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Voorwoord

Het is algemeen bekend datde Veluwe een aantal
van onze zeerwaardevolle natuurgebiedenbevat,
maar een enigszins gedetailleerde beschrijving van
watdiewaarden danwel zijn enwaar wijdie precies kunnen vinden ontbreekt.Over vele onderdelen
en verschillende aspecten iswelgeschreven doch
een samenvattende studie was totopheden nietbeschikbaar.
Inditrapportwordt eenpoging gedaan om een
geïntegreerde benadering tegeven van de betekenis
en kwetsbaarheid van de Veluwe.Het iseen onderneming dievanhetbegin af aan opgezet isals een
interdisciplinair project.Na langdurigebesprekingen isbesloten tothet systeemwaarbijhettotale gebied van ca. 120 000ha is opgedeeld in een
honderdtal kleinere en duidelijk herkenbare deelgebieden.Van elk van die deelgebieden isdan een
beschrijving en eenbeoordeling gegeven waarinallebestudeerde aspecten zijnverwerkt.
Wijzijn vanmening datmetdezemanier van
uitvoeren vanonsproject eenbijdrage is geleverd
aande gedachtenontwikkeling inzake de geïntegreer-,
debenadering vanproblemen van natuur-en landschapsbehoud op deVeluwe.Alshulpmiddel voor
planologische beslissingen kunnen de gegevens uit
ditrapport een nuttige rol spelen.
Over devraag of één ofandere vormvanmilieukarteringwel een verantwoorde bezigheid is,wordt
ophet ogenblik uitvoerig gepraat engeschreven.
Demedewerkers aanditproject menen datmilieukartering nuttigisvoorhetbeschermen vanhet
milieu tegen ongewenste invloeden.Dathetmogelijk is omdit rapport temisbruiken door tetrachten er uit tehalen datvoorbepaalde destructieve activiteiten hier endaarvrij spelgelaten zou
worden,kannaar ons oordeel niet alsdoorslaggevend bezwaar worden aangevoerd. Datmilieukarteringniethet enige iswatmoet gebeuren,en dat
hetmaar éénvandevele activiteiten isdie moetenworden ondernomen omNederland leefbaar te
houden kunnenwijvolledig onderschrijven.
Wijhopen datdit rapport enerzijds eenbijdrage vormt inhet zoeken naar methoden omwaarden
van natuur en landschap te omschrijven endathet
anderzijdshetbehoud endevergrotingvandewaarden van deVeluwebevordert.

Leiden, augustus 1977

D.J. Kuenen

Inhoudsopgave

pag.
11
11
12
13
14
14
15
15
15
18
20
21
22
24
~ 24
26
26
29
37
37
37
37
38
38
43
47
47
47
48
50
55
55
56
56
56
56
59
59
59
62
64
64
64
64
65
65
y67
67
68
68
69
70
71
72
75
77
78
78
78
81
81
81
82
84

