinahoeve. Relict is ook de Koningsweg en een 
huis met park aan de Parkweg in Rhederoord. 

Voor grote zoogdieren is dit gebied één van de 
belangrijkste gebieden op de Veluwe. Het is een 
onderdeel van het verspreidingsgebied op de zuid
oost Veluwe, dat wordt gevormd door de gebieden 71, 
72, 74, 80, 84, 85, 90 en 91. Edelhert, ree, vos, 
wild zwijn en das zijn in relatief grote aantallen 
permanent aanwezig. In het zuidelijke deel zijn 
dassenburchten. Bij Dieren, in de omgeving van het 
crematorium en de sportterreinen, is een deel af
gesloten voor herten en zwijnen door een grof wild
raster. Aan de zuidzijde beschermt een raster de 
landbouwgronden. Een deel van het Onzalige Bosch 
en Hagenau is door een raster afgesloten voor wil
de zwijnen, waardoor buiten dit raster de zwijnen 
in veel lagere wilddichtheden voorkomen. Zowel dek
king als voedsel zijn in het gebied voldoende aan
wezig. Er zijn rustgebieden die een compensatie 
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zijn voor de onrust langs de verharde wegen en pa
den. 

Onrust wordt veroorzaakt door veel recreatie in 
dit gebied. Op zand- en asfaltwegen wordt veel met 
auto's gereden. 
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Centraal in het gebied ligt de Ginkelsche Heide 
met aan weerszijden bos, het Hoekelumsche Bosch, 
De Sijsstelt, het Ginkelsche Zand en een deel van 
Planken Wambuis. Verspreid liggen enkele stukjes 
cultuurland. Het oppervlak van het gebied bestaat 
ongeveer voor 75% uit bos, 23% open natuurterrein 
en 2% heide. In het zuidwesten is wat bebouwing 
in het bos. 

De ondergrond van dit gebied ten oosten van Ede 
tussen de Amsterdamsche Weg en de E36 wordt ge
vormd door een deel van de stuwwal van Ede met een 
stuwwalplateau en een smeltwaterwaaier ten oosten 
daarvan. In De Sijsselt komen behalve een lengte
duin plaatselijk lage duinen of dekzandwelvingen 
voor. Ook liggen er brede dekzandruggen op de 
smeltwaterwaaier, zoals op de Ginkelsche Heide. 

De bodem bestaat uit moderpodzol- en humuspod-
zolgronden en voor een klein deel uit duinvaag-
gronden. Het moedermateriaal is grindhoudend matig 
grof zand en matig fijn zand op grondwatertrap 
VIII. 

De Sijsselt is een vanuit de middeleeuwen be
kend maar weinig beschermmd bosgebied (genoemd in 
1436/37). Er zijn nog enkele restanten van het oor
spronkelijke bos, zoals eikenstrubben en opgaande 
wintereik. Het grootste deel is echter in de 19e 
eeuw omgevormd in naaldhout. Oud loofhout staat 
ook in het Hoekelumsche Bosch dat behoort tot het 
landgoed Hoekelum, waarvan het landhuis in 1914 in 
de oude trand is herbouwd. In 1396 wordt een wild-
forstersgoed Hoekelum genoemd. Het landgoed dat 
met het huis relict is, heeft kleine ruimten, een 
vijfer, begroeiing met rhododendron e.d. Op dit 
landgoed en in De Sijsselt komen zeldzame plante
en paddestoelensoorten voor. Aan de oostrand van 
de Ginkelsche Heide liggen heideontginningsbossen 
van zowel voor als na 1900. Het Ginkelsche Zand be
staat uit stuifzandbebossingen waarin voornamelijk 
grove den voorkomt. In het uiterste oosten van het 
gebied ligt een deel van de oude kern van het land
goed Planken Wambuis dat voor 1800 is aangelegd. 
Om deze kern liggen heideontginningsbossen van 
voor 1900. In de bossen van het gebied is veel on-
dergroei van de typen bochtige smele en bosbes. In 
het westen is wat opgaand beukenbos en vegetatie 

van het type adelaarsvaren, in het oosten is vrij 
veel vegetatie van de typen lichenen en pijpestroo-
tje. Ook komen de typen Amerikaanse vogelkers, gaf-
feltandmos en het verrijkte bostype voor. 

De Ginkelsche Heide is grootschalig met een in 
hoogte variërende loof- en naaldhoutrand en be
staat voornamelijk uit heide van het type bochtige 
smele. Ook er is vrij veel heide van het type dop-
heide, waarin bochtige smele plaatselijk een be
langrijke rol speelt en heide van de typen struik
heide en pijpestrootje. De steile (noord)hellingen 
van zowel bos als heide zijn bryologisch van bete
kenis. Er zijn enkele plekken met vossebes en flo
ristisch van belang is ook de droogstaande boven
loop van de Molenbeek (Renkumsche Beek). Het ge
deelte van de Ginkelsche Heide dat binnen het 
buurschapsgebied De Ginkel ligt is relict. 

Het cultuurland behorend bij De Ginkel ten zui
den van de E36 is eveneens relict. De Ginkel is in 
het begin van de 14e eeuw genoemd. Er is alleen 
droog cultuurland. 

Ree en vos komen bijna overal in het gebied voor 
edelherten in de bosgebieden ten noorden van de 
E36 en wilde zwijnen alleen in de oostelijke helft 
met incidentele trek naar De Sijsselt. Het Hoeke
lumsche Bosch ligt nogal geïsoleerd door de inge
graven spoorwegen en de E36 en doordat plaatselijk 
rasters geplaats zijn; alleen ree en vos komen 
hier voor. Delen van De Sijsselt, Zuid Ginkel en 
ten oosten van de Kruislaan worden door de das als 
fourageergebied benut. Afgezien van de heide is er 
voldoende dekking. Voedsel is in ongeveer de helft 
van het terrein niet in overmaat aanwezig. Door mi
litaire oefeningen en onrust door recreatie is het 
aantal dieren achteruitgegaan. 

Het hele gebied wordt druk bezocht door recre
anten, vooral de heide die door de militaire oefe
ningen intensief ontsloten is. Een trekpleister 
zijn de schaapskooi bij Zuid Ginkel en het restau
rant Planken Wambuis. Bij Hoekelum is een huisjes
terrein. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
* activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

>* 

* voor omschrijving recreatiecategorieè'n zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

De oppervlakte van dit gebied bestaat voor on
geveer 50% uit bos, 45% cultuurland en 5% open na
tuurterrein. Het bosgebied is samengesteld uit het 
Gemeentebosch en het beboste deel van het Papen-
dalsche Veld. Het cultuurland, voornamelijk bouw
land, ligt rond de Reijerscamp. In het cultuurland 
bij Wolfheze is bebouwing, o.a. een bedrijf met 
intensieve veehouderij. Bij De Buunderkamp en in 
het noordoosten is enige bebouwing in het bos. 

Dit gebied ten noorden van Wolfheze behoort tot 
een smeltwaterwaaier. Het is een zwak glooiiend ge
bied met duidelijke dalvormige laagten. In het wes
telijk deel ligt bij hoge grondwaterstand het be
gin van de Molenbeek (Renkumse beek). Plaatselijk 
komen daar duinen voor van meer dan 1,5 m hoogte. 
In het oosten liggen enkele lage dekzandwelvingen 
zoals bij De Hooge Heide. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden. Het 
moedermateriaal is grindhoudend matig grof zand en 
plaatselijk matig fijn zand, de grondwatertrap is 
uitsluitend VIII. 

Het gehele bosgebied wordt in beslag genomen 
door heideontginningsbossen waarvan het merendeel 
is aangelegd voor 1900. In deze voornamelijk strak 
ontsloten bossen is de dominerende houtsoort grove 
den, die in de tweede generatie ten dele vervangen 
wordt door douglas. Ook komt loofhout voor, bij
voorbeeld bij De Buunderkamp waar Amerikaanse eik 
en rhododendron staat. De bossen kennen verschil
len in hoogte en doorzichtigheid. Plaatselijk zijn 
sr lage, wat doorzicht betreft wisselende grove-
dennenopstanden met een strakke of grillige ont
sluiting. In de bossen is veel vegetatie van het 
type bochtige smele en in het oosten van het bos-
aestype, er is vrij veel vegetatie van het type 
Amerikaanse vogelkers en wat van de typen pijpe-
;trootje, dopheide, gaffeltandmos en het verrijkte 
ïostype. De steile (noord)hellingen zijn floris

tisch van belang, evenals de bovenloop van de Ren
kumse Beek. Het bos in het Papendalsche Veld ten 
noorden en ten zuiden van Reijersheijde is relict. 

In het oosten tussen Wolfheze en Papendal ligt 
wat heide van het bochtige smeletype. Hierin en 
langs de randen staat laag loofhout. Deze heide is 
relict. 

De begroeiingsranden van het cultuurland bevat
ten loof- en naaldhout, soms ook oud loofhout. Ten 
oosten van de Wolfhezerweg ligt bij Reijersheijde 
cultuurland, dat doorsneden wordt door de Amster
damse Weg. Dit is relict, evenals het tracé van de 
oude weg Ede-Arnhem. 

Doordat het gebied ten zuiden van de E36 ligt is 
het geïsoleerd geraakt van het verspreidingsgebied 
van de edelherten en wilde zwijnen. Deze laatste 
komen echter toch incidenteel voor. Vos, ree en 
das komen permanent voor; er is een dassenburcht. 
Door het ontbreken van dekking is het landbouware
aal niet zo belangrijk voor grote zoogdieren. Het 
meest waardevolle deel is de westpunt. In ongeveer 
de helft van het gebied is het voedselaanbod rede
lijk goed. 

Het bos en de heide worden druk bezocht. Langs 
de spoorlijn crosst men met motoren en bromfietsen. 
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Het gebied bestaat voor 85% uit bos, 8% cultuur-
land, 5% open natuurterrein en 2% overig terrein. 
De bossen zijn heideontginningsbossen en landgoed-
bossen en een klein areaal is een vanuit de middel
eeuwen bekend maar weinig beschermd bos. Het cul
tuur land en het open natuurterrein (heide) liggen 
voornamelijk als brokstukken verspreid in het bos 
ten westen van de Kemperbergerweg. Er komt zowel 
verspreid als geconcentreerd bebouwing voor. Tot 
deze bebouwing behoren enkele inrichtingen en langs 
de Kemperbergerweg een woonbos. 

De ondergrond van dit gebied vormt een deel van 
de grote smeltwaterwaaier op de zuidwestelijke Ve-
luwe. Er komen duidelijke droge dalen voor. Bij 
Rijk der Heide, Westerheide en ten zuiden van 
Schaarsbergen liggen landduinen van meer dan 1,5 m 
hoog. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit humuspodzol-
gronden en voor een klein deel uit duinvaaggronden. 
Het moedermateriaal is grindhoudend matig grof 
zand en plaatselijk matig fijn zand, de grondwater-
trap is VIII en hier en daar VII. 

Het gebied ligt geheel binnen het grondgebied 
van Arnhem. De bossen vormen een geheel met soort
gelijke bossen van de gebieden 82, 83 en 89. Warns-
born is een landgoed dat aangelegd is in de 17e 
eeuw. Bij de Vijverberg en Groot Warnsborn is de 
ontsluiting grillig en bevindt zich een steile hel
ling. Rond Groot Warnsborn treft men waterpartijen, 
grillig gevormde ruimten, rhododendrons en oud 
loofhout aan. Oud loofhout staat ook bij de Vijver
berg en Westerheide. De beken en vijvers zijn flo
ristisch van belang. Het bos dat Groot Warnsborn 
direct omringt behoort tot de groep landgoederen 
van na 1800. Het bos ten oosten van de Kemperber
gerweg bestaat uit heideontginningsbossen van zo
wel voor als na 1900. In tegenstelling tot de ster
ke afwisseling van loof- en naaldhout met verschil
len in hoogte en doorzichtigheid die de landgoed-
bossen ten westen van de Kemperbergerweg hebben, 
zijn ten oosten van deze weg vooral lage, veelal 
doorzichtige grove-dennenopstanden. Pleksgewijs 
treft men landgoedinvloeden aan en ten noorden van 
het Openlucht Museum liggen enkele resten van een 
vanuit de middeleeuwen bekend maar weinig be

schermd bosgebied. In de bossen is veel ondergroei 
van het bochtige smeletype, vrij veel van de typen 
gaffeltandmos en lichenen. Verder is er wat vege
tatie van de typen dopheide, Amerikaanse vogelkers, 
bosbes en vegetatie behorend bij het opgaand (beu
ken) loofbos. In het zuiden zijn enkele plekken die 
floristisch rijk zijn waaronder plaatsen met een 
rijke paddestoelenflora. Het bos ten noorden van 
Papendal en de bossen op Westerheide en Warnsborn 
en ten oosten van Lichtenbeek zijn relict. 

Verspreid liggen enkele heideterreinen met hoofd
zakelijk heide van het type bochtige smele. Er is 
wat heide van het type struikheide. De heideveld
jes hebben een loof- en naaldhoutrand of een rand 
met oud loofhout. Solitair staan in deze heide bo
men (o.a. jeneverbes). 

Ook de gras- en bouwlandpercelen, die verspreid 
in het bos liggen, hebben een loof- en naaldhout
rand met veelal oud loofhout. Relict zijn het cul
tuur land ten noorden van Papendal bij de Amsterdam
se Weg, ten oosten van de Maesberg, ten westen van 
de Kemperbergerweg en op Groot Warnsborn. Op dit 
landgoed bevindt zich een groot aantal grafheuvels. 

De beek in het landgoed Warnsborn heeft een zeer 
grote hydrobiologische betekenis. 

Het gebied is ingesloten en versnipperd door 
wegen en nogal verontrust door recreatie. Plaatse
lijk, o.a. op Westerheide, staan rasters. Voor 
edelherten en wild zwijn is het moeilijk bereik
baar geworden. Ree, vos en das komen wel voor, er 
zijn zelfs meerdere dassenburchten. 

Recreatie is mogelijk doordat er enkele kam
peer- en caravanterreinen zijn. Het is dan ook een 
druk bezocht gebied. 
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Dit gebied, dat aan de periferie van Arnhem en 
Oosterbeek ligt, bestaat voor ongeveer 50% van de 
oppervlakte uit bos en voor 50% uit cultuurland. 
Verspreid komt bebouwing voor. 

Het gebied ligt hoofdzakelijk op de reliëfrijke 
stuwwal van Arnhem. Hierin liggen diepe droge da
len, zoals Mariëndaal. Ten noorden van het Open
lucht Museum liggen enkele tot ongeveer 5 m hoge 
duinen. 

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit moderpodzol-
gronden en voor een klein deel uit humuspodzol- en 
duinvaaggronden. Het moedermateriaal is grindhou-
dend matig grof zand en plaatselijk matig fijn 
zand. De grondwatertrap is op de meeste plaatsen 
VIII en hier en daar III. 

Het gebied ligt gedeeltelijk binnen het grond
gebied van Arnhem en ten dele van Oosterbeek. Arn
hem is voor het eerst vermeld in 893, Oosterbeek 
in 834. Het bos en het cultuurland behoren tot een 
aantal landgoederen die ten dele voor en ten dele 
na 1800 zijn aangelegd. Voorbeelden zijn de land
goederen Mariëndaal baar een in 1392 gesticht 
klooster Mariënborn gelegen was), Warnsborn (dat 
in de 17e eeuw is aangelegd) en Lichtenbeek, waar
van een vermelding bekend is uit 1651. 

Het bos beborende bij deze landgoederen en het 
bos rond het Openlucht Museum en het Leeuwenpark 
is relict. Door de tracering van wegen, het reliëf 
en het gebruik van vele boomsoorten is het bos af
wisselend. Er is vrij veel opgaand beukenbos dat 
plaatselijk wat rijker of verrijkt is. In de bos
sen is vrij veel ondergroei van de typen adelaars
varen en bochtige smele en wat van de typen bosbes, 
lichenen, gaffeltandmos, Amerikaanse vogelkers en 
het verrijkte bostype. Plaatselijk komt wintereik 
voor. In het bos en langs de bosranden zijn hier 
en daar floristisch rijke plekken. 

Er is zowel gras- als bouwland. Een aantal van 

de randen bevat oud loofhout en ligt op steile hel
lingen. Relict is het cultuurland ten zuiden van 
Hoog Erf, ten noordoosten van Klein Warnsborn, ten 
oosten van Lichtenbeek (dat aan de zuidzijde be
grensd wordt door de Schelmse Weg), ten oosten van 
Mentenberg en ten noorden van De Geitenkamp. 

De beken in Mariëndaal en in het Zweiersdal (de 
Zomp) hebben respectievelijk een zeer grote en gro
te hydrobiologische betekenis. De beek in het 
Openlucht Museum is hydrobiologisch slechts poten
tieel van belang. 

Voor grote zoogdieren heeft dit gebied alleen 
enige waarde voor ree, vos en das, ofschoon het 
grotendeels rijk aan voedsel is. Door wegen, be
bouwing en rasters is het echter nagenoeg afgeslo
ten van het verspreidingsgebied van edelherten en 
wilde zwijnen. De verontrusting veroorzaakt lage 
wilddichtheden. In het westelijke deel is niet 
overal dekking aanwezig. 

Bij Oosterbeek is een groot caravanterrein. Mede 
door de landschappelijke aantrekkelijkheid wordt 
het gebied met name vanuit Arnhem en Oosterbeek 
druk bezocht. Langs de Schelmseweg liggen een die
renpark met leeuwenpark, het Openlucht Museum en 
sportvelden. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

In dit gebied domineert het landgoedbos beho
rend bij het Kasteel Rosendael. Dit wordt omringd 
door heideontginningsbossen. De oppervlakte be
staat voor 95% uit bos en voor 5% uit cultuurland. 

Het gebied ten noorden van Rozendaal ligt op 
een vrij steile stuwwalflank met diepe droge dalen 
en plaatselijk loss. Achter het Motel aan de rijks
weg Utrecht-Arnhem ligt een grote zandgroeve waar 
de stuwingsverschijnselen goed waarneembaar zijn. 
Bij het Stadsbosch, Uileveld en de Zwarte Bulten 
zijn landduinen van meer dan 12,5 m hoog. Het ove
rige deel van het gebied bevindt zich op de grote 
smeltwaterwaaier van de zuidwestelijke Veluwe. 

De bodem bestaat uit moderpodzol-, humuspodzol-
en duinvaaggronden. Het moedermateriaal is grind-
houdend matig grof zand en grindhoudend matig fijn 
zand. 

Gedeeltelijk behoort dit gebied tot het grond
gebied van Arnhem en gedeeltelijk tot de mark Velp. 
De nederzetting Arnhem is voor het eerst vermeld 
in 893, de mark Velp in 1343 maar de nederzetting 
Velp al in het begin van de 9e eeuw. Het kasteel 
Rosendael is sinds 1314 bekend als eigendom van de 
Gelderse graven en hertogen. Van het middeleeuwse 
kasteel is weinig meer over. Het huidige kasteel 
met park is relict, evenals de kern van Rozendaal 
en enkele boerderijen. 

Het landgoed bij het kasteel Rosendael met de 
bijbehorende bossen is aangelegd voor 1800. Er zijn 
loof- en naaldhoutbossen met o.a. oud loofhout op 
een steile helling en vijvers. Langs deze vijvers 
en langs beken groeien zeldzame plantesoorten. 
Rond het landgoedbos liggen 'heideontginningsbossen 
die aangelegd zijn voor het jaar 1900. Het zijn 
loof- en naaldbossen met verschillen in hoogte en 
doorzichtigheid. In het noorden, bij de Nieuw Kamp, 
zijn vooral lage grove-dennenbossen die ten dele 
wel, ten dele niet doorzichtig zijn. In het zuid

westen ligt een deel van een vanuit de middeleeuwen 
bekend maar weinig beschermd bos, dit behoorde 
vroeger waarschijnlijk tot het Monnikerhuizer Bos, 
een malenbos ten noorden van de Geitenkamp, dat 
aan het eind van de vijftiende eeuw wordt genoemd. 
Het bos aan weerszijden van de golfbanen is relict, 
evenals al het bos ten westen van de Terletse Weg 
(uitgezonderd het bos ten noorden van Delhuijzen). 
In de bossen is veel ondergroei van de typen boch
tige smele en bosbes, vrij veel van het adelaars-
varentype en in het noorden vrij veel van het type 
vossebes. Er is wat vegetatie van het verrijkte 
bostype en het type pijpestrootje en voedselrijk 
droog bos. Op steile (noord)hellingen groeien zeld
zame mossen. Plaatselijk is er zelfs veenmosont-
wikkeling met o.a. een voor Nederland nieuwe veen-
mossoort. 

Enig droog cultuurland sluit aan op het cultuur
land ten noorden van de Geitenkamp. Het hele com
plex is relict. 

De Rozendaalse beek, die in dit gebied ont
springt, heeft een zeer grote hydrobiologische be
tekenis . 

Voor grote zoogdieren op de zuidoost Veluwe is 
het een belangrijk gebied. Het behoort met de ge
bieden 71, 72, 74, 80, 84, 85 en 91 tot het ver
spreidingsgebied op de zuidoost Veluwe. Edelhert, 
ree, vos, wild zwijn en das komen permanent voor. 
Er zijn verschillende belangrijke dassenburchten. 
De wilddichtheid is niet zo hoog. Dekking is vol
doende aanwezig maar als voedselgebied is het ma
tig geschikt. 

Het is een druk bezocht gebied. Bij kasteel Ro
sendael ligt het sprookjesbos De Bedriegertjes, in 
het westen liggen golfbanen en in het zuidwesten 
een motel. 

230 



GEBIED Nr: 91 

KWETSBAARHEID T.O.y.: 
7̂  ' M^B IE LE" RE CR E AT IE I J Z ^ Z P ^ T A H ^ A I R E RECJRJATIE__ 

DISCIPLINE/ASPECT I WAAR- ! wandelen + j wandelen j wandelen + fietsen + brom- autorijden 1 dagrecreatieve 'verblijf srecreatieve 
I DERING ! *'etsen ! + fietsen j paardrijden j fietsen j voorzieningen j voorzieningen 
! I beperkt {onbeperkt paden ; buiten paden j I 

., r , a i b i ' U d , j .,e.i.fi i '9 i i h l i l i j k ! j J m ... Ji o jp Jq.i. Î Jr js It Ju [v ] i iwlx j ] y ] z ] 

GEOMORFOLOGIE 

BODEM 

VEGETATIE 

BOSJYPEN 

GROTE ZOOGDIEREN 

VOGELS 

CULTUURHISTORIE 

FYSIOGNOMIE 

5 

5 

5 

4 

4 

4 
-_J 

1 

• • • • 

• • 

• • • • 
• • - * 

j~h,-f y ~ ~ j""-j 

>•* 

De oppervlakte van dit gebied bestaat voor 65% 
uit bos, 10% open natuurterrein (heide met plaat
selijk veel opslag), 22% cultuurland en 3% overig 
terrein. Vrijwel alleen in het cultuurland, dat 
langs de zuidrand ligt, is enige bebouwing. 

Het gebied ligt op een steile stuwwalflank met 
diepe droge dalen waarin dikke lagen zandige loss 
voorkomen. De Herikhuizerweg en de Beekhuizense 
Weg liggen in dergelijke diepe dalen, waardoor ze 
het karakter van een holle weg hebben. Er zijn ver
schillende uitgeprepareerde stuwwaldelen zoals de 
Kamerdalsche Weg, de Keienberg en de Ossenberg. 

De bodem bestaat uit leem-, moderpodzol- en 
enkeerdgronden en voor een klein deel uit duin-
vaaggronden. Het moedermateriaal is lössleem, 
grindhoudend matig grof zand en grindhoudend matig 
fijn zand op grondwatertrap VIII en hier en daar 
op VII. 

Het gebied beslaat gedeelten van de mark Velp 
en van de mark Rheden. De nederzetting Velp wordt 
genoemd in het begin van de 9e eeuw, de mark in 
1342. Rheden is in 1059 genoemd, Worthrheden in 
1188 en in 1294/95 is er in Rheden sprake van waar
delen wat wellicht op een markeorganisatie wijst. 

Praktisch het hele gebied bestaat uit een van
uit de middeleeuwen bekend maar weinig beschermd 
bosgebied. Er zijn gebruiksbepalingen van malen-
bossen uit 1474. In de loop van de 19e en 20e eeuw 
zijn delen van de bossen omgevormd maar het oor
spronkelijke karakter is grotendeels gehandhaafd. 
De bossen zijn afwisselend, er zijn loof- en naald-
bomen en verschillen in hoogte en doorzichtigheid. 
Op het landgoed Beekhuizen, dat evenals landgoed 
Hoeven landgoedbossen heeft van voor 1800 is enig 
voedselrijk bos met elzen en in het zuiden wat op
gaand beukenbos. In de bossen is veel ondergroei 
van de typen bosbes en adelaarsvaren en vrij veel 
van het bochtige smeletype. Het bos op de Ossen-
berg, de Zijpenberg, bij de Emma Pyramide en in de 
omgeving van Heuven is relict. 

Het open natuurterrein bestaat vrijwel alleen 
uit heide van het type dopheide, waarin bochtige 
smele een belangrijke rol speelt. Plaatselijk is 
er veel opslag. In de heide is een plek rijk aan 
orchideeën en een gedeelte rijk aan gaspeldoorn. 

Floristisch van belang zijn ook enkele bosweitjes, 
de beek, bron en vijvers bij Beekhuizen en de 
bron op Zijpenberg. Bij Beekhuizen bereikt de ze
venster de zuidgrens van zijn verspreidingsgebied 
in het laagland. Op steile (noord)hellingen in bos 
en heide groeien zeldzame mossen. 

De hydrobiologische betekenis van de Beekhuizer 
beek is zeer groot. 

Er is alleen droog cultuurland met begroeiings-
randen van loof- en naaldbomen, hier een daar met 
oud loofhout. Langs de weg Velp-Rheden is ook niet-
agrarische bebouwing in het cultuurland. Relict is 
het land ten zuiden van de Ossenberg, ten zuiden 
van de Zijpenberg, tussen Heuven en Rheden, ten 
noorden van Heuven en tussen Rheden en Valkenberg. 
Heuven is in 1379 een Gelders leen. 

Reeën komen in het gehele gebied voor, edelher
ten en wilde zwijnen niet overal want bepaalde de
len zijn door rasters onbereikbaar. Daarentegen 
zijn er waardevolle dassen- en vossenburchten. Het 
gebied is nogal verbrokkeld door wegen die door 
veel bezoekers worden gebruikt. Door deze veront
rusting heeft het wild een onregelmatige versprei
ding en trekt het soms ten dele weg. Behalve in 
het agrarische gebied is er voldoende dekking; ook 
aan voedsel is geen gebrek. Dit gebied vormt teza
men met de gebieden 71, 72, 74, 80, 84, 85 en 90 
het verspreidingsgebied voor grote zoogdieren op 
de zuidoost-Veluwe. 

Het gebied wordt druk bezocht, vooral vanuit 
Arnhem en Velp. Er is een grote begraafplaats in 
het bos en een zandafgraving. 
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Bij de Dikkenberg liggen twee middelschalige 
agrarische gebieden die samen met wat kleine stuk
jes cultuurland 4% van de oppervlakte innemen. Het 
overige deel bestaat uit bos dat 85% van de opper
vlakte beslaat, 4% is open natuurterrein en 2% 
overig terrein. Plaatselijk is er veel bebouwing 
in het bos, zowel verspreid als geconcentreerd in 
de vorm van een woonbos. 

Het gebied is een deel van de stuwwal van Ede 
met op het hoogste deel een stuwwalplateau. Er 
zijn verschillende droge dalen en op enkele plaat
sen komen dekzandwelvingen voor. 

De bodem bestaat uit moderpodzolgronden. Het 
moedermateriaal is grindhoudend matig grof zand en 
plaatselijk grindhoudend matig fijn zand op grond-
watertrap VIII. 

Het hele gebied behoort tot de Rekenkamervelden 
van de zuid-Veluwe. De bossen zijn voor het meren
deel aangelegd in de loop van de 19e en 20e eeuw 
op basis van reeds in de middeleeuwen bekend, maar 
weinig beschermd bos. Een oud foreest, De Moft, 
wordt in 996 genoemd en onderdelen daarvan moeten 
tot in de 17e eeuw hebben bestaan. Het huidige bos 
bestaat uit in de 19e eeuw aangelegd landgoedbos 
(de kern van De Born, Hullenberg en Oostereng) en 
naaldhoutproductiebos uit de 19e eeuw en 20e eeuw. 
Binnen de landgoedbossen is een grote variatie aan 
boomsoorten, het padenpatroon is overwegend gril
lig. De naaldhoutproduktiebossen bestaan overwe
gend uit grove den, lariks en douglas. Deze bossen 
lijken veel op heideontginningsbossen maar wijken 
hiervan af door het voorkomen van eikenstrubben 
(o.a. wintereik). Kenmerkend voor het hele gebied 
zijn de oude grenswallen, beplant met eik en berk, 

die vroeger om de bossen zijn aangelegd. In de bos
sen is hoofdzakelijk ondergroei van het bosbestype. 
Ook komen de typen bochtige smele en Amerikaanse 
vogelkers voor. Het bos ten oosten van Bennekom 
is relict. 

In het noorden is wat heide van de typen boch
tige smele en struikheide. Ten dele groeit deze 
heide dicht met opslag. 

Het cultuurland, voornamelijk bouwland, is 
droog. De begroeiingsranden bestaan uit in hoogte 
variërende loof- en naaldbomen. 

Voor grote zoogdieren is het een verbrokkeld en 
sterk verontrust randgebied. Het is van enig be
lang voor vos en ree en het noordelijkste deel 
wordt soms door dassen benut. Door de ligging nabij 
Bennekom en ten zuiden van de spoorlijn en de E36 
is het onbereikbaar voor edelhert en wild zwijn. 
Het is plaatselijk arm aan voedsel en aan dekking. 

Het gebied wordt druk bezocht en op een verhar
de weg en enkele zandwegen wordt veel met auto's 
gereden. Verblijfsrecreatie is mogelijk door enke
le huisjes- en caravanterreinen. In het zuidoosten 
bij De Fransche Kamp ligt een zandafgraving die in 
gebruik is als vuilstortplaats. 
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De kern van dit gebied bestaat uit het dal van 
de Molenbeek, Kortenburgsche Beek (Renkumse beken) 
en Het Broek. Ten zuiden van Quadenoord is dit een 
ruimtelijk graslandgebied. Verspreid liggen nog 
enkele stukjes bouwland en het overige deel is 
bijna geheel bebost. De totale oppervlakte bestaat 
voor ongeveer 90% uit bos en 10% cultuurland. Ver
spreid is enige bebouwing en bij Oranje Nassau's 
Oord, Nol in 't Bosch en het Landbouwinstituut 
komt wat geconcentreerde bebouwing voor. 

De ondergrond van het gebied wordt gevormd door 
een deel van de grote smeltwaterwaaier van de zuid
westelijke Veluwe met daarin de beekdalen. Langs 
de beken komen plaatselijk landduinen van meer dan 
5 m hoog voor of dekzandruggen zoals bij De Keijen-
berg. Het beekdal is een van de meest duidelijk 
ontwikkelde dalen met een ongelijkzijdig dwarspro
fiel. 

De bodem bestaat uit moderpodzol-, humuspodzol-
en enkeerdgronden en voor een klein deel uit beek-
eerdgronden. Het moedermateriaal is grindhoudend 
matig grof zand en plaatselijk grindhoudend matig 
fijn zand. De grondwatertrap is hoofdzakelijk VIII 
en hier en daar II of III. 

Het gebied omvat gedeelten van de Rekenkamervel-
den van de zuid-Veluwe en van het gebied Harten. 
Harten wordt voor het eerst genoemd in 838. Het 
dorp, een verzameling boerderijen rond een kapel, 
heeft tot in de 17e eeuw bestaan maar is thans ver
dwenen. In 17 03 werden o.a. tot leengronden gere
kend Quadenoord, De Keijenberg en Everwijnsgoed, 
die thans met bijbehorende bossen relict zijn. 
Quadenoord bestond in 1649, het Everwijnsgoed in 
het begin van de 14e eeuw. Evenals bij De Keijen
berg en Oranje Nassau's Oord ligt hier landgoedbos 
uit de 19e eeuw. Ten zuiden van De Keijenberg en 
bij Oranje Nassau's Oord liggen nog boskernen van 
voor 1800. In deze landgoedbossen is een grote va
riatie aan boomsoorten. De overige bossen zijn hei-
deontginningsbossen uit de 19e en 20e eeuw, waar
toe in het noorden lage, niet doorzichtige grove-
dennenbossen behoren. In de bossen is veel vegeta
tie van het bochtige smeletype en vrij veel van 
het bosbestype. Ook komen de typen gaffeltandmos, 
adelaarsvaren, Amerikaanse vogelkers en vegetatie 

behorend bij het opgaand (beuken)loofbos en het 
verrijkte bostype voor. 

Er is zowel droog als vochtig tot nat cultuur
land (het laatste alleen in de beekdalen). Deze 
dalen zijn floristisch van belang. Er zijn restan
ten van interessante vochtige tot natte bostypen 
met zeldzame plantesoorten. Ook zijn er sprengen 
en bronnen en wat drassig hooiland. In enkele stuk
jes bouwland met een rand van loof- en naaldbomen 
(soms met oud loofhout) is mozaïekpercelering her
kenbaar. Het cultuurland bij Everwijnsgoed, de 
Keijenberg en tussen Oranje Nassau's Oord en Renkum 
is relict, evenals een stukje heide tussen Dikken-
berg en Grote Boschbeek. Relict is ook een boerde
rij aan de Bosbeekweg. 

De Renkumse beken zijn hydrobiologisch van gro
te betekenis, hoewel de beekfauna storingsver
schijnselen toont. 

In een smalle zone langs de Remkumse beken be
vinden zich verschillende groepen grafheuvels. Ook 
het terrein van het voormalige 14e eeuwse kasteel 
Grunsvoort ligt in het dal van genoemde beken. 

Door de ligging is dit gebied moeilijk bereik
baarvoor edelhertenen voor wilde zwijnen. Wilde zwij
nen trekken echter toch incidenteel door. Ree en vos 
verblijven in het grootste deel van het gebied, de 
das gebruikt bepaalde delen als voedselgebied maar 
woont in gebied 87. De dekking is plaatselijk on
voldoende en bovendien is er ten dele veel veront
rusting door verblijfsrecreatie en openbare (zand) 
wegen waarop veel gereden wordt. 

De verblijfsrecreatie is mogelijk omdat er vrij 
veel caravan- en huisjesterreinen in het bos zijn. 
Vooral het beekdal wordt druk bezocht, evenals het 
pannekoekenhuis Panoramahoeve. In het zuiden ligt 
een grote papierfabriek in het beekdal. 
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
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# voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Dit gebied, dat begrensd wordt door o.a. een 
spoorlijn en een autoweg, heeft een ruimtelijk 
landschap. Er is slechts weinig bos (5% van de op
pervlakte) . De overige oppervlakte bestaat uit 
cultuurland (90%) en open natuurterrein (5%). Ver
spreid is er enige bebouwing; bij Wolfheze zijn 
kleine stukjes woonbos. 

Het gehele gebied ligt in de zwak glooiende 
smeltwaterwaaier van de zuidwestelijke Veluwe. Er 
zijn duidelijk droge dalen en ten zuiden van Wolf
heze komen noa wat laqe dekzandwelvingen voor zo
als op de Doorwerthsche Heide. 

De bodem bestaat uit humuspodzolgronden. Het 
moedermateriaal is grindhoudend matig grof zand en 
plaatselijk grindhoudend matig fijn zand. De grond-
watertrap is VIII en hier en daar VI. 

Voor grote zoogdieren is het gebied niet erg 
belangrijk door het ontbreken van dekking. Boven
dien is het nogal verbrokkeld door wegen. Ree en 
vos trekken door en de das gebruikt incidenteel be
paalde delen van het gebied om te foerageren. 

In het gebied zijn enkele caravan- en huisjes
terreinen. Met name het bos en de heide worden 
door dagrecreanten regelmatig bezocht. 

Het gebied behoort tot de Rekenkamervelden van 
de zuid-Veluwe. Er is alleen droog cultuurland dat 
voornamelijk bestaat uit bouwland. Ten noorden van 
de boerderij Doorwerth ligt grasland. Het bouwland 
is groot- en kleinschalig en de rand daarvan is 
evenals die van het grasland samengesteld uit loof-
en naaldhout. Het cultuurland ten zuidoosten van 
de Sinderhoeve is relict. 

Het weinige bos binnen dit gebied bestaat uit 
heideontginningsbos dat aangelegd is voor 1900. 
Deze bossen hebben hun oorspronkelijke functie 
grotendeels verloren. In de bossen is wat vegeta
tie van de typen bochtige smele, Amerikaanse vo-
gelkers en het verrijkte bostype. Relict is het 
bos ten zuidoosten van Sinderhoeve en ten oosten 
van Wolfheze. 

De Doorwerthsche Heide bestaat voornamelijk uit 
heide van de typen struikheide en dopheide en wat 
van het type bochtige smele. Ook deze heide met 
een begroeiingsrand van loof- en naaldbomen is re
lict, evenals het tracé van de oude weg Bennekom-
Heelsum. 
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De kern van dit gebied wordt gevormd door het 
dal van de Heelsumsche Beek en het daarbij beho
rende brongebied. De oppervlakte bestaat uit onge
veer 45% bos, 10% open natuurterrein en 45% cul-
tuurland. Vrijwel alleen in het zuidelijke deel is 
enige bebouwing en in het dal van de Heelsumsche 
Beek ligt een papierfabriek. 