1INLEIDING
1.1 Aanleiding,opdracht en probleemstelling
1.2 Onderzoek enverslag
1.3 Begeleidingscommissie en medewerkers
2BESCHRIJVING VANNATUUR, CULTUURHISTORIE EN LANDSCHAP
2.1 Inleiding
2.2 Geomorfologie
2.2.1 Inleiding
2.2.2 Terreinvormen,grotendeelsontstaan doorhet landijs
2.2.3 Terreinvormen,grotendeels ontstaan door het ijssmeltwater
2.2.4 Terreinvormen,grotendeels ontstaan doorbodemijs en sneeuwwater
2.2.5 Vormen,grotendeels ontstaandoor rivierwater endoor stortbui-erosie
2.2.6 Vormen,grotendeels ontstaan door dewind
2.2.7 Terreinvormen,grotendeels ontstaan door veenvorming
2.2.8 Terreinvormen,grotendeels ontstaan door demens
2.3 Bodemgesteldheid
2.3.1 Bodemvormende factoren
2.3.2 Beschrijving van debodem aan dehand van debodemkaart
2.4 Begroeiing
2.4.1 Vegetatie
2.4.1.1 Opzetvande vegetatiekartering
2.4.1.2 Veldwerk
2.4.1.3 Verwerking veldkaart 1:25 000totvegetatiekaart 1:100 000
2.4.1.4 Beschrijving vanvegetatietypen aan dehand van devegetatiekaart 1:100 000
2.4.1.5 Potentieel-natuurlijkevegetatie
2.4.2 Bostypen
1
2.4.2.1 Inleiding
!
2.4.2.2 Bosgeschiedenis vandeVeluwe
|
2.4.2.3 Werkwijze
j
2.4.2.4 Beschrijving vandeonderscheiden bostypen .
2.5 Fauna
2.5.1 Inleiding
2.5.2 Degrote zoogdieren
2.5.2.1 Algemeen
2.5.2.2 De inventarisatie vande grote zoogdieren
2.5.2.3 Vroegere enhuidige verspreiding
,2.5.3 De vogels
i2.5.3.1 Inleiding enwerkwijze
2.5.3.2 Broedvogels enhun verspreiding
^_2.5.4 Overige diersoorten
2.6 Hydrobiologie vanhet oppervlaktewater
2.6.1 Stilstaande wateren
2.6.1.1 Grove indeling van destilstaande wateren
2.6.1.2 Voedselarme vennen
2.6.1.3 Voedselrijke wateren
2.6.2 Beken
2.7 Cultuurhistorie
2.7.1 Inleiding; degevolgde werkwijze
2.7.2 De genesevan het cultuurlandschap
2.7.2.1 Inleiding
9
2.7.2.2 Debewoning totaan deKarolingische tijd
2.7.2.3 Debewoning indeKarolingische tijd
2.7.2.4 Debewoning inde late middeleeuwen
2.7.2.5 Deontwikkeling van de institutionele en technologische kaders tot inde latemiddeleeuwen
2.7.2.6 De selectieve aantasting vanhetbos inde late middeleeuwen
2.7.2.7 Hetcultuurlandschap vanafhet eind van de.latemiddeleeuwen tot indemoderne tijd
2.7.2.8 Decontemporaine tijd (ca. 1800 -heden)
2.7.2.9 Geraadpleegde literatuur
2.7.3 Archeologische objecten
2.8 Fysiognomie vanhet landschap
2.8.1 Achtergrond
2.8.2 Benadering fysiognomie
2.8.3 Verzamelen van de gegevens
2.8.4 Dekaartlegenda endebetekenis der eenheden

84
85
85
87

2.8.4.1
2.8.4.2
2.8.4.3
2.8.4.4

Hoofdindeling
Onderverdeling vandeblokken inhet algemeen
Inhoud vande afzonderlijke blokken
Toevoegingen

89 3METHODEN VOOR INTERPRETATIE
89
3.1 Inleiding
89
3.2 Maatstaven voor debeoordeling van abiotische,biotische en cultuurlijke aspecten
89
3.2.1 Waardering
89
3.2.1.1 Inleiding
90
3.2.1.2 Geomorfologie
91
3.2.1.3 Bodem
91'. 3.2.1.4 Vegetatie
93 . 3.2.1.5 Bostypen
'
93
3.2.1.6 Grote zoogdieren
96
3.2.1.7 Vogels
97
3.2.1.8 Oppervlaktewater
99
3.2.1.9 Cultuurhistorie
101
3.2.1.10 Landschap (fysiognomie)
103
3.2.2 Kwetsbaarheidsbepaling ,
103
3.2.2.1 Inleiding
105
3.2.2.2 Geomorfologie
105
3.2.2.3 Bodem
106
107<f-

109
110
-VI10
111
112
112
112
113
114
114
114
115
115
115
116
116
116
117
117
117
117
117
117
118
118
241
241
241
241
242
242
242
244
244
245
245
245
246
246
247
247
~X^250
252
252
252
252