Het dal van de Heelsumsche Beek is diep inge
sneden in de smeltwaterwaaier. Een groot deel van 
de beekloop is niet natuurlijk maar gegraven. Het 
noordelijke deel is ten dele dichtgestoven met 
stuifzand; plaatselijk zijn de landduinen meer 
dan 1,5 m hoog. 

De bodem bestaat grotendeels uit moderpodzol-
en humuspodzolgronden en voor een klein deel uit 
beekeerd-, moerige- en enkeerdgronden. Het moeder
materiaal is grindhoudend matig grof zand en plaat
selijk matig fijn zand. De grondwatertrap is VIII 
en hier en daar II, III, VI of VII. 

Het aanwezige bos is in de loop van de 19e eeuw 
aangelegd in een oud open bosgebied bestaande uit 
eikenhakhout en heidevelden. Kenmerkend zijn de 
oude eiken (o.a. de Wodanseiken), de eikenhakhout-
percelen en de omvormingen hiervan met naaldhout. 
De heideontginningsbossen bestaan voornamelijk uit 
grove den. In de Wolfhezerbossen staan oude grove 
dennen, o.a. de 'duizendjarige' den. Het bosgebied 
heeft voornamelijk een grillig padénpatroon en veel 
ondergroei van het bochtige smeletype. Ook komen 
de typen adelaarsvaren en bosbes voor. Relict is 
het bos ten noorden van de Utrechtse Weg ten oos
ten van Mooiland, het bos tussen de heidevelden 
ten zuiden van Wolfheze, ten oosten van de boerde
rij Wolfheze en op de Oordberg tegenover Renkum. 

Het open natuurterrein bestaat voornamelijk uit 
heide van het type bochtige smele. Plaatselijk is 
het een grasvlakte van vrijwel uitsluitend bochti
ge smele. De heide ten noordoosten van Mooiland is 
relict; het zijn twee complexen die van elkaar ge
scheiden zijn door het beekdal. Dit beekdal van de 
Heelsumsche Beek is floristisch van belang want er 
komen vele zeldzame planten en mossen voor. Op 
verschillende plaatsen zijn bronnen. De steile 
(noord)hellingen, met name bij Mooiland, zijn bryo-
logisch van belang. 

Er is zowel droog, vochtig als nat cultuurland, 
het laatste alleen in het dal van de Heelsumsche 
Beek. Het karakter van het agrarische gebied 
wordt mede bepaald door de aanwezigheid van een 
autosnelweg, een fabriek en niet agrarische bebou
wing. Relict is het cultuurland dat ligt in het 
beekdal tussen Renkum en Heelsum en in de omgeving 
van de boerderij Wolfheze. 

De Heelsumsche Beek is hydrobiologisch van zeer 
grote betekenis. 

Het gebied beslaat gedeelten van de Rekenkamer-
velden van de zuid-Veluwe, de buurschap Renkum en 
de gronden behorende onder Oosterbeek en de heer
lijkheid Doorwerth. De nederzetting Renkum wordt 
in 970 voor het eerst genoemd, Oosterbeek in 834 
en Doorwerth in 1260. Binnen het gebied van Door
werth ligt Heelsum dat in 1031 wordt genoemd. De 
kerk in Heelsum is relict, evenals de Koningsweg. 
Bij Wolfheze ligt het kasteel Wolfheze dat in 1413 
genoemd is. Hier is ook een wildforstersgoed ge
weest dat in 1371 vermeld werd. De nederzetting 
Wolfheze wordt genoemd in 1333/34. 

In een smalle zone langs de Heelsumsche Beek 
bevinden zich verschillende groepen grafheuvels. 
Ter hoogte van Wolfheze ligt in het dal van deze 
beek het terrein van een middeleeuws kasteel. 

Voor het wild is dit gebied door de aanwezige 
dekking belangrijker dan gebied 94. Door de lig
ging is het afgesloten van het verspreidingsgebied 
van edelherten en wilde zwijnen. Ree en vos zijn 
in bepaalde delen permanent aanwezig, de das inci
denteel. 

Het gebied wordt door recreanten druk bezocht, 
vooral het dal en de naaste omgeving van de Heel
sumsche Beek. 
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{CULTUURHISTORIE \ 3 

1FYSIOGNOMIE 4 

_ ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied 
zonder kwaliteitsverlies mogelijk 

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of 
activiteit; nader onderzoek gewenst 

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen 
van het gebied kwaliteitsverlies 

ingreep of activiteit veroorzaakt in het 
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies. 

* voor omschrijving recreatiecategorieën zie tabel 17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3. 

Het gebied wordt gevormd door het bosgebied Wa-
geningen-Hoog, Het Mierenbosch, de Wageningsche 
Berg en De Eng van Wageningen. De oppervlakte be
staat voor ongeveer 70% uit bos en 30% cultuur-
land. Het bosgebied van Wageningen-Hoog is voor 
een groot deel woonbos geworden. Er is ook nog eni
ge bebouwing in het bos en het cultuurland. 

De ondergrond behoort tot de stuwwal van Ede. 
De stuwwal heeft hier aan de zuidzijde een zeer 
steile stuwwalwand met een hoogteverschil van meer 
dan 30 m. 

De bodem bestaat uit moderpodzolgronden met als 
moedermateriaal matig grof zand op grondwatertrap 
VIII. 

Dit gebied beslaat gedeelten van de Rekenkamer-
velden van de zuid-Veluwe en onderdelen van het 
stadsgebied van Wageningen. Wageningen wordt ver
meld in 1125; een vroegere vermelding stamt uit 
het jaar 838 en betreft waarschijnlijk een oudere 
nederzetting Wageningen op de Wageningsche Berg. 

Het bos is, evenals in de gebieden 92 en 93 
aangelegd op resten van een vanuit de middeleeuwen 
bekend maar weinig beschermd bos. De Dorschkamp en 
Oranje Nassau's Oord zijn landgoederen die met de 
bijbehorende bossen zijn aangelegd voor 1800. Het 
overige bos bestaat uit landgoedbossen en heideont-
ginningsbossen die zijn aangelegd in de 19e eeuw. 
De bossen bestaan uit loof- en naaldhout en er zijn 
verschillen in hoogte en doorzichtigheid. Plaatse
lijk is het padenpatroon gebogen. Er is veel on-
dergroei van de typen bosbes en bochtige smele, 
vrij veel van het Amerikaanse vogelkerstype en wat 
van het verrijkte bostype.' In het zuiden is wat op
gaand loofbos met rijkere ondergroei en vegetatie 
van het adelaarsvarentype. Het bosgebied ten zui
den van Wageningen-Hoog tot aan de Wageningsche 
Berg is relict. 

Relict is ook het cultuurland De Eng. Het be

staat voornamelijk uit bouwland dat gedeeltelijk 
op een steile helling ligt en waarin mozaïekperce-
lering herkenbaar is. Verspreid liggen kleinere 
agrarische gebieden met een loof- en naaldhoutrand. 
Bij De Oude Tol is aan de rand van de ruimten niet-
agrarische bebouwing. Al het cultuurland is droog. 
In De Eng groeien bijzondere planten. Floristisch 
van belang is ook de zuidhelling van de Wagening
sche Berg. Op de Wageningsche Berg ligt een Arbo
retum. 

Op de Wageningsche Berg en in Oranje Nassau's 
Oord bevinden zich enkele groepen grafheuvels. Te 
Wageningen-Hoog zijn overblijfselen aanwezig van 
het middeleeuwse dorp Wageningen. 

Voor grote zoogdieren is het een randgebied. 
Het is afgesloten van het verspreidingsgebied van 
wilde zwijnen en edelherten. In het westelijke 
deel ontbreekt de dekking, het overige gebied is 
van enig belang voor vos en ree. 

Het is een druk bezocht recreatiegebied, vooral 
omdat veel zandwegen voor auto's toegankelijk zijn. 
Op De Eng bij Wageningen-Hoog is een caravanter
rein. Bij Wageningen zijn enkele sportvelden. 
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Dit gebied bestaat voor 90% uit bos, 6% cultuur-
land en 4% overig terrein. Het ligt bijna geheel op 
steile hellingen. Bij Kievitsdel is het bos volge
bouwd. Ook elders komt in het bos plaatselijk ver
spreide en min of meer geconcentreerde bebouwing 
voor. 

Het gebied rond Doorwerth ligt op de stuwwal 
van Arnhem met evenals in gebied 96 ook hier aan 
de zuidzijde een zeer steile stuwwalwand van meer 
dan 40 m hoog. Deze steile wand is ontstaan door 
erosie van de Rijn. Er zijn verscheidene diepe da
len zoals bijvoorbeeld bij Heveadorp en bij de 
sprengen op de Hemelsche Berg bij Oosterbeek. 

De bodem bestaat uit moderpodzolgronden en voor 
een klein deel uit enkeerdgronden. Het moedermate
riaal is grindhoudend matig grof zand op grondwa-
tertrap VIII. 

Het gebied beslaat gedeelten van de heerlijk
heid Doorwerth en van het grondgebied van Ooster
beek. Doorwerth is in 1260 vermeld, Oosterbeek in 
834. Onder Oosterbeek lag ook de hof Zeelbeek ge
noemd in 839. 

Een deel van de bossen ten noorden, zuiden en 
westen van Doorwerth behoorde vroeger tot de zoge
naamde Doorwerthse en Oosterbeekse heggen, dit 
zijn oude relictbossen die eigendom waren van de 
Heren van Doorwerth en de Gelderse Rekenkamer. Aan
vankelijk ressorteerde een deel hiervan onder de 
hof Zeelbeek. De bossen bij Zeelbeek worden in 
1396/97 vermeld. In het begin van de 17e eeuw wor
den onder meer genoemd het Westerhout, de Lange 
Hegge, de Silverberghegge, de Boefhegge en de Koe
del. Deze bossen en het bos ten oosten van Door
werth zijn eveneens relict. Het bos hier is door
spekt met allerlei landgoederen waarvan De Oor
sprong de belangrijkste is. In 1424 wordt het als 
leen van Doorwerth vermeld en in de 15e eeuw valt 
het in twee stukken uiteen: Hoog- en Laag Oor
sprong. De Sonnenbergh is eveneens oorspronkelijk 
een Doorwerths leengoed en wordt in 1428 vermeld. 
De landgoederen de Hemelse Berg, de Pietersberg en 
Hartenstein zijn uit het goed Ter Aa ontstaan. In 
het hele gebied zijn plaatselijk in de loop van de 
19e eeuw produktiebossen aangelegd. Het oorspron
kelijke padenpatroon is daarbij behandhaafd. In de 

bossen is veel vegetatie van het adelaarsvarentype, 
vrij veel van het bosbestype en wat van de typen 
Amerikaanse vogelkers, bochtige smele en het ver
rijkte bostype. Bij Oosterbeek is wat opgaand beu
kenbos met vrij rijke ondergroei. Ook bij Heveadorp 
en Doorwerth is wat rijk bos. De rijkere bosgedeel-
ten in de buurt van Heveadorp, Hemelse Berg en 
Doorwerth zijn floristisch van belang, evenals de 
zuidrand van dit gebied langs de Fonteinallee, de 
Seelbeek en het brongebied bij de oorsprong van de 
Seelbeek. Bij De Oorsprong en langs de beek staan 
evenals op de Hemelse Berg wat elzenbroekbosjes 
die bryologisch van belang zijn. Verspreid komen 
wintereik en wilde kers voor. 

Er is alleen droog cultuurland. Relict is het 
land ten oosten van Boersberg, ten noorden van 
Heelsum en aan de benedenloop van de beek bij Hoog-
Oorsprong. In de randen van het bouwland ten oos
ten van Heveadorp en bij de Boersberg staat oud 
loofhout. 

De beken in dit gebied (de Dunobeek, de Seelbeek 
en de beken op de Hemelse Berg en Hoog-Oorsprong) 
behoren alle tot de wateren met een zeer grote hy-
drobiologische betekenis. 

Op de rand van de stuwwal bevindt zich ten zui
den van Heveadorp een middeleeuwse wal- of vlucht-
burcht - de Duno. Rondom de hoefijzervormige wal 
ligt een diepe droge gracht. Nabij de Oude Ooster-
beekseweg en hotel Bilderberg liggen groepen graf
heuvels. 

Voor grote zoogdieren is het een versnipperd 
randgebied. Het is sterk verontrust door menselij-
lijke activiteiten rond de bebouwing en door re
creatie. Vooral 's winters is de dekking plaatse
lijk schaars, daarentegen is het hier en daar rijk 
aan voedsel. Vos en ree zijn permanent aanwezig, 
voor herten is het afgesloten. De wilddichtheden 
zijn relatief laag en de verspreiding is onregel
matig. 

Het hele gebied wordt druk bezocht, vooral de 
Westerbouwing in het zuiden. In het bos ligt bij 
Kievitsdel een zwembad en bij Oosterbeek een sport
park. 
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5 Beheer en ontwikkeling 

5.1 Inleiding 

Paragraaf 4.2 behandelt de grote betekenis die 
de Veluwe in nationaal en internationaal opzicht 
bezit. Deze betekenis heeft er toe geleid dat de 
overheid op verschillende niveaus heeft gekozen 
voor een beleid dat gericht is op behoud van het ka
rakter en de kwaliteiten van de Veluwe. Zo heeft 
de Provincie Gelderland de hoofddoelstelling voor 
het in ontwikkeling zijnde streekplan voor de Ve
luwe als volgt geformuleerd: 'Stringente bescher
ming van natuur en landschap' (Nota alternatieve 
voorontwerpen streekplan Veluwe, 1975). Ook in de 
ruimtelijke ordening op nationaal niveau wordt de 
betekenis van de Veluwe gehonoreerd. In het 'In
terimadvies nationale landschapsparken' (1975) 
wordt de Veluwe genoemd als (grootste) proefgebied 
voor een nationaal landschapspark, terwijl in de 
'Nota landelijke gebieden' (1977) nogmaals wordt 
gewezen op de wenselijkheid van de instelling van 
dergelijke parken. Op de 'Structuurschets voor de 
landelijke gebieden' (1977) figureert de gehele 
Veluwe als 'gebied met als hoofdfunctie natuur en 
een restrictief beleid ten aanzien van groei en 
spreiding van de bevolking'. 

Ondanks deze zeker op landelijk en provinciaal 
niveau algemeen erkende wenselijkheid van behoud 
en herstel van kwaliteiten op de Veluwe, zijn er 
in toenemende mate allerlei ingrepen en activitei
ten die hiermee niet in overeenstemming zijn. Veel 
van deze ingrepen, met name die welke de primaire 
kenmerken van de Veluwe aantasten (paragraaf 4.2 
en 4.3), zullen wanneer met de gekozen beleids
doelstellingen ernst wordt gemaakt, geleidelijk 
moeten verdwijnen. Andere zullen door een meer 
doelgericht en vooral ook samenhangend beheer zo
danig kunnen worden ingepast en begeleid, dat aan
tastingen zoveel mogelijk worden vermeden. 

In dit hoofdstuk zal daarom nader worden inge
gaan op wenselijkheden en mogelijkheden voor het 
beheer van de Veluwe. Hierbij is een benadering 
per discipline gekozen omdat de visies t.a.v. het 
beheer vanuit de verschillende disciplines in veel 
gevallen niet in dezelfde richting gaan. Het tot 
stand komen van een gezamenlijke, integrale be-
heersvisie is op dit moment nog niet goed mogelijk, 
ten eerste door de verschillende uitgangspunten 
die voor de afzonderlijke disciplines van belang 
zijn, ten tweede door een nog relatief geringe ken
nis van veel relaties en processen en ten derde 
doordat concrete randvoorwaarden t.a.v. het gebruik 
van onderdelen van het gebied niet gegeven zijn. 

5.2 Natuurbeheer 

5.2.1 UITGANGSPUNTEN 

Het begrip 'natuurbeheer' kan, in aansluiting 
aan de nota 'Taak en ontwikkeling van het Rijksin
stituut voor Natuurbeheer' (1974) als volgt worden 
omschreven: 

'Het natuurbeheer richt zich op het behoud (het 
bewaren voor het nageslacht) van natuurgebieden en 
natuurlijke elementen in het landschap, en op het 
in uitgestrektheid en aantal vergroten daarvan. 
Het natuurbeheer richt zich zowel op het behoud van 
de natuurlijke als van de door de mens bewerkstel
ligde differentiatie. Het tracht dit te bereiken 
door bescherming (het veilig stellen en het vrij

waren van storing en bedreiging van buiten), door 
het beheren van terreinen en door het plaatselijk 
scheppen van nieuwe mogelijkheden voor natuurlijke 
ontwikkelingen. Natuurbeheer heeft overigens een 
nog ruimere strekking, omdat het zich ook kan 
richten op plante- en diersoorten die wel nog gro
tendeels in hun oorspronkelijke biotoop leven, 
maar toch zodanig door de mens zijn ontregeld dat 
ze nu soms te talrijk zijn, waardoor beheer in de 
zin van reguleren nodig wordt. De echte cultuur-
volgers, die op de mens, zijn gewassen en zijn 
huisdieren zijn gespecialiseerd, worden hier niet 
als 'natuurlijk element' beschouwd en zullen 
slechts incidenteel binnen de horizon van het na
tuurbeheer vallen. Men kan natuurbeheer derhalve 
kort aldus definiëren: 

natuurbeheer is het veilig stellen, handhaven, 
scheppen en reguleren van bestaansvoorwaarden voor 
natuurlijke elementen, waarbij onder natuurlijke 
elementen wordt verstaan: soorten, l^vensgemeen- / (. 
schappen, reliëfvormen, bodemtypen, geologische 
ontsluitingen, wateren en in ecologisch opzicht waar
devolle elementen in het cultuurlandschap'. 

Bij het beheer van een bepaald natuurreservaat 
gaat het vrijwel altijd om het laten voortbestaan 
van de levensgemeenschappen die hierin voorkomen. 
Ondanks het feit dat in deze gevallen een vrij con
creet doel wordt nagestreefd, is dit beheer vaak 
al een moeilijke zaak. Het doen van uitspraken over 
het beheer van een gebied van meer dan 100 000 ha 
geeft echter nog veel grotere problemen. Enerzijds 
is de status van een dergelijk gebied veel gecom
pliceerder en anderzijds is het niet mogelijk om 
een even concrete doelstelling voor het beheer te 
hanteren als in bovengenoemd voorbeeld. Dit laat
ste geldt vooral, omdat in een zo groot gebied al
tijd verschillende belangen en aspecten een rol 
spelen. Wanneer wij iets willen zeggen over de 
wenselijkheden t.a.v. het beheer van de Veluwe is 
het daarom nodig een bepaald uitgangspunt te kie
zen binnen de ruimte die de definitie van het be
grip natuurbeheer ons laat. 

Het moge duidelijk zijn dat voor de Veluwe het 
beheer niet alleen gericht zal kunnen zijn op be
scherming (conservering), maar dat ook herstel en 
ontwikkeling een rol spelen. Hier komt dan direct 
de vraag aan de orde naar de gewenste richting van 
de toekomstige ontwikkelingen. Er zijn verschillen
de richtingen denkbaar: 

Een ontwikkeling in de richting van wederom ma
ximaal versterken van de oorspronkelijke voedsel-
armoede van de Veluwe. Dit betekent een weer toe
nemen van menselijke activiteiten, voor zover die 
althans zijn gericht op afvoer van organisch mate
riaal, en herstel van een vroegere, half-natuurlij
ke situatie met veel heide en weinig bos. Deze ont
wikkelingsrichting zou gekozen kunnen worden vanuit 
de overweging dat deze situatie in de afgelopen 50 
tot 100 jaar in West-Europa zo zeldzaam is gewor
den. 

Een tweede mogelijkheid is het scheppen van 
ruimte voor een zo natuurlijk mogelijke ontwikke
ling, wat inhoudt dat de (sturende) menselijke ac
tiviteiten en invloeden gaandeweg worden geminima
liseerd. Dit zou gepaard moeten gaan met het terug
brengen van door de mens verdreven of uitgeroeide 
fauna-elementen (zowel herbivoren als roofdieren; 
Van de Veen 1975). 
- Een derde mogelijkheid is het in stand houden en 
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verder ontwikkelen van de op dit moment bestaande 
diversiteit aan landschapstypen en levensgemeen
schappen. Dit houdt in dat van plaats tot plaats 
een verschillend doelgericht beheer moet worden 
gevoerd. 

Vanuit het natuurbeheer kan in eerste instantie 
worden gezegd dat het van groot belang is dat het 
beheer (en gebruik) van de Veluwe wordt gericht op 
het openhouden van verschillende ontwikkelingsmo
gelijkheden voor de toekomst. Bovengenoemde ont
wikkelingsrichtingen zijn alle met dit uitgangs
punt in overeenstemming. De eerste twee mogelijkhe
den kunnen echter in dit kader als extremen worden 
gezien, waarvan het nastreven vrij vergaande con
sequenties zou hebben. 

5.2.2 DOELSTELLINGEN VOOR HET BEHEER 

In verband met het bovenstaande en gezien de hui
dige betekenis van de Veluwe (primaire kenmerken, 
paragraaf 4.2) alsmede van de uiteenlopende kwali
teiten in het gebied (paragraaf 4.5) is het wense
lijk dat het beheer gericht is op: 
- Behoud en herstel van de grootschaligheid. 
- Behoud van de huidige diversiteit aan levensge
meenschappen (landschapselementen). 
- Waar mogelijk verhoging van de biologische kwa
liteiten (door het inspelen op de potenties van 
het gebied en door het wegnemen van schadelijke of 
storende menselijke activiteiten). 

Dit betekent in de praktijk een denken op lange 
termijn. In eerste instantie dient dan als 'land
schappelijk beheer' (niet te verwarren met de zui
ver fysiognomische benadering die in paragraaf 5.4 
wordt gegeven) de ruimtelijke ordening van de le
vensgemeenschappen (landschapselementen) aan de 
orde te komen. Uitgangspunten zijn daarbij de abio-
tische componenten (met name water en bodem) en de 
opbouw van gradiënten van menselijke beïnvloeding, 
waarbij het wenselijk is dat met name de centrale 
delen van het gebied worden gekenmerkt door zeer 
geringe en tevens op afvoer van organisch materi
aal gerichte invloed. Vervolgens dienen in over
eenstemming hiermee de volgende beheersaspecten 
goed op elkaar te worden afgestemd: 

- Het botanisch beheer (in hoofdzaak grootschalig) 
met name het beheer van bossen, korte vegetaties 
(heide) en stuifzanden. 

Het zoölogisch beheer, waaronder met name een 
ecologisch verantwoord wildbeheer en maatregelen 
ter bescherming van de (roof)vogels. 

De bosbouw. 
De landbouw. 
De recreatie en in verband daarmee de ontslui

ting. 
Er dient op te worden gewezen dat in dit kader 

de bosbouw, landbouw en recreatie ondergeschikt 
zijn aan de eisen van goed landschappelijk, bota
nisch en zoölogisch beheer. 

Het uitwerken van de gekozen, globale beheers
doelstellingen tot concrete voorstellen voor het 
beheer van allerlei onderdelen van de Veluwe valt 
buiten het kader van deze studie. In algemene ter
men zal worden aangeduid hoe de gewenste onderlin
ge afstemming van de genoemde aspecten kan worden 
gerealiseerd en zal het beheer van de belangrijk
ste levensgemeenschappen worden besproken. Het 
wildbeheer, de recreatie en ontsluiting komen 
apart aan de orde. 

5.2.3 HET SCHEPPEN VAN GROTERE BEHEERS-
EENHEDEN 

In een gebied als de Veluwe kunnen de zojuist 
gegeven beheersaspecten niet los van elkaar worden 

gezien. Zo beïnvloeden recreatie en bosbouw de sa
menstelling en de dichtheid van de broedvogelbe-
volklng. De recreatie heeft tevens invloed op de 
gedragingen van de grote zoogdieren en de plaatsen 
waar deze zich concentreren. Deze zoogdierconcen
traties hebben dan weer invloed op de vegetatie en 
kunnen plaatselijk door te hoge dichtheden schade 
aan botanisch interessante begroeiingen of bos
bouwkundig belangrijke opstanden veroorzaken. Mo
derne vormen van landbouw beïnvloeden de voedsel-
armoede van de omgeving en daarmee vrijwel irre
versibel de botanische samenstelling van aan deze 
voedselarmoede aangepaste vegetaties. 

De Veluwe is momenteel sterk versnipperd door 
wegen, eigendomsgrenzen en wildrasters en op som
mige plaatsen ook door de ligging van recreatieve 
en andere voorzieningen. Opheffing van deze ver
snippering kan, zeker op lange termijn, worden ge
zien als voorwaarde voor het voeren van een even
wichtig beheer dat, in overeenstemming met de pri
maire kenmerken van het gebied, in staat is de 
verschillende beheersaspecten en belangen goed op 
elkaar af te stemmen. Dit betekent dat het gewenst 
is enkele grotere beheerseenheden te scheppen, 
waarbij aan afmetingen van enkele tienduizenden ha 
moet worden gedacht. Dergelijke grotere beheers
eenheden bieden in de eerste plaats mogelijkheden 
voor het scheppen van een goede ruimtelijke verde
ling van de landschapselementen. Voorts kan een 
zodanige 'zonering' van de recreatiedruk worden 
gerealiseerd, dat het situeren van voldoende rust
gebieden voor de fauna mogelijk wordt op die plaat
sen, waar dit niet in conflict komt met belangen 
van de vegetatie of de bosbouw. 

Ten aanzien van het wildbeheer in het bijzonder, 
ontstaat door het scheppen van grotere beheers
eenheden de mogelijkheid populaties grofwild met 
een ecologisch verantwoorde opbouw en bij niet te 
hoge dichtheden te beheren. Thans is dit op de 
kleinere, door rasters van elkaar gescheiden be
heerseenheden niet goed mogelijk. 

5.2.4 BEHEER VAN GROEPEN VAN LEVENSGE

MEENSCHAPPEN 

Bij het beheer van de verschillende landschaps
typen is het van groot belang dat rekening wordt 
gehouden met de onderlinge samenhang. De zonering 
die in dit verband meest wenselijk is, kan op deze 
plaats nog niet goed worden aangegeven. Enerzijds 
is deze afhankelijk van de vorm en afmeting van de 
toekomstige beheerseenheden, anderzijds is nog na
der onderzoek nodig naar de aard en omvang van ve
lerlei relaties en processen. 

De belangrijkste elementen zullen hier afzon
derlijk worden besproken, waarbij ten aanzien van 
de landbouwgebieden voornamelijk wordt ingegaan op 
het beheer van de kleine enclaves. 

Bossen 
In dit kader wordt niet nader aangegeven op wel

ke plaatsen welke vormen van bosbeheer de voorkeur 
verdienen. Wel kan vanuit het oogpunt van natuur
behoud een aantal wensen worden genoemd: 

De gewenste oppervlakte die wél uit bos (gedif
ferentieerd naar de verschillende functies) en die 
niet uit bos bestaat en de ruimtelijke verdeling 
dienen in een beheersplan nader te worden vastge
legd. 
- Het is wenselijk dat wordt gestreefd naar een 
combinatie van inlandse houtsoorten in een verhou
ding die ter plaatse van nature verwacht zou kun
nen worden. (Paragraaf 2.4.1.5 die de potentieel-
natuurlijke vegetatie behandelt geeft hiervan voor
beelden.) Meestal betekent dit dat er naar verhou-
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ding meer loofhout zou moeten zijn dan aanwezig is. 
Het is gewenst dat op enkele plaatsen geïsoleer

de stukken bos geleidelijk aan hun lot worden over
gelaten om meer inzicht te verkrijgen in natuurlij
ke processen, die zich bij een ontwikkeling in de 
richting van een 'climaxvegetatie' voordoen (Van 
der Lans 1976). Hierbij kan tevens meer kennis ont
staan met betrekking tot de potentieel-natuurlijke 
vegetatie (paragraaf 2.4.1.5). Het is belang dat 
ten behoeve van de variatie zowel vochtige als dro
ge en voedselarme als rijkere lokaties voor een 
dergelijke ontwikkeling worden gekozen. Omdat het 
uitgangspunt op grote delen van de Veluwe relatief 
jong bos is, dat zich op gestoord profiel bevindt, 
als hakhout is geëxploiteerd of over grote opper
vlakten uit bomen van dezelfde ouderdom bestaat, 
zal dit proces van geleidelijk aan zijn lot overla
ten een stuurproces op lange termijn betekenen 
(Londo 1977) . Natuurlijk bos heeft een gevarieerde 
leeftijdsopbouw en bevat altijd een aanmerkelijk 
percentage dode en omgevallen bomen (Van der Lans 
1976). Er zijn ons geen gegevens bekend waaruit 
blijkt dat stukken natuurlijk bos temidden van cul-
tuurbos een besmettingshaard zijn van schadelijke 
organismen, zoals de dennenscheerder. 

Vaak zullen met name de vochtiger gebieden van
uit de bosbouw als geschikt worden beoordeeld voor 
de produktie van hout, doch juist deze stukken met 
o.a. dopheide zijn vanuit biologisch oogpunt waar
devol en dienen niet te worden bebost. Ten aanzien 
van- de rijkere gronden kan worden gezegd dat het 
vanuit een oogpunt van natuurbehoud ongewenst is dat 
deze alle een functie krijgen waar het accent op 
de houtproduktie ligt. 

Het is gewenst dat in verband met de doelstel
ling voor het natuurbeheer bij bosbouwkundige maat
regelen rekening wordt gehouden met de (roof)vo
gels: Het is van belang voor voldoende differenti
atie in leeftijd (ook zeer oude opstanden zijn 
noodzakelijk), houtsoort en structuur van de perce
len te zorgen, waarbij dient te worden gestreefd 
naar ruime percelen (8-10 ha, zoals in het Speulder 
en Sprielder Bos). In verband met de noodzaak van 
voldoende rust in het broedseizoen dienen bosbouw
kundige maatregelen tot bepaalde jaargetijden be
perkt te blijven, zoals dat vroeger gebruikelijk 
was. 

Heide 
Voor wat betreft de gewenste lokatie en de op

pervlakte van de als zodanig te beheren heidevelden 
is nader onderzoek nodig. 

Er zullen beheersmaatregelen nodig zijn om de 
verschillende heidecomplexen te behouden. Het gaat 
hierbij in eerste instantie om het openhouden van 
de heide en het tegengaan van bosontwikkeling. Voor 
grote delen wordt aan begrazing door schapen ge
dacht. Teneinde met deze begrazing gunstige effec
ten te kunnen sorteren, is het noodzakelijk dat 
grotere kudden de beschikking hebben over uitge
strekte gebieden. Plaatselijk is het o.a. in ver
band met het voortbestaan van de korhoenderstand 
wenselijk dat de heide in een zogenaamd 'mozaïek
patroon' door middel van maaien en/of branden wordt 
beheerd, zodat variatie in de leeftijd en de hoog
te van de heidebegroeiingen blijft bestaan. 

Wanneer wij de karakteristieke heidevegetaties 
(behorende tot het dopheideverbond (Ericion tetra-
licis) en het struikheide-kruipbremverbond (Callu-
no-genistion pilosae; Westhoff & Den Held 1969), 
die door het reeds genoemde oude, op 'afvoer' ge
richte landbouwsysteem zijn ontstaan, werkelijk op 
lange termijn willen behouden, is begrazing alleen 
niet voldoende. Er zal dan een drietal essentiële 
aeheersmaatregelen wederom naast elkaar moeten wor

den ingevoerd: afplaggen, begrazen en branden. 

Zandverstuivingen en korstmossensteppen 
Op de Veluwe ligt een aantal zeer mooie levende 

zandverstuivingen. Het is wenselijk dat enkele 
hiervan door beheersmaatregelen voor dichtgroeien 
worden behoed. T.a.v. de ligging van de open te 
houden zandverstuivingen kan op het volgende wor
den gewezen. De stuifzanden kunnen mede door inten
sievere vormen van recreatie (te voet) worden open
gehouden. Doordat deze intensievere vormen van re
creatie in het kader van een zonering overwegend 
zullen dienen te worden gesitueerd in de randen 
van een grotere beheerseenheid, zullen de open te 
houden zandverstuivingen met hun dynamische karak
ter in het algemeen eveneens het meest op hun 
plaats zijn in deze randgebieden. 

Het verdient aanbeveling op sommige plaatsen het 
proces van dichtgroeien ongestoord te laten verlo
pen, zodat de natuurlijke ontwikkelingen gevolgd 
kunnen worden. Hiermee wordt het uitgangspunt gege
ven voor het ontstaan van korstmossensteppen, die 
een stadium in dit proces vormen. 

Het is wenselijk een aantal van de thans op de 
Veluwe voorkomende korstmossenbegroeiingen (kaart-
bijlage 5) door tegengaan van bosontwikkeling en 
verwijderen van opslag ter plaatse te behouden. 

Vennen en beken 
Ten aanzien van het beheer van de uiterst waar

devolle en kwetsbare voedselarme vennen is het van 
groot belang alle activiteiten te weren die een be
schadiging van de voor water ondoorlaatbare laag in 
de ondergrond, waar veel vennen van afhankelijk 
zijn, tot gevolg kunnen hebben. Tevens zal men er 
voor zorg moeten dragen dat door het beheer van de 
korte vegetaties (o.a. begrazing) en door recrea
tieve of andere invloeden (paragraaf 4.4.3) geen 
eutrofiëring van de vennen optreedt. Een aantal 
vennen ligt thans in min of meer beschermde gebie
den, waarin zij door uitgebreide controle en hun 
vaak afgelegen ligging vrijwel ongestoord zijn. 
Verschillende van de onderzochte vennen lopen ech
ter door de huidige toename van de recreatiedruk 
direct gevaar, aangezien ze op zeer gemakkelijk te 
bereiken plaatsen gelegen zijn of zelfs in recrea
tieterrein, zoals het Mosterdveen. Tot de zeer ge
makkelijk bereikbare vennen behoren: Pluizenmeer, 
plas bij Schaveren, ven op het Speulderveld, ven op 
de Elspeetsche hei, Ossenkolk, Andromedaven, Mos
terdveen, Waschkolk, Watergraafse meertje, Asselse 
veld ven 1 en ven 2, Bakenberg, ven in klein Zwit
serland, Varkensven, Trapjesberg en de Deelense 
Wasch (kaartbijlage 7 en tabel 9 ) . Voor het behoud 
van de levensgemeenschappen in deze vennen is het 
noodzakelijk op korte termijn maatregelen te tref
fen die de huidige recreatiedruk doen verdwijnen, 
zodat een herstel van de aangebrachte schade kan 
optreden (Notenboom-Ram 1976). 

Bij het beheer van de beken moet er in eerste 
instantie op worden gewezen dat waterverontreini
ging en storende activiteiten in de nabijheid van 
met name de kwetsbare brongebieden, sprengkoppen 
en overhangende oevers dienen te worden vermeden. 
Tevens is het wenselijk dat uit sprengkoppen re
gelmatig dood blad wordt verwijderd en dat open 
beekgedeelten in handkracht worden geschoond. Ten
slotte kan - wellicht ten overvloede - nog worden 
gezegd dat maatregelen van cultuurtechnische aard 
waardoor het biotoop verandert ongewenst zijn (pa
ragraaf 4.4.3). 

Landbouwgebieden 
Ten aanzien van de landbouwgebieden is gebleken 

(paragraaf 4.3) dat een gebruik dat gepaard gaat 

243 



met eutrofiëring van deze gebieden (en hun omge
ving) verlies van één van de primaire kenmerken 
van de Veluwe met zich brengt. Dit is vooral door 
het sterk irreversibele karakter van deze verrij
king van het milieu in strijd met het uitgangs
punt voor het beheer (paragraaf 5.2.1): het open 
houden van verschillende ontwikkelingsmogelijkhe
den voor de toekomst. Daardoor is in eerste instan
tie gewenst dat op een dergelijke wijze van de 
grond gebruik wordt gemaakt dat er geen invoer van 
meststoffen en veevoer van buiten de Veluwe nodig 
is. In de oorspronkelijk botanisch zeer rijke ge
bieden aan de randen van de Veluwe met hun vele 
gradiënten is plaatselijk een beheer van de gras
landen wenselijk, dat is gericht op vermindering 
van de in de bodem aanwezige plantevoedingsstoffen 
(verschraling door afvoer van organisch materiaal) 
teneinde deze botanische rijkdom geleidelijk te 
herstellen. 

Voor wat betreft de kleine ontginningen die ver
spreid over de Veluwe voorkomen (kaartbijlage 5) 
dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de 
oude enken enerzijds en de nieuwe ontginningen an
derzijds. Op verscheidene plaatsen kan het wense
lijk zijn de nieuwe ontginningen terug te vormen 
tot heide of eiken-berkenbos. Hierbij wordt gedacht 
aan geleidelijk in intensiteit afnemende begrazing 
met schapen. Tevens kunnen delen van deze nieuwe 
ontginningen als wildakker in gebruik worden geno
men. De oude enken kunnen als landschappelijk aan
trekkelijke elementen gehandhaafd blijven. Inten
sivering van de bedrijfsvoering in de richting van 
niet-grondgebonden vormen van landbouw, zoals mes-
terijen, is op de enken echter niet wenselijk. Het 
verdient aanbeveling de voor deze enken benodigde 
meststoffen weer uit het omliggende gebied te gaan 
betrekken. Dit sluit aan bij de wenselijkheid een 
op afvoer van organisch materiaal gericht beheer 
te voeren. 