3.2.2.4 Vegetatie
3.2.2.5 Bostypen

1

3.2.2.6 Grote zoogdieren
3.2.2.7 Vogels
3.2.2.8 Cultuurhistorie
3.2.2.9 Landschap (fysiognomie)
3.3 Methode voor debeoordeling van gebieden
3.3.1 Gebiedsindeling
3.3.2 Waardering van gebieden
3.3.3 Kwetsbaarheidsbepaling van gebieden
4BETEKENIS ENKWETSBAARHEID VANDE VELUWE
4.1 Inleiding
4.2 Betekenis vandeVeluwe,nationaal en internationaal
4.3 Kwetsbaarheid van deVeluwe t.o.v. grootschalige technische,agrarische en urbane
activiteiten
4.4 Kwetsbaarheid t.o.v. diverse vormen van recreatie
4.4.1 Beïnvloeding vanprimaire kenmerken vande Veluwe
4.4.2 Dekwetsbaarheidsbepaling, algemene conclusies
4.4.3 Kwetsbaarheid vanhet oppervlaktewater
4.4.3.1 Stilstaande wateren
4.4.3.2 Beken
4.5 Detailverkenning aan dehand van 97 gebieden
4.5.1 Gebruiksmogelijkheden van de gegevens
4.5.1.1 Algemeen
4.5.1.2 Waarderingen
4.5.1.3 Kwetsbaarheidsgegevens
4.5.1.4 Voorbeelden
4.5.2 Gebiedsbeschrijvingen en -beoordelingen
5BEHEER EN ONTWIKKELING
5.1 Inleiding
5.2 Natuurbeheer
5.2.1 Uitgangspunten
5.2.2 Doelstellingen voor het beheer
5.2.3 Het scheppenvan grotere beheerseenheden
5.2.4 Beheer van groepenvan levensgemeenschappen
5.2.5 Wildbeheer
5.2.6 Recreatie en ontsluiting
5.3 Beheervan de bostypen
5.3.1 Inleiding
5.3.2 Hetoptimaal instandhouden van de bostypen
5.3.3 Hetverkrijgen van eenoptimale houtproductie inkwaliteit en/ofmassa
5.3.4 Eenmeervoudige functievervulling vanhet bos
5.3.5 Conclusies
5.4 Landschapsbeheer
5.5 Cultuurhistorische aspecten
6SOCIAAL-PSYCHOLOGISCH LANDSCHAPSONDERZOEK
6.1 Probleemstelling
6.2 Methode van onderzoek
6.3 Resultaten en conclusies

254

6.4 Beleidsimplicaties

256

SAMENVATTING

257

SUMMARY

258

LITERATUUR
KAARTBIJLAGEN
1 Geomorfologische kaartvan de Veluwe
2 Bodemkaartvan de Veluwe
3 Cultuurhistorische relictenkaart van deVeluwe (1870- 1970)
4 Fysiognomische landschapskaart van de Veluwe
5 Vegetatiekaart vande Veluwe
6 Bostypenkaart vande Veluwe
7 DeVeluwe:Onderzocht oppervlaktewater en gebiedsindeling
8 De Veluwe:Belangrijke antropogene invloeden

1 Inleiding

1.1 Aanleiding, opdracht en probleemstelling

Als gevolg van allerlei activiteiten, zoals
aanleg en verbetering vanwegen, inrichting van
terreinen voor recreatie,veranderen vanhetgebruik van de landbouwgebieden en intensivering van
het gebruik vandemilitaire oefenterreinen is een
voortschrijdende aantasting van deVeluwe geconstateerd. Inverband hiermee heeftmet name deRecreatiegemeenschapVeluwe al aanheteind van de
jaren zestig gewezen op de noodzaak van eenonderzoek.Dit onderzoek zou gegevensmoeten verschaffenopbasiswaarvan een verdergaande aantasting
zou kunnen worden tegengegaan, schade zoukunnen
worden hersteld en eenbeter recreatiebeleid zou
kunnen worden ontwikkeld.
Ditheeft totgevolg gehad dathet Ministerie
vanCRM in 1972aanhet RijksinstituutvoorNatuurbeheer (RIN)opdracht gaf eendergelijk onderzoek
op tezetten.
Na eenvoorbereidingsperiode isbegin 1973 met
hetonderzoek gestart en innauwe samenwerking met
de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka),het
Rijksinstituut voor onderzoek indeBos-enLandschapsbouw "DeDorschkamp" endeProvinciale Planologische Dienst (PPD).vanGelderland uitgevoerd.
De naam 'Veluwe'wordt inhet algemeen gebruikt
om de centrale,merendeels hooggelegen bos-ennatuurgebieden aan tegeven,kartografisch bepaalde
grenzen zijn erniet.De randgebieden die deovergang totdeomliggende, lager gelegen gebieden
vormen,kunnen inbiologisch, landschappelijk en
cultuurhistorisch opzicht niet losworden gezien
vanhet centrale gebied. Erbestaan allerlei relaties tussen het centrale gebied (ongelukkigerwijs
ook wel "massief"genoemd) ende randgebieden die
voor dekwaliteit vanbeide vanbelang zijn.De
belangrijkste randgebieden zijn daarom bij hetonderzoek betrokken.De grenzenvan het onderzoekgebied zijnuitpraktische overwegingen gelegd op
belangrijke topografischegrenzen (wegen,kanalen;
ziede kaartbijlagen).De totale oppervlakte van
hetonderzoekgebied bedraagt ca. 123_400_ha.De
oppervlaktemin ofmeer aaneengesloten bos-ennatuurgebied is ca.90 000ha.Het onderzoekgebied
zal indit rapportworden aangeduid metde naam
'Veluwe'.
De titelwaarmee ditproject aanvankelijk werd
aangeduid luidde: "Onderzoek biologische draagkracht enontwikkelingsmogelijkheden Veluwe-Massief".Deze titel,die nietbijde rapportering is
aangehouden,kwam voortuit een drietal vragen,
die vanuit diversebeleidsvoerende en beherende
instanties gesteld waren inhoofdzaak teneinde een
beter recreatiebeleid tekunnenuitwerken:
a Jtoekande toenemende aantasting vanwaarden en
functies vandeVeluwe,die opveleplaatsengeconstateerd is,worden stopgezet?
b Hoe kunnenbestaande waarden enfuncties worden
gehandhaafd en versterkt?
c Hoe kunnenverloren gegane waarden enaangetaste functiesworden hersteld?
Vraag a leidde totde term "biologische draagkracht",devragen b en ctothetwoord "ontwikkelingsmogelijkheden".Opbeidebegrippen willen wij
hieronder nader ingaan.
De term "biologische draagkracht" ismisleidend,

omdat de indruk wordt gewekt datmen "hetincasseringsvermogen" vande natuur of -concreter -de