5.2.5 WILDBEHEER (GROTE ZOOGDIEREN) 

In het volgende zal voornamelijk het beheer van 
de planteneters (herbivoren) aan de orde zijn. Het 
beheer van edelhert, wild zwijn en ree zal, ten
einde op lange termijn deze soorten te kunnen be
houden in eerste instantie gericht moeten zijn op 
het in stand houden van populaties van een zodanige 
grootte, dat er een goede sociale structuur, ver
antwoorde leeftijdsopbouw en geslachtsverhouding 
mogelijk is. Tevens is het gewenst dat de popula
ties niet bij onnatuurlijk hoge dichtheden voorko
men. Dit betekent dat grote, aaneengesloten leefge
bieden nodig zijn, die echter in de huidige situ
atie op grote delen van de Veluwe niet voorkomen 
door de aanwezigheid van talloze wildrasters en an
dere barrières. Het is derhalve gewenst een belang
rijk deel van deze barrières voor het wild weg te 
nemen en grote beheerseenheden te scheppen (para
graaf 5.2.3). 

In deze grote eenheden kunnen tevens verschil
lende beheersaspecten goed op elkaar worden afge
stemd, die inwerken op factoren die voor de grote 
zoogdieren van belang zijn. Het betreft hier de 
factoren voedsel, dekking en rust. Bosbouwkundige 
en landbouwkundige maatregelen hebben een directe 
invloed op de voedsel- en dekkingssituatie, ter
wijl menselijke activiteiten als recreatie en ver
keer in eerste instantie de rust beïnvloeden. De 
landbouwgebieden zijn in de vorige paragraaf al be
sproken en de recreatie en ontsluiting komen apart 
aan de orde. Over het bosbeheer kan hier nog het 
volgende worden gezegd. 

Het is van belang er vanuit te gaan dat de plan

teneters niet alleen in het bos maar vooral ook van 

dat bos moeten leven. Momenteel is het bosbeheer 
in een aantal grotere bosgebieden van de Veluwe nog 
steeds zodanig dat interacties tussen de grote 
zoogdieren en hun biotoop als schade worden beoor
deeld. Als gevolg hiervan worden o.a. vaak grote 
delen van het bos ingerasterd en zijn dan niet voor 
het wild toegankelijk. Herziening van de doelstel
lingen voor het bosbeheer ter plaatse is daarom op 
veel plaatsen gewenst in de richting van meer ex
tensieve vormen van bosbouw, waarbij de meervoudi
ge functie die men tegenwoordig meer en meer aan 
het bos toekent ook voor wat betreft de fauna wer
kelijk tot uitdrukking komt. Op diverse plaatsen 
is een afschaffing van de herplantplicht wenselijk, 
zodat 'natuurlijke' ontwikkelingen op gang kunnen 
komen en een betere voedselsituatie ontstaat. 

Naast edelhert, wild zwijn en ree zijn thans op 
delen van de Veluwe ook moeflons, damherten en 
schapen aanwezig. Bij het scheppen van grote be
heerseenheden door het verwijderen van rasters, zal 
moeten worden onderzocht of deze dieren overal kun
nen worden toegelaten of dat selectieve rasters de 
verspreiding van diverse soorten moeten verhinde
ren. Zo is het in ieder geval onjuist moeflons en 
schapen in één gebied samen, te houden, omdat dan 
vermenging van de twee rassen optreedt en ze boven
dien dezelfde functie hebben, namelijk het begrazen 
van heidevelden en open vlakten. 

Het aantal dieren per oppervlakte-eenheid (de 
wilddichtheid) zal in de grotere beheerseenheden 
moeten worden aangepast aan de gewijzigde omstan
digheden. Sommige soorten zullen plaatselijk in 
aantal afnemen maar zich anderzijds in gebieden 
vestigen waar ze nu door rasters nog niet komen. De 
wilddichtheid zal daarbij zo moeten worden gekozen 
dat de recreant voldoende mogelijkheden heeft om 
het wild waar te nemen, maar dat geen overbegrazing 
optreedt, waardoor kwetsbare vegetaties worden ver
nield en onaanvaardbare schade aan produktiebossen 
ontstaat. 

Behalve het ree leven de genoemde zoogdieren het 
gehele jaar in groepsverband (roedels, kudden, rot
ten) . Er is dus een natuurlijke neiging tot het 
vormen van concentraties. Verstoring en verontrus
ting versterkt deze concentratievorming met als 
gevolg: overbegrazing en slechtere conditie van het 
wild omdat het elders aanwezige voedsel niet kan 
worden benut. Het is daarom noodzakelijk te stre
ven naar een optimale spreiding van het wild: in
stelling en handhaving van rustgebieden van vol
doende omvang zijn daartoe een eerste vereiste. 
Deze gebieden zijn voor bezoekers niet toegankelijk 
en de overige activiteiten (o.a. bosbouw) zullen 
tot een minimum moeten worden beperkt. Aan de rand 
van rustgebieden kunnen eventueel voorzieningen 
worden ontworpen, zodat bezoekers het wild kunnen 
zien. 

Zorgvuldige opzet en doorvoering van het regula
tie-afschot blijft noodzakelijk. De schuwheid van 
het grofwild kan wellicht worden verminderd, wan
neer de jager vóór, tijdens en na het schot on
zichtbaar blijft voor het overige wild. Dat zou er 
toe kunnen bijdragen dat de wandelaar en fietser 
in het gebied meer kans krijgen wild te zien. 

5.2.6 RECREATIE EN ONTSLUITING 

Externe invloeden moeten op verantwoorde wijze 
worden ingepast, daarom is het wenselijk dat het 
recreatief qebruik wordt beDerkt. 

Voorzieningen voor intensieve vormen van recrea
tie (o.a. verblijfsrecreatie) dienen op enige af
stand van de randen van de grotere beheerseenheden 
te worden gesitueerd. Voorzieningen voor minder 
intensieve recreatie zijn eventueel aan de randen 
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toelaatbaar (afhankelijk van de kwetsbaarheid van 
de gebieden; zie paragraaf 4.5). Binnen de beheers-
eenheid zijn slechts lichte vormen van niet gemo
toriseerde mobiele recreatie mogelijk. Dit betekent 
o.a. dat het gemotoriseerd verkeer (inclusief brom
fietsen) in principe is beperkt tot de randen van 
de beheerseenheden (afgezien van eventueel te hand
haven doorgaande en andere openbare wegen). 

Voor grote delen van de beheerseenheden is het 
nodig dat wandelen en fietsen slechts op wegen en 
paden en in bepaalde stukken slechts buiten het 
broedseizoen is toegestaan. Wellicht kunnen enkele 
perifere delen (o.a. zandverstuivingen) zonder de
ze beperking worden opengesteld. De rustgebieden 
voor het wild dienen niet toegankelijk te zijn voor 
recreanten. 

Om een goede zonering van de recreatiedruk te 
kunnen realiseren is het noodzakelijk de ontslui
ting op grote delen van de Veluwe te verminderen. 
Zo zouden een aantal openbare wegen (met name zand
wegen) aan de openbaarheid kunnen worden onttrok
ken. Met betrekking tot dit aspect is reeds een 
aantal zeer bruikbare suggesties gedaan in het rap
port 'Zandwegen op de Veluwe' (1974) van de gelijk
namige commissie. 

Voor de verharde wegen binnen een grotere be-
heerseenheid is het aan te bevelen het gebruik te 
wijzigen. Wanneer we bij handhaving van verharde 
wegen de gewenste zonering van de recreatiedruk 
mogelijk willen maken en de ongevallen met wild 
willen voorkomen, is een stopverbod en drastische 
snelheidsbeperking (bijvoorbeeld 40 km/uur, andere 
stukken 60 km/uur overdag en 40 km/uur 's nachts) 
aan te bevelen. Op korte termijn bestaat waar
schijnlijk geen mogelijkheid om verharde wegen aan 
de openbaarheid te onttrekken of af te sluiten 
voor doorgaand verkeer. Tegen de achtergrond van 
de doelstellingen voor het beheer is dit op lange 
termijn echter alleszins wenselijk. 

5.3 Beheer van de bostypen 

.3.1 INLEIDING 

Bij het doen van uitspraken over het beheer van 
de bossen op de Veluwe vanuit bosbouwkundig oog
punt, zijn zowel het functioneren van de bosbouw 
als de functies die bestaande of nieuw aan te leg
gen bossen vervullen of moeten gaan vervullen aan 
de orde. In grote lijnen bepalen regering, provin
cie, gemeente en particulieren welke functie(s) een 
bos in een bepaalde regio moet gaan vervullen. Mo
menteel vinden er talloze discussies plaats over de 
toekomstige functievervulling van het bos in Neder
land. De veelgehoorde meervoudige functievervulling 
van het bos is - naar het bos toe - nog onvoldoende 
uitgewerkt. Binnen het Staatsbosbeheer wordt hard 
gewerkt aan een concretisering van deze meervoudige 
functievervulling (Commissie Kampfraath 1975). 

In het volgende zullen de bostypen worden be
sproken. Hierbij is geen keuze gedaan voor een be
paalde doelstelling maar zal een drietal doelstel
lingen voor het bosbeheer achtereenvolgens aan de 
orde worden gesteld: 

Het optimaal in stand houden van het bostype. 
- Het verkrijgen van een optimale houtproduktie 
in kwaliteit en massa. 

Een meervoudige functievervulling van het bos. 
Allereerst echter enkele algemene opmerkingen. 

Activiteiten die om wat voor reden ook opoffering 
van bos noodzakelijk maken, zijn strijdig met de 
beleidsdoelstellingen voor het bos en als zodanig 
beperkende factoren voor de ontwikkeling van de 
bosbouw. Als voorbeelden kunnen genoemd worden 
vormen van dag- en verblijfsrecreatie die gepaard 

gaan met bosopoffering. Dit geldt ook voor wonen 
in bos. Men moet zich in dit verband afvragen of 
het maken van speel- en ligweiden in het bos wel 
de meest ideale vorm van recreatie in bos betekent. 
Andere vormen van bosbeheer zouden wellicht ruimte 
kunnen bieden aan recreatie in het bos, zonder dat 
er bos moet worden opgeofferd. 

Vervolgens kan hier nog op het volgende worden 
gewezen. Tal van noodzakelijke bosbouwkundige maat
regelen worden verstoord of onmogelijk gemaakt door 
een te hoge wildstand. Veelal zijn de schadelijke 
gevolgen hiervan moeilijk door het beheer op te 
vangen, door gebrek aan financiële mogelijkheden. 
De plaatselijk ten behoeve van de jacht hoog gehou
den wildstand is niet alleen vanuit bosbouwkundig 
maar ook uit ecologisch oogpunt ongewenst (para
graaf 5.2.5) . 

Een ander punt is de eigendomssituatie van de 
bossen op de Veluwe. De malenbossen (bostype 1) 
(kaartbijlage 6 en paragraaf 2.4.2) zijn qua eigen
domssituatie weinig versnipperd. De malenbossen 
zijn veelal in bezit van één eigenaar en mede daar
door als boseenheid redelijk bewaard gebleven. In 
deze relatief grote boscomplexen is over het alge
meen geen zeer grote verwaarlozing. Voor de overige 
bostypen geldt dat deze voor een deel zeer ver
snipperd zijn, met name de heide-ontginningsbossen 
en stuifzandbebossingen, waarbij juist de kleinere 
bosbezittingen verwaarloosd zijn en/of omgevormd 
tot woonbos, zomerhuisjesterreinen of camping. De 
grote bosbezittingen (groter dan ca. 100 ha) kennen 
veelal één of andere vorm van bosbeheer. 

5.3.2 HET OPTIMAAL IN STAND HOUDEN VAN 
HET BOSTYPE 

Voor malenbossen (bostype 1) betekent dit dat 
het bosbeheer zich vooral zal moeten toeleggen op 
de teelt van loofhoutsoorten als zomereik, winter
eik en beuk. Het aanwezige eikehakhout binnen dit 
bostype zou als zodanig moeten worden beheerd en/of 
omgevormd in eikespaartelgenbos. Er zou aandacht 
moeten zijn voor de zomer- en wintereik in het nu 
voornamelijk uit beuk bestaande boombos. Het naald
hout zou niet mogen overheersen binnen dit bostype. 
Grensbomen, traa's en wallenstelsels - typische 
elementen binnen dit bostype - dienen gespaard te 
worden en zo mogelijk hersteld. Deze doelstelling 
is het beste te verwezenlijken binnen die bossen 
van dit type die in de loop van de 19e en 20e eeuw 
in geringe mate met naaldhout zijn omgevormd. 

In grote lijnen geldt het bovenstaande ook voor 
vanuit de middeleeuwen bekende maar weinig be
schermde bossen (bostype 2} met dat verschil dat 
deze bossen over het algemeen op armere groeiplaat
sen voorkomen (paragraaf 2.4.2.4). Er zijn hier 
drie varianten te onderscheiden. 

De eerste variant is het meest oorspronkelijke 
type, bestaande uit een open begroeiing in de vorm 
van struiken van zomer- en wintereik en/of eikehak
hout, welke laatste een dichtere standruimte kent. 
Vooral deze meer open begroeiingen dreigen ver- ^ 
stikt te worden door grove-dennenopslag, welke ver- -
wijderd dient te worden. Ook verschralingstechnie
ken verdienen overweging omdat door verrijking van 
dit type karakteristieke elementen anders verloren 
dreigen te gaan. Het aanwezige eikehakhout vraagt 
om een adequaat beheer, dat wil zeggen of wel re
gelmatig kappen of wel omvormen tot eikespaartel
genbos . 

De tweede variant, het op kleine schaal met 
naaldhout omgevormde type, en de derde variant, het 
op grote schaal met naaldhout omgevormde type, zul
len wanneer ze teruggebracht worden naar de eerste 
variant op den duur van hun naaldhout bevrijd moe-
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ten worden. Afhankelijk echter van de plaatselijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld die bossen waarin re
latief weinig loofhout aanwezig is, kan naaldhout 
een belangrijke rol blijven spelen. 

Landgoedbossen (bostypen 3 en 4) verkeren in 
veel gevallen in een verwaarloosde toestand. De 
oorspronkelijke opzet (Franse stijl en/of Engelse 
landschapsstijl) is in veel gevallen verloren of 
dreigt verloren te gaan. Wil men deze bostypen be
houden dan is restauratie noodzakelijk. Welke stijl 
nagestreefd moet worden is afhankelijk van de si
tuatie ter plaatse. Opgemerkt moet worden dat in 
landgoedbossen aangelegd na 1800 (bostype 4) naald
hout een overwegende rol speelt en in landgoedbos
sen aangelegd vóór 1800 (bostype 3) loofhout. 

Voor de heide-ontginningsbossen en bouwlandbe
bossingen (bostypen 5, 6 en 7) geldt dat ze alle 
zijn aangelegd met als enkelvoudige doelstelling 
de houtproduktie. Wanneer men deze bostypen in 
stand wil houden, kan dit het beste door de oor
spronkelijke doelstelling ook nu te handhaven. 
Vooral in heide-ontginningsbossen aangelegd vóór 
1900 (bostype 5) zal het mogelijk zijn met meer
eisende naaldhoutsoorten en zo mogelijk met loof
hout te werken. Voor de heide-ontginningsbossen 
aangelegd na 1900 en de bouwlandbebossingen (bos
typen 6 en 7) geldt een aantal beperkingen (para
graaf 2.4.2.4). Typische elementen binnen deze 
groep van bostypen dienen gehandhaafd of hersteld 
te worden, zoals de overwegend lange rechte wegen, 
singelbeplaritingen en de wallenstelsels rond de 
heide-ontginningsbossen van vóór 1900 en de bouw
landbebossingen (bostypen 5 en 7). Daarnaast is 
het noodzakelijk het grootschalige karakter van 
de heide-ontginningsbossen van vóór 1900 (bostype 
5) en het overwegend kleinschalige karakter van de 
heide-ontginningsbossen van na 1900 en de bouw
landbebossingen (bostypen 6 en 7) in stand te hou
den. 

Binnen de stuifzandbebossingen (bostype 8) zijn 
grote verschillen aanwezig. Instandhouding bete
kent hier het gebruik van overwegend naaldhout 
(met name grove den op de armere groeiplaatsen) en 
het handhaven van het in veel gevallen aan de ter-
reinomstandigheden aangepaste wegennet. In stand 
houden van de spontaan gevormde bossen (bostype 9) 
betekent zonder ingrijpen de bosontwikkeling zijn 
gang laten gaan. 

5.3.3 HET VERKRIJGEN VAN EEN OPTIMALE 
HOUTPRODUKTIE IN KWALITEIT EN/OF MASSA 

In het hierna volgende zal niet expliciet wor
den ingegaan op de potentiële geschiktheid voor de 
bosbouw zoals deze wordt afgeleid uit gegevens 
over bodem, waterhuishouding en vegetatie. Het gaat 
hier om een algemene beschouwing over de mogelijk
heden van houtproduktie binnen de bestaande bosty
pen. De malenbossen (bostype 1) liggen overwegend 
op de stuwwallen en wel op de betere bodems (mo-
derpodzolgronden). Dit brengt met zich mee dat er 
over het algemeen uitgebreide bosbouwkundige moge
lijkheden zijn. Een goede houtproduktie valt te 
verwachten met name met naaldhoutsoorten als dou-
glas, lariks en grove den en een redelijke tot 
goede groei van zomereik, wintereik en beuk. Wan
neer de doelstelling gericht is op massaproduktie, 
dat wil zeggen korte omlopen, zal een meer ratio
nele opzet van de ontsluiting veelal gewenst zijn 
met het gevolg dat het oorspronkelijke wegennet 
van structuur zal kunnen veranderen. Wanneer ge
dacht wordt aan de produktie van hoogwaardig zaag-
hout met een selectief bosbeheer en relatief lange 
omlopen is het huidige ontsluitingspatroon wellicht 
voldoende. 

Voor de vanuit de middeleeuwen bekande maar 
weinig beschermde bossen (bostype 2) geldt in gro
te lijnen hetzelfde als voor de malenbossen (bos
type 1). De groeiplaatsverschillen binnen dit bos
type zijn echter groter dan bij de malenbossen 
(paragraaf 2.4.2.4). Op de armste groeiplaatsen 
zal men niet veel méér kunnen bereiken dan het 
huidige produktieniveau van de stuifzandbebossin
gen op de wat armere groeiplaatsen. 

De landgoedbossen van voor 1800 (bostype 3) lig
gen evenals de malenbossen over het algemeen op de 
betere groeiplaatsen in tegenstelling tot de land
goedbossen die zijn aangelegd na 1800 (bostype 4) 
waarvan de groeiplaats meer overeenkomt met die 
van de heideontginningsbossen en stuifzandbebos
singen (bostypen 5, 6 en 8 ) . Voor de landgoedbos
sen van voor 1800 (bostype 3) gelden dan ook ruime 
mogelijkheden voor de houtproduktie. Wel dient men 
bij de landgoedbossen (bostype 3 en 4) te bedenken 
dat deze bossen qua opzet zodanig zijn aangelegd 
dat meerdere functies vervuld moeten worden. Het 
uitwerken van de enkelvoudige doelstelling hout
produktie zal het oorspronkelijke karakter van de
ze bostypen grotendeels verloren doen gaan. 