grenzen aan het (bijvoorbeeld recreatief) gebruik
vande natuur ineenbepaald gebied exactkanaangeven. Hetmoetprincipieel onjuist geacht worden
deze vraag te stellen,waarbij nog dient teworden
opgemerkt dat eendergelijke vraagook nietkwantitatief goed tebeantwoorden is.Iedere menselijke activiteit beïnvloedt hetnatuurlijk milieu (en
het landschap) en zal altijd inmeer of mindere
mate een verandering vanditmilieu teweegbrengen.
Hetnatuurlijk milieu is eenverregaand flexibel
systeem. Er isgeenobjectief meetbaar breekpunt
datonsaangeeft wanneer "dedraagkracht" isoverschreden enhet isdaarom onmogelijk deze op grond
van exacte gegevens tebepalen.Een grenswaarde
t.a.v.het gebruik van eengebied wordt niet in
eerste instantie bepaald door de aard van datgebied, doch isafhankelijk vanhet gestelde doel.
Met andere woorden, "draagkracht" is niet los te
zien van debestemming van eengebied,ofwel van
de vraag inwelkematemen bereid isverlies aan
natuurlijkheid enbiologische en landschappelijke
waarden te accepteren.Afhankelijk vanhet antwoord op deze vraag,datdoor hetbeleid ende samenleving zalmoeten wordengegeven,bestaan er
dusverschillende "draagkrachten". Inverband met
hetbovenstaande wordtdoor onshet gebruik van de
term "biologische draagkracht"bijvoorkeur niet
gebruikt.
Ook hetwoord "ontwikkelingsmogelijkheden" is
niet inde titelvan dit rapport gehanteerd. Dit
houdt verbandmet het feitdat ditbegrip zoveel
kanbetekenen,dat hetmisverstanden oproept.Zo
ishetverder gaan vande huidige ontwikkelingslijn, inditgeval eenverdere toename vanmenselijke activiteitmet als gevolg verdere aantasting
vandeVeluwe (afb. 1,lijn III)opditmomentzeker éénvande mogelijkheden. Een andere mogelijkheid ishetombuigenvan de tendens tot verdere
aantasting naar eenontwikkelingsrichting vanbehoud enherstel,versterking en rehabilitatie
(lijnen Ien II).Inverband met deprobleemstelling staande lijnen Ien IIcentraal en ishet
onderzoek niet gericht geweest ophetaangeven van
"ontwikkelingsmogelijkheden" zonder meer.De studie isdaarentegen wél gericht ophet verschaffen
van informatie,dievanbelang kan zijnvoorbehoud enherstel vandeVeluwe.
De genoemde vragen a,b en czijnweiniggeschikt alsprobleemstelling voor een onderzoek.
Ten eerste zijn dezevragen -metnameomdat ze
betrekking hebben op een gebied vanmeer dan
120000ha -teweinig specifiek en teweinig concreet.Ten tweede ishet niet aanonderzoekers om
vast te stellenwelkewaarden opeen bepaalde
plaats hetbelangrijkst zijn enwelke functies een
bepaald gebied dient tevervullen.Het geven van
concrete oplossingen,d.w.z.het aangevenvanhoe,
wat enwaar, iseenbeleidskwestie.Vanuit hetonderzoek kan slechtsbasisinformatie wordengeleverd,die dewerkelijke beantwoording van deze
vragen ende afweging vanbelangen beter mogelijk
maakt.
Dit onderzoekproject isderhalve gerichtgeweest ophetverschaffen vankennisbetreffende:
Dehoedanigheden die opdeVeluwe een rol spelen.
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MENSELIJKE
INVLOEDEN;
AANTASTING
/i