Voor de heideontginningsbossen en bouwlandbebos
singen (bostypen 5, 6 en 7) betekent het verkrijgen 
van een optimale houtproduktie het continueren van 
de oorspronkelijke doelstelling. De houtproduktie-
mogelijkheden zullen over het algemeen lager zijn 
dan die van de malenbossen en landgoedbossen van 
voor 1800 (bostypen 1 en 3). 

In de stuifzandbebossingen (bostype 8) zitten, 
zoals reeds eerder opgemerkt, grote groeiplaats
verschillen. Op de betere groeiplaatsen valt een 
redelijke tot goede produktie te verwachten van 
naaldhoutsoorten als grove den en mogelijk douglas 
en op de armere groeiplaatsen een matig tot rede
lijke groei van grove den. De ervaring leert bo
vendien dat de wat oudere grove-denneopstanden op 
armere stuifzanden na zo'n vijftig jaar een betere 
groei gaan vertonen. 

Voor de spontaan gevormde bossen (bostype 9) 
geldt dat deze bossen met een speciaal op dit type 
afgestemd bosbeheer, bestaande uit begeleiding en 
verzorging, interessante mogelijkheden kunnen bie
den voor de bosbouw. 

5.3.4 EEN MEERVOUDIGE FUNCTIEVERVULLING 
VAN HET BOS 

Hiermede wordt bedoeld het tegelijkertijd ver
vullen van verschillende functies door het bos. 
Onder functie wordt hier de betekenis van het bos 
voor de houtproduktie, de natuur- en landschapsbe
scherming, de recreatie, de jacht en andere aspec
ten verstaan. De vraag is in hoeverre deze func
ties strijdig zijn met het uitgangspunt van de bos
bouw: de duurzame instandhouding van het bos. Zo
als reeds in de inleiding is vastgesteld, zijn nog 
weinig concrete gegevens beschikbaar over de bete
kenis, die deze meervoudige functievervulling voor 
het bos (i.e. de bosbouw) heeft. 

Er zal hier volstaan worden met enkele opmerkin
gen. In paragraaf 3.2.2.5 is ingegaan op de kwets
baarheid van het bos voor de recreatie. Aanvullend 
hierop kan opgemerkt worden dat bossen met relatief 
veel open ruimte, zoals de landgoedbossen (bostypen 
3 en 4 ) , voor de dagrecreatie mogelijkheden bieden. 
Hieronder valt ook een deel van de vanuit de mid
deleeuwen bekende maar weinig beschermde bossen en 
de vanaf het begin van deze eeuw spontaan gevormde 
bossen (bostype 2 en 9 ) . Bedacht moet wel worden 
dat bostype 2 ten gevolge van veelvuldig bezoek 
verrijkt (geëutrofiëerd) kan worden, terwijl het 
juist zijn ontstaan te danken heeft aan een bepaal-
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de minerale verarming. 
De landgoedbossen (bostypen 3 en 4) lijken bij 

uitstek geschikt voor een veelzijdige functiever
vulling, te meer daar de oorspronkelijke doelstel
ling er ook op gericht was het bos meerdere func
ties te laten vervullen. Het zou in dit verband in
teressant zijn na te gaan wat de opzet van deze 
landgoedbossen thans nog voor een betekenis heeft 
voor een veelzijdige functievervulling van het bos. 

Voor wat de heideontginningsbossen en bouwland
bebossingen (bostypen 5, 6 en 7) betreft kan men 
zich afvragen of het zeer rationele ontsluitings
patroon en de daaraan gekoppelde opstandsgewijze 
opbouw een juiste ruimtelijke opbouw heeft opgele
verd wanneer men denkt aan een veelzijdige func
tievervulling. Opmerkelijk is dat juist in deze 
bossen veel recreatievoorzieningen zijn aange
bracht. 

De stuifzandbebossingen (bostype 8) lijken zeer 
geschikt voor het vervullen van meer functies en 
wel vanwege de ligging van de bossen van dit type 
en de bosbouwkundige betekenis ervan. 

5.3.5 CONCLUSIES 

Op de Veluwe liggen de bossen met de meeste mo
gelijkheden voor de houtproduktie vooral op de 
stuwwallen, de betere bodems binnen het gebied. 
Deze bossen vormen ook vaak de oudste boskernen 
binnen het gebied, nl. de bostypen 1, 2 en 3 (pa
ragraaf 2.4.2.4). Deze bostypen zijn zeer gevoelig 
voor veranderingen van doelstelling. Juist in dit 
soort gebieden zal men als het gaat om ontwikke
lingsmogelijkheden, een goed gefundeerde doelstel
lingenkeuze moeten maken op basis van gedegen mul-
ti-disciplinair onderzoek. Duidelijk mag zijn dat 
sterk expansieve vormen van openluchtrecreatie in 
deze bossen grote problemen kunnen geven als men 
denkt aan houtproduktie en de instandhouding van 
he t type. 

De overige bostypen (4-9) - meestal ontstaan op 
basis van ontginningen - liggen vaak op bodems van 
een mindere kwaliteit. Dit heeft tot gevolg dat de 
mogelijkheden voor houtproduktie hier minder zijn 
dan die van de bostypen 1, 2 en 3. Veel van de 
overige bostypen verkeren in een lager ontwikke
lingsstadium dan de bostypen 1, 2 en 3. 

Wat in de toekomst aan houtproduktie mogelijk 
zal zijn, zal in hoge mate bepaald worden door de 
organisatie van het bosbeheer op de Veluwe. Zoals 
reeds opgemerkt laat dit in verschillende gebieden 
veel te wensen over, vooral aan de kwetsbare ran- -
den van de Veluwe. Wil men ondermeer de hoofddoel
stelling van het 'Streekplan Veluwe in de maak' 
(1975) namelijk 'stringente bescherming van natuur 
en landschap' waar kunnen maken, dan zal men in de 
toekomst moeten zoeken naar een organisatievorm 
van het bosbeheer welke het mogelijk maakt dat ge
wenste ontwikkelingen doorgang kunnen vinden en on
gewenste ontwikkelngen afgeremd kunnen worden. De 
reorganisatie van het beheer moet erop gericht 
zijn dat grotere eenheden verkregen worden, over 
de eigendomsgrenzen heen. Hierdoor ontstaan moge
lijkheden voor het samenstellen van acceptabele 
werkpakketten, een goede basis voor geïntegreerd 
bosbeheer en ruimte voor het opzetten van een ge
degen zoneringssysteem ter bescherming van zowel 
economisch als ecologisch waardevolle gebieden. 

Het mag duidelijk zijn dat het huidige bosbe
heer in vele gevallen niet opgewassen is tegen de 
aanspraken die vanuit onze samenleving gedaan wor
den op onze bossen. Enerzijds komt dit door de 
structurele moeilijkheden in de bosbouw, ander
zijds omdat veel boseigenaren een beperkt beeld 
hebben van zowel het fenomeen bos als het fenomeen 

recreatie. 
Wanneer men spreekt over reorganisatie van be

heer en mentaliteitsombuiging, ziet men al snel de 
grote taak die hier is weggelegd voor de grote bos-
bezitters, zoals het Staatsbosbeheer en de Kroon-
domeinen. Zij kunnen met de hen ten dienste staan
de middelen en mankracht hier een duidelijke func
tie vervullen. 

5.4 Landschapsbeheer 

Het aangeven van een landschappelijke ontwikke
ling van de Veluwe stuit op moeilijkheden. De voor
naamste hiervan zijn: 
- Het is onvoldoende duidelijk welke wensen t.a.v. 
de Veluwe bij het publiek leven. Het door de 
'Dorschkamp' verrichte onderzoek (paragraaf 
3.2.1.10, hoofdstuk 6, Coeterier 1977) geeft als 
zeer globale conclusie dat 'natuurlijke' landschap
pen meer gewenst zijn dan 'cultuurlijke' en dat 
deze natuurlijkheid o.a. wordt bepaald door het 
niet-aangelegd-zijn van landschappen en door vrije 
toegankelijkheid. Deze criteria zijn niet op een
voudige wijze te vertalen naar landschapsbouwkun-
dige maatregelen voor een gebied als de Veluwe. 

- De landschapsfysiognomie hangt in sterke mate 
samen met de functie of de bestemming van gebieden. 
Deze bestemming is veelal wettelijk vastgelegd en 
kan niet zonder ingewikkelde planologische proce
dures - waaronder inspraak van de bevolking een be
langrijke plaats inneemt - worden veranderd. Zo is 
het bijvoorbeeld niet realistisch om te pleiten 
voor het bebossen van agrarisch gebruikte gronden, 
zonder dat nader onderzoek is verricht, waarbij on
der meer de planologische haalbaarheid bestudeerd 
wordt. 

Vanwege deze moeilijkheden heeft de volgende 
verhandeling vooral betrekking op het beheer van 
bestaande landschappen - de formulering kon hier
bij in de meeste gevallen niet anders worden aange
geven dan in de trant van 'wat niet gedaan dient 
te worden'. Er wordt niet mee gezegd, dat land
schapsbouw op de Veluwe nergens wenselijk is. 

In gebieden die in de laagste waarderingsklassen 
vallen zou een actief beleid ter verfraaiing van 
het landschap gevoerd kunnen worden (paragraaf 4.5). 
Voor de landschappen in klasse 1 zou kunnen worden 
gestreefd naar: 

Een betere aansluiting van stedelijke bebou
wingselementen op de meer natuurlijke componenten 
van het landschap, bijvoorbeeld door het aanbrengen 
van beplanting langs nieuwbouw-dorpsranden. 

(Meer) beplanting bij exorbitant grote agrari
sche schuren en gebruik van minder contrasterende 
kleuren op voedersilo's e.d. 

Voor veel van de landschappen in klasse 2 geldt 
dat het aanbrengen van afwisseling hun aanzien kan 
verhogen. Daarbij komen vooral in aanmerking het 
aanplanten van nieuwe houtsoorten en het plaatse
lijk creëren van nieuwe ruimtes. Bestaande kap-
vlaktes, brand- en/of stormschadegebieden kunnen 
bijvoorbeeld tot heideveld of zelfs tot stuifzand-
gebied worden omgevormd. Ook in een aantal ruimte
lijke landschappen in hogere waarderingsklassen 
(o.a. grote heidevelden) kunnen maatregelen geno
men worden. Speciaal het met beplanting afschermen 
van rijks- en provinciale wegen komt in aanmerking. 

In paragraaf 3.2.1.10 is uiteengezet dat het 
waarderingssysteem voor het Veluwe-landschap berust 
op het meten van de hoeveelheid in het landschaps
beeld aanwezige informatie. Hiervoor zijn drie pa
rameters gehanteerd, namelijk de vervangingswaarde 
(mate van vervangbaarheid), de afwisseling en de 
zeldzaamheid. Het landschapsbeheer van de Veluwe 
zou in de eerste plaats gericht kunnen worden op 
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Tabel 22. De gebieden die ten behoeve van het landschapsbeheer een bijzondere aandacht verdienen. Deze ge
bieden staan afgebeeld in afb. 42 en zijn ongelijk aan de tot dusver algemeen gebruikte gebiedsindeling. 

Nummer Naam van het gebied 

1 Oldhorst-IJsselvliedt 
2 Schouwenburg-Zwaluwenberg 
3 De Dellen 
4 Doornspijkse Heide 
5 Bovenweg (Nunspeet) 
6 Zandenbos, Welna, Tongerense heide 
7 Hulshorsterzand, Leuvenumse bos, Leuvenum, Staverden, Uddelermeer 
8 Elspeterbos, Uddeler heegde 
9 Gortelse bos, Niersen, Cannenburgh 
10 Speulder- en Sprielderbos, Boeschoten 
11 Garderense enk 
12 Oud Miliigen 
13 Uddeler veld, Meerveldse bos 
14 Hoog-Soerense veld, Hoog-Soerense bossen, Asselse heide 
15 Het Loo 
16 Kootwijkse veld, Kootwijkse veen en Kootwijkse zand 
17 Hoog Buurlo 
18 Harskamp 
19 Harskampse zand 
20 Ugchelse bos 
21 Ugchelse bos, Hoenderlose bos, Spelderholt 
22 Het Zand (Beekbergen) 
23 Veldhuizerspreng 
24 Terhorst 
25 Hoge Veluwe (noord) 
26 Wekeromse Zand 
27 Edese bos 
28 Hoekelum 
29 Renkumse beek. Oranje Nassau's Oord, Wageningse berg 
30 De Ginkel 
31 Planken Wambuis 
32 Hoge Veluwe (zuid) 
33 Wolfhezer bossen 
34 Zilverberg, Kievitsdel (Doorwerth) 
35 Warnsborn, Vijverberg 
36 Zijpendaal 
37 Deelerwoud 
38 Loenense bos, Loenermark 
39 Laag-Soeren 
40 Veluwezoom 
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HARDERWIJK 

LEGENDA 

< ^ Ï Ï 

Gebied dat grotendeels in waarderingsklasse 4 en/of 5 valt: zeer zorgvuldig beheer wenselijk 

Gebied dat bovendien grotendeels uit ruimte bestaat en daardoor zeer kwetsbaar is: 
uiterst zorgvuldig beheer wenselijk 

nummer gebied, zie voor de naam tabel 22 

bebouwde kom 

Afb.42 Landschapsbeheerskaart Veluwe 
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handhaving van deze gemeten informatiewaarde. Met 
betrekking tot de parameters afzonderlijk kunnen 
de volgende beheersmaatregelen worden voorgesteld: 

De vervangingswaarde 
BEGROEIING Het niet voortijdig kappen van oude be
groeiing, zowel in bos, als rand van ruimtes. Typen 
in de kaartlegenda waarop dit betrekking heeft 
zijn: hoge beuken en inlandse eiken, hoge grove 
dennen en overig hoog naaldhout, lage inlandse 
eiken (vooral de typische 'strubben'), hoog geboom
te in parkachtige landschappen (typen 68 en 69) en 
solitaire bomen (voor zover oud). 
BEBOUWING Sloop geen oude en deels streekeigen 
agrarische bebouwing; behoud zo mogelijk de agra
rische functie (en daarmee het bestaande uiterlijk) 
en voorkom ongewenste verbouwingen, bijvoorbeeld 
2e woningen. 
WATER Onttrek geen water aan vennetjes, bijvoor
beeld door ontgrondingen waarbij de ondoorlatende 
laag doorbroken wordt. 
ACTIEF STUIFZAND Voorkom dat het stuifzand wordt 
vastgelegd door een laag van (korst)mossen en later 
door hogere planten (bijvoorbeeld door gerichte 
vormen van recreatie). 

De afwisseling 
RUIMTEWERKING Kap (en verwaarloos) geen houtwal
len of andere lineaire beplantingen. Laat zogenaam
de opslaggebieden (associatie ruimte-massa met hei
de- of (korst)mosvegetatie) niet verder dichtgroei
en. Kap plaatselijk eventueel opslag (er is bij
voorbeeld ca. 2000 ha van type 52 op de Veluwe, te
genover slechts ca. 300 ha van gaaf type 15a ! ) . 
Dun tijdig jonge aanplant. 
STRUCTUUR Vervang stroken- en mozaxekpercelering 
niet door rationele percelering (grote rechthoekige 
blokken). Onderhoud bestaande gebogen padenpatronen 
en laat rechtlijnige sleepwegen e.d. niet domine
ren. 
BEGROEIING In sterk gevarieerde eenheden bos lig
gen op tal van plaatsen kapvlakten of er zijn 
storm- of brandschadevlakten ontstaan. Plant deze 
vlakten niet in met soorten die ze omringen, aange
zien dan de variatie in het type verloren kan gaan. 
RELIËF Egaliseer geen bestaande heuveltoppen en 
steile hellingen (toevoeging b in de kaart) die 
plaatselijk zijn 'voorzien van' uitzicht(punt); 
vergroot zo mogelijk de zichtbaarheid van het eoli-
sche reliëf (stuifzandheuvels, dekzandruggen enz., 
toevoeging a ) . 

De zeldzaamheid 
Zeldzaamheid is niet per afzonderlijk kenmerk 

gemeten, maar per 'compleet landschapstype' (In 
het archief van Stiboka is een lijst van zeldzame 
typen aanwezig). Handhaving van gave, zeldzame 
landschapstypen wordt grotendeels bereikt door de 
typen in de waarderingsklassen 4 en 5 stringent te 
beschermen en zorgvuldig te beheren. 28 van de 97 
op de Veluwe onderscheiden gebieden bestaan voor 
meer dan 25% uit landschapstypen met een waarde
ringsklasse 4 en/of 5, zodat deze gebieden in de 
eerste plaats van belang zijn. 

Iets meer gedetailleerde informatie geeft - los 
van de gebiedsindeling - afb. 42 waarin alle rela
tief grote complexen landschap in de klassen 4 en/ 
of 5 zijn aangegeven, plaatselijk verbonden door 
kleine zones in klasse 3. De gebieden zijn genum
merd en in tabel 22 van een naam voorzien. 

Door bescherming van deze gebieden blijft het 
overgrote deel van de op de Veluwe aanwezige zeld
zame landschappen in stand, terwijl bovendien ook 
vrij veel moeilijk vervangbare en intern afwisse
lende landschappen gehandhaafd blijven. Beheers

maatregelen hier dienen het karakter van de boven 
opgesomde mogelijkheden te volgen; uiteraard vraagt 
ieder landschapstype om een specifiek pakket maat
regelen, dat in dit bestek niet gegeven kan worden. 
In deze gebieden tenslotte, moet elke nieuwe in
greep uiterst kritisch worden bezien, in het bij
zonder in de ruimtes die gearceerd op het kaartje 
staan (afb. 42), aangezien deze in fysiognomisch 
opzicht kwetsbaarder zijn dan de massa (paragraaf 
3.2. 1.10). 

5.5 Cultuurhistorische aspecten 

Omdat een gefundeerd onderzoek van de relaties 
tussen cultuurhistorie en planologie niet voorhan
den is, worden ten aanzien van het toekomstige be
heer van de Veluwe de tot dusver gehanteerde waar-
deringscriteria (het al dan niet aanwezig zijn van 
cultuurhistorische 'relicten' en de samenhang tus
sen de relicten) als uitgangspunten gekozen. Gaat 
men uitgaande van deze criteria planologische maat
regelen beoordelen, dan resulteert dit in twee 
hoofddoelstellingen die uit de aard van de cultuur
historische verschijnselen voortvloeien: een stre
ven naar conservering en een streven naar restau
ratie. 

In het eerste geval staat centraal de wens de 
bestaande cultuurhistorische waarden te behouden; 
in het tweede geval wordt nog een stapje verder ge
gaan en wordt gezocht naar mogelijkheden om de cul
tuurhistorische betekenis van de Veluwe verder te 
herstellen. 