-

\\\S

- afremmen huidige ontwikkelingen;
- geentoenamevaninvloeden;
- geentoenamevan aantasting;
- openhouden toekomstige
mogelijkheden.

X
1960

voortgang huidige onwikkelingslijn;
toenemende invloeden;
toenemende aantasting;
versperring toekomstige
mogelijkheden.

-

ombuiging huidige ontwikkelingslijn;
verminderingvaninvloeden;
herstel aantastingen;
versterking bestaande functies;
vergrotentoekomstige mogelijkheden.

1990

Afb. 1 Schematische weergavevanmogelijke ontwikkelingen
op deVeluwe.

Debetekenisdievanuitdeverschillende vakgebieden aandeze gevonden hoedanigheden wordt toegekend.
Deeffectenvandiversevormenvano.a.recreatiefgebruik opdeverschillende hoedanigheden.
Dewenselijkheden enmogelijkheden voorhet
toekomstig beheervandeVeluwe vanuithetgezichtspuntvandeverschillende vakgebieden.
1.2 Onderzoek en verslag

Bijhetbeginvanhetonderzoek isvooreen
sterk analytische benadering gekozen.Denadruk
werd gelegd ophetverzamelen vaneengrote hoeveelheid detailgegevens diealsbasismoesten dienenvoor lateruittevoeren interpretaties. Hoeweldeoorspronkelijke titelvanhetproject doet
vermoeden dathetzwaartepunt ligtbijdebiologische factoren zijn over zowel abiotische,biotische alscultuurlijke aspecten gegevens verzameld.
Eenbelangrijk deelvanhetonderzoek heeftbestaanuithetverrichten vaninventarisatiesen
karteringen.Deresultaten zijnweergegevenin
hoofdstuk 2endekaartbijlagenop schaal
1 :100000.Zijgeven eengedetailleerd beeldvan
hetontstaan endegeschiedenis vandeVeluwe,en
vandeaardendeliggingvandeverschillende
hoedanigheden.
Inde loopvanhetonderzoek isgewerkt aanhet
ontwikkelen vaneenmethode voor interpretatie,
combinatie enpresentatievandeverzamelde gegevens.Eentweetalmethoden ishierbij aande.orde
geweest.
Deeerstemethode betrofhetbestuderenvangevolgenvanactiviteiten enhetaangeven vanmaatregelenomnegatieve invloeden tekunnen compenseren. Interpretatie enpresentatie werd hierbijmet
behulpvaneenelektronische rekenmachinetot
stand gebracht.Hetwasdebedoeling omde-via
een ruitennetmethokjesvan6,25hagecodeerdeen
inhetgeheugen opgeslagen -gegevens teverwerken
totdoordemachine gemaakte kaarten,waaropo.a.
de invloed vaneenbepaalde activiteitopverschillende kwaliteiten konworden getoond. Ditmoest
geschieden aandehand vandoor de onderzoekers
samentestellen invloedsmatrices (Brouweretal.
1974).Opeenaantal vakgebieden wasechter nogte
weinig relatieonderzoek verricht omopverantwoordewijze eeninvloedsmatrix samentestellen. Sommigeaspectenenrelatieskunnenbovendien nietof
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moeilijk ineencellensysteem worden uitgedrukt.
Ook demate waarindegegevens innumerieke kwantiteiten kondenworden overgezetwasnogonvoldoende. Inverbandhiermee isdezemethodevan
uitwerking verlaten.
Bijdetweede,inditrapport uitgewerktemethode isdenadruk gelegd ophetaangevenvan:
De relatieve betekenisdieopditmoment vanuit
de verschillendevakgebieden aandegevonden hoedanigheden wordt toegekend (waardering).
De teverwachten negatieve effecten vandiverse
vormenvanrecreatief gebruik opdeverschillende
hoedanigheden (kwetsbaarheidsbepaling).
De aanpak ishierbij,nadeervaringenmetde
eerste methode,zogoedmogelijk afgestemd opa)
dehuidige mogelijkheden omdeverzamelde gegevens
opverantwoorde wijze teinterpreteren (ondermeer
i.v.m.deaanwezige kennis enervaring ende
schaalvan 1:100000)enb)dewenselijkheideen
overzichtelijke presentatie vandevele -zeer
uiteenlopende -gegevens enuitspraken mogelijk te
maken.
Dewijzewaaropdeuitspraken overbetekenisen
kwetsbaarheid totstand zijngekomen endeuitgangspunten,diedaarbij zijn gehanteerd, zijn
weergegeven inhoofdstuk 3.
Teneindedevele facetuitspraken (debeoordelingenvanuit éénvakgebied overbetekenisof
kwetsbaarheid) tekunnen vergelijken ofcombineren entoegankelijk temaken,washetnoodzakelijkdathetonderzoekgebied vooraf werd verdeeld
inkleinere gebieden.Opgrond vaneenaantal criteria (paragraaf 3.3.1)iseenindeling gemaaktin
97gebieden (bijlage 7 ) .Vanelkgebied wordtin
hoofdstuk 4eenbeknopte beschrijving gegeven,gevolgd door eentabelwaarin deverschillendefacetuitspraken over waardering enkwetsbaarheid
zijn samengebracht.
De facetuitspraken zijnhierbijbewust nietgeïntegreerd ofgecombineerd toteindresultaten.
Enerzijds zijnwijvanmening datcombinatievan
nietdirectmetelkaar vergelijkbarerangordecijfers (bijvoorbeeld waarderingsklassen) eenbepaald
ongewenste zonietongeoorloofde bezigheid is(paragraaf 3.2.1.1,Meelis &TerKeurs 1976,Zonneveld 1976). Anderzijds leidt combinatie vanfacetuitspraken totminder doorzichtige endaardoor
minder duidelijke informatie.Ditlaatstekanonjuistgebruik vandegegevens indehandwerken.
De facetuitspraken zijnmetopzetnietopkaar-