Voor wat betreft het behoudsaspect, moeten nieu
we voorzieningen die kunnen leiden tot een vermin
dering van het relictoppervlak en tot een versto
ring van de samenhang worden gerealiseerd in de ge
bieden en de plaatsen waarvan sinds 1870 (para
graaf 2.7) de bestemming wijziging heeft ondergaan 
(kaartbijlage 3 ) . Nader bekeken is het echter de 
vraag of men, waar duidelijk behoefte bestaat aan 
meer gedetailleerde informatie, met het geven van 
deze algemene richtlijn mag volstaan. Met name rij
zen problemen met betrekking tot het aangeven van 
regels die een verantwoord beheer van de verschil
lende cultuurhistorische relicten mogelijk zouden 
moeten maken. Er zou antwoord moeten worden gege
ven op vragen als: hoe ver kan ik gaan met het aan
brengen van veranderingen zonder dat een relict op
houdt relict te zijn en wanneer is (een zekere mate 
van) samenhang nog herkenbaar ? Helaas is de kennis 
van deze zaken (nog) onvoldoende. Het probleem is 
echter gesignaleerd en zal - naar valt te hopen -
nadere studie uitlokken. 

Wat betreft het restauratieaspect, kan bij het 
voorgaande worden aangesloten. Om de discussie 
hieromtrent te bevorderen wordt het echter zinvol 
geacht enige activiteiten te belichten die moge
lijk bij kunnen dragen tot een vermeerdering van de 
cultuurhistorische betekenis van het studiegebied. 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een 
vermeerdering van de cultuurhistorische waarden 
van een gebied kan worden verwezenlijkt door re
constructie en herstel van de landschappelijke 
eenheden uit het verleden. Het is duidelijk dat 
dit streven omwille van de haalbaarheid op het 
maatschappelijke en het financiële vlak niet kan 
leiden tot een algehele reconstructie van de toe
stand zoals die omstreeks 1870 was. Veel meer moet 
dan ook worden gekozen voor een gerichte benade
ring waarbij met een minimum aan reconstructie-
werkzaamheden een optimale waardevermeerdering kan 
worden bereikt. Naar onze smaak zou deze intentie 
het duidelijkst tot zijn recht moeten komen in ge
bieden welke thans reeds opvallen door een grote, 
min of meer aaneengesloten liggende relictconcen-
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tratie waarbij slechts incidenteel verandering van 
bodemgebruik is opgetreden. 

In concreto kan wat de reconstructie aangaat, 
gedacht worden aan de meest uiteenlopende activi
teiten die variëren van een herstel van het oor
spronkelijke bodemgebruik tot een accentuering van 
de historische scheidslijnen tussen de in het ver
leden fungerende cultuurlandschappenjke eenheden. 
Wat dit laatste betreft zou men zich kunnen rich
ten tot het herstel van scheidende landschapsele
menten zoals wildwallen, traas, lijnvormige per-
ceelsrandbegroeiing, sloten en greppels, op hun 
oude lokatie waardoor de cultuurhistorische relic
ten zowel individueel als in hun onderlinge rang
schikking een beter begrip mogelijk maken van de vroe
gere situatie. Verder zouden open randzones in het 
leven kunnen worden geroepen met het oogmerk oude 
cultuurhistorische elementen herkenbaar te doen 
zijn. Deze laatste overweging is speciaal van be
lang voor de malenbossen, die momenteel veelal ge
heel in jonger bos zijn ingekapseld en bovendien 
vaak onherkenbaar zijn geworden doordat zij op 
vloeiende wijze in het jongere omringende bos over
gaan. 

Behoefte aan markering wordt eveneens gevoeld 
met betrekking tot de engen, de oude bouwlandcom
plexen die, mede doordat zij niet meer uitsluitend 
als akkerland in gebruik zijn, ogenschijnlijk on
gemerkt overgaan in aangrenzende jonge heideont
ginningen. De geprononceerde plaats die de oude 
engen in het verleden in het landschap innamen zou 
tot op zekere hoogte opnieuw tot leven kunnen 
worden gewekt door het herstel van de wildwallen 
die voorheen de engen omgaven. Daarenboven ver
dient het overweging om, waar de planologische en 
agrarische eisen zulks toelaten, aansluitend op de 
wildwallen een bij voorkeur uit heide bestaande 
randzone te laten ontstaan, waardoor de aparte 
status van de engen als 'eilanden' in de 'woeste 
grond' op pregnante wijze hernieuwd wordt bena
drukt. Voor het toekomstig beheer van de Veluwe is 
het van belang dat, zo het niet mogelijk mocht blijken 
alle relicten te sparen, tenminste die gebieden en 
lokaties die in grote concentraties bijeen liggen 
en die een grote samenhang vertonen door middel 
van planologische maatregelen worden veilig ge-
gesteld. Speciale aandacht verdienen daarbij de 
tussenliggende kleinere enclaves met veranderd bo
demgebruik die in de eerste plaats in aanmerking 
komen voor 'herstelwerkzaamheden'. Deze plekken 
dienen zo veel mogelijk verschoond te blijven van 
ingrepen met een (haast) irreversibel karakter, 
zoals de bouw van woningcomplexen, de aanleg van 
primaire verkeerswegen, sportvelden, begraafplaat
sen, vuilstortplaatsen, industrieterreinen en 
pretparken en zandwinningsplaatsen, campings gro
ter dan 1 ha en bungalowparken. Het spreekt vanuit 
deze benaderingswijze voor zichzelf dat ter plaat
se waar reeds een dergelijke bestemming aan de 
grond is gegeven verdere uitbreiding niet wordt 
aanbevolen en dat verplaatsing naar andere, meer 
geschikte plaatsen, moet worden gestimuleerd. 
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6 Sociaal-psychologisch landschapsonderzoek 

Zoals in de paragrafen 2.8 en 3.2.1.10 al is 
vermeld, is er in het kader van dit project naast 
de fysiognomische landschapskartering een sociaal-
psychologisch onderzoek uitgevoerd naar de waarne
ming en waardering van verschillende landschappen. 
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek, dat 
is uitgevoerd door Drs. F. Coeterier van de hoofd
afdeling Landschapsbouw van het Rijksinstituut 
voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw, zijn 
in dit hoofdstuk samengevat. Voor meer gedetail
leerde informatie wordt verwezen naar Coeterier 
(1977) . 

In de begeleidingscommissie voor dit sociaal-
psychologisch onderzoek hebben de volgende perso
nen zitting gehad: 
drs. A.A.H.C. van Onzenoort, voorzitter (Ministe

rie van CRM) 
mw.drs. M. Ouwehand-Pijs (Ministerie van CRM) 
mw.drs. G.C. Verzijl-Vries (Ministerie van CRM) 
drs. T. Kamphorst (Sociologisch Instituut, Rijks

universiteit Utrecht) 
dr.ir. A.P.C. Kerstens (Cultuurtechnische Dienst, 

Utrecht) 
drs. A.A. de Veer (Stiboka). 

6.1 Probleemstelling 

In het sociaal-psychologisch onderzoek stond de 
volgende probleemstelling centraal: 
'Hoe moet het landschap van de Veluwe worden ont
wikkeld en beheerd opdat dit voor mensen een opti
male recreatieve voldoening geeft'? 

Bij dit onderzoek waren vier instanties betrok
ken die elk vanuit hun specifieke invalshoek met 
deze probleemstelling te maken hadden, te weten: 
de hoofdafdeling Openluchtrecreatie van het Mini
sterie van CRM, de Recreatiegemeenschap Veluwe, de 
Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) en het 
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Land
schapsbouw 'De Dorschkamp'. Deze meerzijdige bena
dering van de probleemstelling heeft ertoe geleid 
dat een aantal elementen aan de vraagstelling zijn 
toegevoegd. Deze zijn: 

Het Ministerie van CRM 
Zijn er bepaalde landschappen (of landschapsty-

pen) op de Veluwe die omwille van hun belevings
waarde dermate waardevol zijn dat ze behouden, res
pectievelijk ontwikkeld dienen te worden? En: zijn 
er bepaalde landschappen op de Veluwe die negatief 
gewaardeerd worden door recreanten, en wat zijn 
hiervoor de redenen ? 

De Recreatiegemeenschap Veluwe 
Hoe kunnen de specifieke functies van de Veluwe 

als grootschalig gebied.worden gehandhaafd en ver
sterkt, de belasting die voortvloeit uit een zo 
groot mogelijke vrije toegankelijkheid in aanmer
king genomen ? 

Omdat de voorgaande twee probleemstellingen ver
want waren, werden ze bij de verdere uitwerking 
samengenomen. 

De Stiboka 
1 Stemmen de eigenschappen die mensen aan land
schappen waarnemen overeen met de legendaeenheden 
van de fysiognomische landschapskartering van de 
Stiboka ? Met andere woorden is er op grond van de 

kartering van Stiboka een waarnemingskaart voor 
het landschap te maken ? 
2 Worden de door de Stiboka onderscheiden land-
schapstypen ook verschillend gewaardeerd door men
sen; zijn ze ook te beschouwen als verschillende 
waarderingstypen ? Met andere woorden kan op grond 
van de fysiognomische kartering van Stiboka een 
waarderingskaart voor het landschap gemaakt wor
den ? 

De Dorschkamp 
1 Hoe kan men komen tot de ontwikkeling van een 
methode om de waarneming, de waardering en de bele
ving van landschappen vanuit de mens vast te stel
len, te meten en eventueel op kaart vast te leg
gen ? 
2 Welke factoren spelen een rol in de waarneming, 
de waardering en de beleving van landschappen, hoe 
is hun onderlinge samenhang, en hoe is hun relatie 
met objectieve landschapskenmerken ? 

Omdat de sociaal-psychologische inbreng door De 
Dorschkamp eerst kort voor de uitvoeringsfase bij 
het onderzoek werd betrokken, werd besloten deze 
inbreng op te zetten als een toetsingsonderzoek op 
de legendaeenheden van de fysiognomische land
schapskartering van de Stiboka. 

6.2 Methode van onderzoek 

Gekozen werd voor een huis-enquête onder een re
presentatieve steekproef uit de Nederlandse bevol
king (1000 mensen). Door de Stiboka werden tien 
landschappen uitgezocht waarvan werd aangenomen dat 
ze, op fysiognomische criteria, de meest verschil
lende landschapstypen weergaven. Foto's van deze 
tien landschappen werden in de enquête opgenomen. 
Ten aanzien van de open vragen werd een protocol
analyse uitgevoerd. De antwoorden op de gesloten 
vragen werden statistisch verwerkt via correlatie
berekening, cluster-analyse en factor-analyse (Coe
terier 1977) . 

6.3 Resultaten en conclusies 

TEN AANZIEN VAN DE PROBLEEMSTELLING VAN HET MINI
STERIE VAN CRM EN DE RECREATIEGEMEENSCHAP VELUWE 

Hoewel ongeveer 80% van alle ondervraagden nog 
nooit op de Veluwe was geweest, vond 50% dat er op 
de Veluwe landschapsschoon verloren gaat en 30% 
vond dat er maatregelen genomen moeten worden ter 
verbetering of behoud van het landschap. 

Kennelijk gaat het hier niet om een specifiek 
ongenoegen van Veluwe-bezoekers die constateren 
dat het landschap daar ter plaatse is aangetast, 
maar om een algemeen onbehagen onder de hele bevol
king dat er in Nederland en met name in haar na
tuurgebieden, landschapsschoon aan het verdwijnen 
is. De vraag rijst dan waarop dit gevoel van onbe
hagen is gebaseerd. Welke rol spelen massamedia 
hierin en in hoeverre hebben deze gevoelens van on
behagen ook betrekking op andere terreinen die de 
leefbaarheid in Nederland bepalen ? Dat het onbeha
gen niet was gebaseerd op kennis van de situatie 
ter plaatse bleek ook uit het beeld dat men alge
meen van de Veluwe had. Dit was onmiskenbaar nog 
het beeld van een natuurlandschap, of, als er al 
sprake was van menselijke beïnvloeding, van een 
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zeer landelijke en Idyllische omgeving. De nega
tieve aspecten, die werden geconstateerd in de 
veranderingen waren ófwel nog niet dominant in het 
landschapsbeeld ofwel waren daarin nog niet opge
nomen. 

De veranderingen die men had geconstateerd wa
ren (zoals uit de protocol-analyse bleek): 

De aanleg van wegen, in het algemeen een toene
mende ontsluiting voor verkeer, met name autover
keer. 
- Stormschade en bosbranden. 

Uitbreidingen van militaire oefenterreinen, of 
verwoestingen door militairen aangericht in na
tuurterreinen . 

Bebouwingen en verstedelijking, zowel uitbrei
ding van de dorpen zelf, waardoor het specifieke 
dorpskarakter verloren gaat, als het volbouwen van 
de ruimten tussen de dorpen, waardoor het gehele 
gebied veel minder landelijk van karakter is ge
worden . 

Sterke toename van het georganiseerde toerisme 
met de aanleg van kampeerterreinen, zomerhuisjes. 
Een toename van caravans en bermtoerisme en meer 
voorzieningen zoals wandel- en fietspaden, auto
routes met picknickplaatsen, trimbanen e.d. Ont
wikkelingen die hiermee gepaard gaan zijn een toe
name van hekken, afzettingen, prikkeldraad en 
bordjes verboden toegang, d.w.z. meer beperkingen 
en minder vrijheid. Ook zijn er meer mensen geko
men, het is voller en drukker geworden. Er is meer 
verkeer, meer lawaai. De rust en de stilte zijn 
aan het verdwijen. Alles is ook zakelijker gewor
den, de Veluwe wordt meer geëxploiteerd en de in
timiteit van kleine hotels en pensions is verdwe
nen. 
- Opkomst van bio-industrieën, milieubederf en 
luchtverontreiniging door stank en lawaai. In het 
algemeen meer industrialisering, minder grondge
bonden activiteiten. 

Suggesties die door de ondervraagden werden ge
geven om de situatie te verbeteren, betroffen voor
namelijk een opheffen, tegenhouden of bijsturen 
van de ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast werden 
er nog een aantal mogelijkheden aangegeven, zoals: 
- De randgemeenten toeristisch maken en als op
vangcentra laten dienen. In het algemeen de cam
pings en de zomerhuisjes meer aan de randen concen
treren. 

Niet alleen de mensen naar de natuur brengen, 
maar ook de natuur naar de mensen. Bijvoorbeeld in 
de vorm van meer en betere groenvoorzieningen in 
de woonwijken. 

Geen activiteiten of bestemmingen in de Veluwe 
brengen die ook ergens anders kunnen plaatsvinden 
en die alleen maar natuurterrein kosten. 

De grote natuurterreinen niet versnipperen, met 
name door wegen, afbrokkeling tegengaan. 

De aanleg minder kunstmatig maken, zowel van 
voorzieningen als van natuur of landschap zelf. De 
aanleg meer aan de natuur aanpassen, of liever: 
het aan de natuur zelf overlaten. 
- Langs spoorlijnen, wegen en kampeerterreinen 
die afbreuk doen aan het landschapsbeeld, bomen 
planten. 
- De Veluwe tot beschermd gebied verklaren. 

TEN AANZIEN VAN DE PROBLEEMSTELLING VAN DE STIBOKA 

In de enquête werd gevraagd welke kenmerken van 
het landschap men op de foto's zag. 68% van de ge
noemde kenmerken bleek in principe karteerbaar te 
zijn op een schaal 1 : 100 000. Echter, enerzijds 
is dit percentage waarschijnlijk te laag omdat 

iedereen in staat geacht kon worden alle in de le
genda opgenomen kenmerken te zien. Anderzijds 
bleek de legenda onvolledig te zijn. Er werden 
meer kenmerken van het landschap gezien dan in de 
legenda voorkwamen. Deze bijkomende kenmerken ble
ken vaak niet te karteren, of omdat ze te detail
listisch waren zoals takken op de grond of een 
scheefstaand hek, of omdat ze van voorbijgaande 
aard waren zoals kleuren, lucht en lichteffecten. 
Dat de mensen niet alle in de legenda opgenomen 
kenmerken hebben genoemd, werd geweten aan een 
weerstand om al te voor hand liggende dingen te 
noemen; men zocht vaak iets bijzonders. Op grond 
van de huidige door de Stiboka ontwikkelde legenda 
kon derhalve geen kaart gemaakt worden voor de 
waarneming, d.w.z. geen kaart die de waarneming 
volledig weergeeft, hoogstens een kaart die de 
waarneming gedeeltelijk weergeeft. Hoe belangrijk 
of omvattend dit deel is, kan niet worden gezegd. 

De waardering van landschappen door mensen 
bleek niet overeen te stemmen met de door de Sti
boka opgestelde typologie van landschappen. Ten 
aanzien van de waardering bestond er een heel an
dere typologie. In deze 'waarderingstypologie1 vie
len negen van de tien landschappen in éën type en 
één foto in een ander type. Een mogelijke benoe
ming van deze twee typen zou kunnen zijn: natuur
lijke of half-natuurlijke landschappen en cultuur
landschappen. De criteria die door de Stiboka ge
bruikt worden om landschappen te onderscheiden 
corresponderen dus niet met de criteria op grond 
waarvan mensen landschappen waarderen (in dit on
derzoek) . 

De 'natuurlijkheid' van het landschapsbeeld, 
genoemd in de vorige alinea, bleek geen eenduidige 
zaak. Via cluster- en factor-analyse konden aan dit 
waarderingstype verschillende aspecten worden on
derscheiden, zoals de aanwezigheid van bos of re
liëf in het landschap. Niet alle tien landschappen 
waren eenduidig op deze aspecten. Zo konden er op 
een foto zowel bos als heuvels voorkomen. 

TEN AANZIEN VAN DE PROBLEEMSTELLING VAN DE DORSCH
KAMP 

Als de legendaeenheden van een landschapsbeeld-
kaart tevens moeten aangeven hoe mensen landschap
pen waarnemen, moeten zij aan een aantal methodo
logische eisen voldoen, zoals unidimensionaliteit 
en validiteit van de gehanteerde begrippen. Tot nu 
toe is met deze methodologische eisen te weinig 
rekening gehouden bij het opstellen van legenda
eenheden voor landschapsbeeldkaarten. 

In de waarneming van landschappen bleken ver
wachtingen, herinneringen, waarderingen en associ
aties mede een rol te spelen. Deze vormen a.h.w. 
een persoonlijk referentiekader voor de waardering. 
Door het werkzaam zijn van deze referentiekaders 
was de waarneming noch volledig, noch eenduidig 
terug te voeren op de landschappelijke kenmerken 
alleen. 

De waarneming van een landschap werd beïnvloed 
door de waarneming van voorafgaande landschappen 
(de landschappelijke voorervaring). De vertekening 
die hierbij optrad was in de richting van de voor
ervaring, de nieuwe ervaring werd a.h.w. aangepast 
aan de voorafgaande waarnemingen. 

Er bleek een aantal kenmerken van het landschap 
te zijn dat negatief gewaardeerd werd. Het belang
rijkste negatieve kenmerk was de aanwezigheid van 
cultuurinvloeden in natuurlijke landschappen, 
d.w.z. zichtbare menselijke beïnvloeding contras
terend met het beeld dat men had van een natuur
lijk landschap. Cultuurinvloeden werkten negatief 
op twee manieren: 
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Wanneer ze een indruk wekten van kunstmatigheid, 
bijvoorbeeld: 'te aangelegd, te gecultiveerd, over-
verzorgd'. 
- Wanneer ze een gevoel van onvrijheid gaven, bij 
voorbeeld 'je mag hier niet komen, je mag hier 
niets doen, ik voel me bekeken'. Dit gevoel van on
vrijheid werd vooral gewekt door de aanwezigheid 
van bodembewerking, van bebouwing en stedelijke 
uitbreiding in het landschap, van aangelegde paden, 
van hekken en (prikkeldraad) afzettingen en van 
bordjes verboden toegang. In het algemeen gold: hoe 
meer de activiteiten in het landschap leken te zijn 
vastgelegd, óf door de aanwezigheid van barrières, 
öf door een te grote mate van voorgeprogrammeerd-
heid van handelingen, hoe groter het gevoel van on
vrijheid. 

Andere negatieve kenmerken waren: 
Een gevoel van onbeschutheid. 
Ontoegankelijkheid van het landschap. Deze 

eigenschap werkte niet voor alle ondervraagden ne
gatief. Leeftijd bleek een belangrijke rol te spe
len in de waardering van deze factor (op de leef
tijdsverschillen van de ondervraagden komen we la
ter terug). 
- Een indruk van onverzorgdheid, van verwaarlo
zing, vervuiling of rommel, bijvoorbeeld door af
gewaaide takken of dode bomen op de grond. 

Kenmerken die de waardering van landschappen 
negatief beïnvloeden bleken bijzondere gevallen te 
zijn van kenmerken die in het algemeen de waarde
ring en de beleving beïnvloeden. Via protocol-ana
lyse kon een aantal van deze algemene kenmerken 
worden vastgesteld. Dit waren: 

Het gevoel een eigen plek in het landschap te 
kunnen hebben (misschien samenhangend met territo
rium) . Hiermee waren verbonden gevoelens van be
schutting, bescherming, rust en privacy. 

De menselijke schaal van het landschap, het ge
voel niet verloren te lopen. 

De zintuigelijke gewaarwordingen, die men in 
het landschap kon opdoen, wat betreft de nabij-
heidszintuigen reuk, tastzin, en ook geluid. Dit 
zijn sensitieve en sensuele gewaarwordingen. 

De visuele gewaarwordingen in het landschap. 
Belangrijk hierbij waren, afwisseling en uitzich
ten. 
- De begaanbaarheid en de toegankelijkheid van 
het landschap. 

De mogelijkheid tot het verrichten van bepaalde 
activiteiten, de geschiktheid van het landschap om 
er iets te doen. 
- De esthetische kwaliteit van het landschap. 
Landschapsschoon, panorama's. 
- Ontdekkingsmogelijkheden in het landschap, avon
tuur en verrassingen. 

De stemming of sfeer in het landschap. 
- De utiliteit van het landschap, het nut dat men 
er van kan hebben, individueel en collectief, bij
voorbeeld houtproduktie, zeewering. 
- De verhouding cultuur-natuur in het landschap. 

De mate van verzorging. 
In het algemeen bleek voor de meeste van deze ken
merken te gelden, dat zowel een te grote als een 
te geringe mate van aanwezigheid leidde tot een 
negatieve waardering van het landschap. Zo werd te 
weinig verzorging ervaren als verwaarlozing, ver
vuiling, rommel, maar teveel verzorging als kunst
matig of overgecultiveerd. 

Er bleek geen verband te bestaan tussen de op
leiding die iemand had en zijn waardering van het 
landschap. Meer opleiding leidden niet tot een ho
gere waardering van het landschap. Dit gold echter 
in het algemeen en niet in het bijzonder. Gerichte 
of specifieke kennis van een landschap, of van de 
begroeiing erin, leidde wel tot een hogere waarde

ring van dat speciale landschap; het gaf echter 
geen hogere waardering van andere landschappen, 
ook al behoorden deze tot hetzelfde 'waarderings
type' . Met andere woorden, bekendheid met jenever
bessen leidde niet tot een hogere waardering van 
een natuurlijk landschap met beuken, maar wel tot 
een hogere waardering van een natuurlijk landschap 
met jeneverbessen. Kennis geeft dus nog een extra 
dimensie aan de specifieke waardering van het ob
ject van kennis. 

Uit de protocol-analyse en de correlatiematrix 
bleek dat leeftijdsverschillen een rol kunnen spe
len in de waardering van landschappen. Het bleek 
dat oudere mensen vaak sneller opzien tegen onver
wachte ongemakken in het landschap. Dit kunnen on
gemakken zijn ten gevolge van onbegaanbaarheid, on
verzorgdheid, onbeschutheid e.d. Aan de andere 
kant bleek dat deze zelfde factoren het landschap 
voor jongeren vaak juist aantrekkelijker maken. 
Jonge mensen zullen dus ook vaak andere landschap
pen opzoeken dan ouderen. 

Hoe bekender een landschap voor de ondervraag
den was, of leek te zijn, hoe hoger het gewaar
deerd werd. Van de mensen die in hun vrije tijd 
wel eens naar buiten gaan bleek ook 88% steeds 
weer naar een vaste plaats te gaan. 

De gerichtheid van een persoon, via zijn voor
genomen activiteit in het landschap, beïnvloedde 
zijn waardering van het landschap. Een ander ge
bruik leidde tot een andere waardering. Zo werden 
bijna alle landschappen hoger gewaardeerd om langs 
te komen dan om te verblijven. Kennelijk stelt 
verblijven andere eisen aan het landschap dan 
langs komen. Hoewel negen van de tien landschappen 
hoger gewaardeerd werden om langs te komen dan om 
te verblijven, was het verschil in waardering niet 
voor alle landschappen even groot. Ook uit de cor
relaties en de protocol-analyse bleek, dat sommige 
landschappen zich beter leenden om langs te komen 
terwijl andere meer als typische verblijfsland-
schappen werden gezien. In het algemeen leenden 
de natuurlijke landschappen zich beter om er te 
verblijven, terwijl cultuurlandschappen meer ge
prefereerd werden om langs te komen, vooral door 
oudere mensen. 

De waardering leek zich af te spelen op twee 
niveaus, dichtbij en veraf, op een gedetailleerde 
schaal (voorgrond) en op een globale schaal (ach
tergrond) . Voor een indeling in drie niveaus wer
den geen aanwijzingen gevonden. 

Er bleken meerdere motieven te bestaan om een 
dagje naar buiten te gaan. Dit waren bijvoorbeeld 
sociale overwegingen (omdat het er gezellig is), 
opportuniteitsoverwegingen (omdat het dichtbij is), 
overwegingen verbonden met het verrichten van be
paalde activiteiten (omdat je er goed kunt ....) 
en overwegingen die samenhangen met de mogelijk
heid van natuurbeleving (omdat het er landelijk is, 
om in de natuur te zijn). Dit laatste motief werd 
het meest genoemd. 

6.4 Beleidsimplicaties 

De onderzoekresultaten bieden een aantal sug
gesties voor het beleid ten aanzien van het beheer 
van de Veluwe. 

1. 
Samenhangend met de centrale probleemstelling: 'Hoe 
moet het landschap van de Veluwe worden ontwikkeld 
en beheerd opdat dit voor mensen een optimale re
creatieve voldoening geeft', kunnen twee aspecten 
onderscheiden worden (die sterk verweven zijn): 

De landschappelijke kwaliteit van de Veluwe, 
met name de beeldkwaliteit. 

254 



De mogelijkheid tot recreatieve activiteiten. 
Maatregelen gericht op 'de ontwikkeling en het be
houd van op de Veluwe aanwezige landschappelijke 
kwaliteiten' betreffen ook het landschapsbeeld. 
Ten aanzien van het landschapsbeeld kunnen dit 
maatregelen zijn die ontwikkelingen stimuleren die 
de beeldkwaliteit verhogen, of maatregelen die 
ontwikkelingen tegengaan of minimaliseren die de 
beeldkwaliteit aantasten. Factoren die de beeld
kwaliteit verhogen betreffen in de eerste plaats 
de mate van waargenomen natuurlijkheid en onge
reptheid van het landschap. De beeldkwaliteit van 
natuurlijke landschappen bleek sterk te worden 
aangetast door dominerende kunstmatige elementen, 
zoals wegen en kampeerterreinen. Door meer aan
dacht te besteden aan ontwerp en inrichting zouden 
storende effecten verminderd kunnen worden. 

Maatregelen ter bevordering van de recreatieve 
voldoening door het bevorderen van de mogelijkheid 
tot activiteiten zouden vooral gericht moeten zijn 
op het verminderen of wegnemen van gevoelens van 
onvrijheid die men in natuurlijke landschappen kan 
hebben. Uit het onderzoek bleken gevoelens van on
vrijheid voornamelijk twee oorzaken te hebben: 

De aanwezigheid van barrières, in de vorm van 
bebouwing, occupatie, aanwezigheid van hekken, af
zettingen en bordjes verboden toegang. 

Een te grote mate van voorgeprogrammeerdheid 
van handelen, b.v. door het aanleggen en inrichten 
van voorzieningen zoals trimbanen, speelweiden, 
e.d. Leeftijdsverschillen spelen hierbij echter 
een rol. 
Beide aspecten komen erop neer dat er thans een te 
grote mate van planning en inrichting voor de re
creatie in natuurlijke landschappen plaatsvindt. 
Er lijkt sprake te zijn van een algemeen onbehagen 
hieromtrent. Uit de enquête bleek namelijk dat de 
mogelijkheid tot natuur- en landschapsbeleving één 
van de belangrijkste motieven vormde om naar bui
ten te gaan. 

sterk positieve waarderingsmogelijkheden, gebieden 
van hoge kwaliteit volgens de in dit onderzoek 
gevonden kenmerken, ook al is de bekendheid of de 
bezoekfrequentie daar nog niet groot. Dit zal neer
komen op het behouden en versterken van de natuur
lijke kwaliteit. 

5. 
Het lijkt zinvol in de planning ten aanzien van de 
ontwikkeling en het beheer van de Veluwe rekening 
te houden met: 

Verschillende leeftijdsgroepen. Oudere mensen 
vertoonden vaak een ander waarderingspatroon en 
een ander activiteitenpatroon dan jongere mensen. 

De relatie tussen het soort landschap en het 
soort activiteit. Voor verschillende activiteiten 
werden vaak verschillende soorten landschappen ge
kozen. Zo kon een onderscheid gemaakt worden tus
sen verblijfslandschappen en landschappen om langs 
of doorheen te komen. 

2. 
De criteria die de kwaliteit van het landschaps
beeld bepalen betreffen vaak details van het land
schap. Dit betekent dat maatregelen voor de ont
wikkeling en het behoud van de op de Veluwe aanwe
zige landschappelijke kwaliteiten vaak moeilijk 
gepland kunnen worden op een schaal 1 : 100 000. 

3. 
De landschappelijke voorervaring (kort tevoren 
waargenomen landschappen) speelt een belangrijke 
rol in de waarneming en de waardering van land
schappen. Dit betekent dat bij de planning niet al
leen uitgegaan kan worden van afzonderlijke en ge
ïsoleerde landschappen, of landschapstypen, maar 
dat de gehele landschappelijke samenhang belang
rijk is, mèt alle overgangen tussen landschappe
lijke eenheden. Dit pleit ervoor grotere land
schappelijke gebieden zoveel mogelijk in hun geheel 
te bewaren, en versnippering tegen te gaan. 

Er leek bij de ondervraagden sprake te zijn van een 
vrij globale en algemene waardering waar het na
tuurlijke landschappen betrof, eerder dan dat de 
waardering gekoppeld zou zijn aan specifieke land
schappen of landschapskenmerken. Uiteenlopende 
soorten landschappen bleken dezelfde mate van re
creatieve voldoening te kunnen geven, zowel naar 
beeldkwaliteit als naar mogelijke activiteiten. 
Hierbij is het echter wel de vraag of men het be
leid moet baseren op een groep mensen die tamelijk 
ongenuanceerd waardeert. In het algemeen lijkt het 
zinvol het bestaan te garanderen van gebieden met 
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Samenvatting 

De aanleiding voor dit interdisciplinaire on
derzoek was, dat enerzijds in toenemende mate aan
tastingen van de Veluwe werden geconstateerd en 
dat anderzijds onvoldoende inzicht bestond in de 
uiteenlopende kwaliteiten van dit gebied en in de 
effecten van verschillende vormen van menselijke 
activiteit op deze kwaliteiten. Dit rapport be
helst een compilatie en interpretatie van gegevens 
over de waarden van de Veluwe in aardwetenschappe-
lijk, biologisch, cultuurhistorisch en landschap
pelijk opzicht en bestaat uit een zestal onderde
len. 

Hoofdstuk 2 geeft een uitvoerige beschrijving 
van de Veluwe, waarbij dit hoofdstuk is onderver
deeld in geomorfologie, bodemgesteldheid, be
groeiing (vegetatie en bostypen), fauna, hydrobio
logie van de vennen en beken, cultuurhistorie en 
fysiognomie van het landschap. De inventarisaties 
en karteringen hebben geleid tot acht kaartbijla
gen op schaal 1 : 100 000. Het betreft hier een: 

Geomorfologische kaart. 
Bodemkaart. 
Vegetatiekaart. 

- Bostypenkaart. 
Cultuurhistorische relictenkaart. 
Fysiognomische landschapskaart. 
Kaart met vennen en beken en de gebiedsindeling. 

- Kaart met belangrijke antropogene invloeden. 
Hoofdstuk 3 behandelt de methode volgens welke 

de verzamelde gegevens zijn geïnterpreteerd ten 
behoeve van de ruimtelijke ordening en het recrea-
tiebeleid. Bij deze methode is het onderzoekgebied 
van ca. 120 000 ha onderverdeeld in 97 gebieden. 
Over deze gebieden hebben de verschillende disci
plines uitspraken gedaan ten aanzien van: 

De relatieve betekenis van een eventueel behoud 
van de op dit moment aangetroffen hoedanigheden in ; 
een gebied (de waardering). 

De te verwachten effecten van diverse vormen 
van recreatie op de gevonden hoedanigheden, uitge
drukt in 'kwaliteitsverlies' (de kwetsbaarheidsbe-
oordeling). 

De overwegingen die geleid hebben tot de keuze 
voor het uitvoeren van een waardering en kwets-
baarheidsbeoordeling en een presentatie van de re
sultaten in tabelvorm worden in hoofdstuk 3 be
sproken. Hierbij wordt onder andere nader ingegaan 
op het waarderen van natuur en landschap, een mo
menteel nogal omstreden bezigheid. De vooronder
stellingen en maatstaven die bij de beoordelingen 
door de verschillende disciplines zijn gehanteerd, 
worden eveneens uiteengezet in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de beoorde
lingen (interpretaties), waarbij eerst uitspraken 
over de betekenis en kwetsbaarheid van de Veluwe 
als geheel worden gedaan. In het tweede deel van 
dit hoofdstuk wordt van elk gebied een beknopte 
beschrijving gegeven, alsmede een tabel waarin de 
gegevens over betekenis en kwetsbaarheid. Tevens 
wordt hier gewezen op de mogelijkheden en beper
kingen ten aanzien van het gebruik van deze infor
matie. De kaartbijlagen waarop gebiedsindeling en 
oppervlaktewater respectievelijk de belangrijke 
antropogene invloeden in het studiegebied zijn 
weergegeven behoren voornamelijk bij dit hoofd
stuk. 

Hoofdstuk 5 behandelt het beheer naar aanlei
ding van de vraag naar de mogelijkheden van her
stel en ontwikkeling van de kwaliteiten van de Ve

luwe. Omdat het in het kader van dit project nog 
niet mogelijk was een beheersvisie voor de Veluwe 
te ontwikkelen waarin alle aspecten tot hun recht 
komen, worden vanuit vier aspecten de wensen en 
mogelijkheden t.a.v. het beheer belicht, namelijk: 
natuurbeheer, bosbeheer, landschapsbeheer en be
heer van cultuurhistorisch belangwekkende ver
schijnselen. 

Hoofdstuk 6 geeft een samenvatting van het soci
aal-psychologisch landschapsonderzoek, dat mede in 
het kader van dit project is uitgevoerd door het 
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Land
schapsbouw 'De Dorschkamp'. 
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Summary 

The Veluwe is an area of about 1 200 km2 in the 
central part of the Netherlands. The area is main
ly a nutrient-poor sandy landscape originating as 
glacial moraine. It is the largest nature area in 
the country. It consists mainly of deciduous and 
evergreen forests, heathlands and inland dunes and 
is sparsely populated. Tourism and other develop
ments in the area during the last ten or twenty 
years have caused a lot of damage. 

This interdisciplinary study was made in order 
to provide information about the geophysics, bio
logy, cultural history and landscape of the Veluwe 
as a basis for planning. 

Chapter 2 describes the area in detail. Data 
are given on geomorphology, pedology, vegetation, 
forest types, fauna, hydrobiology of fens and 
brooks, cultural history and landscape. The data 
are also presented in eight maps on a scale 
1 : 100 000: 

Geomorphological map. 
Soil map. 
Vegetation map. 
Map of forest types. 

- Map of historical landscape relics (1870-1970). 
Map of the visual aspects of the landscape. 
Map of fens and brooks and of the subdivision 

of the area (see below). 
Map of the main human activities. 
Chapter 3 tells how the data were interpreted. 

The aim was to provide information about (a) the 
relative value of the different qualities for con
servation (assessment) and (b) the effects to be 
expected from different forms of recreational 
pressure. The Veluwe was divided into 97 districts 
of a size suitable for uniform presentation. The 
judgments about the relative value and the vulne
rability for different forms of recreation were 
then made for each district and for each of the 
aspects studied (e.g. geomorphology, vegetation). 
For each discipline the criteria and parameters 
for the assessment are described, and the assump
tions made to assess the vulnerability in terms of 
'damage to be expected' (loss of quality) are lis
ted. The results are presented in tables for rea
sons explained in section 4.5.2. 

Chapter 4 describes the national and scientific 
importance of the Veluwe and assesses the vulnera
bility of the whole area to different human activi
ties. It then details results of the interpreta
tions per district and briefly describes the cha
racteristics of each district. 

Chapter 5 makes suggestions about nature, forest 
and landscape management in the area and of the 
management of phenomena of interest for cultural 
history, with a view to restoration and development 
of the qualities of the Veluwe. 

The last chapter describes a questionnaire study 
on human perception and appreciation of different 
landscapes in the Veluwe. 
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