tenweergegeven.Ten eerstebetreft het in alle
gevallenbeoordelingen van eenmomentopname,die
berusten op door de onderzoekers gekozen criteria.
De uitspraken zijn hierdoor nietvanmindergewicht ofbetekenis,doch zouden veel gemakkelijker
tenonrechte een absoluut karakter krijgen wanneer
zeopeen kaart zouden worden weergegeven.Ten
tweede zijnde uitspraken gedaan opbasis van een
gebiedsindeling, dievoornamelijk uit praktische
overwegingen isgemaakt aandehand van door ons
relevant geachte criteria. Het isdan ookgeenszinszodatde grenzen tussen deonderscheiden gebieden grenzen zijn waarover geen discussie zou
kunnen zijn.De gebiedenmogen nietalseengeïsoleerde eenheid worden bekeken,doch hebben allerlei relatiesmetomliggende gebieden.Waarderingsen kwetsbaarheidskaarten methetpatroon vande
gebiedsgrenzen zouden deze te sterk benadrukken of
te sterk eenabsoluut karakter geven.
Inhoofdstuk 4wordt tevens,o.a. aan dehand
van enkele voorbeelden, aangegeven hoe de resultatenvan inventarisaties,waarderingen enkwetsbaarheidsbepalingen kunnen worden gebruiktbijhetmaken enbeoordelen vanplannen.Hierbij zal onder
meer duidelijk worden dat éénvan de beperkingen
van deverstrekte gegevens ligt inde schaal van
1 :100000,waarop isgewerkt.
Inverband metde vragen die inde probleemstelling zijn genoemd over handhaving enversterking van bestaande enherstel vanverloren gegane
waarden en functies wordt inhoofdstuk 5nader ingegaan opmogelijkhedenhiervoor.Hierbij zalvanuit een aantaldisciplines apart eenbeeld worden
gegeven vandemogelijkheden enwensen t.a.v.het
toekomstig beheer vandeVeluwe.
De daadwerkelijke ombuiging vandehuidige ontwikkelingslijn,die voor behoud en rehabilitatie
vanbiologische, landschappelijke én recreatieve
waardenvan deVeluwe noodzakelijk is,zaluiteraard alleen doorde samenleving enhaarbestuurders tot stand kunnen worden gebracht.De gegevens
die indit rapport zijn samengebracht geven dan
ook geen antwoord opdevraag hoe hetmoet. Zij
kunnen echter van grotebetekenis zijnbij het
totstandkomen van een evenwichtiger belangenafweging enbijhetuitwerken enuitvoeren vanbeleidsplannen enplannen voorhetbeheer. Hierbij
vormen de gegevens die op dekaartbijlagen en in
hoofdstuk 2worden gepresenteerd een hoeveelheid
basisinformatie opgrond waarvan inde toekomst
velerlei vragen beter zullen kunnen wordenbeantwoord. De interpretaties van dezebasisgegevens,
die inhoofdstuk 4 e.v. zijnweergegeven, kunnen
met name worden gebruikt bijdebeoordeling van
hethuidige endeontwikkeling vanplannen voor
het toekomstige recreatieve gebruik van deVeluwe.
Alshoofdstuk 6 iseen samenvatting opgenomen
van de resultaten van een sociaalpsychologisch
landschapsonderzoek dat,o.a. inverbandmet de
fysiognomische landschapskartering vandeVeluwe,
inhetkader van ditproject isuitgevoerd. Bij
ditonderzoek,waaraan een eigenprobleemstelling
tengrondslag ligtendatdaardoor enigszins los
staatvande overigedelen vanditproject,zijn
doormiddel van eenenquête gegevens verzameldover
dewaarneming enbeleving van verschillende landschappen op deVeluwe.

1.3 Begeleidingscommissie en medewerkers
Inde al in 1971 ingestelde begeleidingscommissievoor ditonderzoekproject hebben de volgende
personen zitting gehad:
prof.dr.D.J. Kuenen, voorzitter
(RIN)
P.L. van Steenveldt, secretaris
(Recréâtiegemeenschap Veluwe)
R.J. Benthem (Staatsbosbeheer)
ir. C.P. van Goor (Dorschkamp)
ir. W.G. vander Kloet (Staatsbosbeheer)
ir. F.H. van der Linde van Sprankhuizen (PPD Gelderland)
ir. S.P. Moolenaar (PPDGelderland)
drs. A.A.H.C. vanOnzenoort (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 hetonderzoek ismeegewerkt door:
ing.J.F. Bannink (Stiboka)
L.M.J.vanden Bergh (RIN)
ir. G. vandeBrink (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. tenHoute de Lange (RIN)
drs. R.H.J. Klok (R.O.B.)
G.W. deLange (Stiboka)
H. van hetLoo (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. deVeer (Stiboka)
mw. A.D.M. Veldhorst (Stiboka)
drs. J.A.J.Vervloet (Stiboka)
ir. S.van derWerf (RIN)
W.A.Weyland (RIN)
ir.J.K.R.vanden Wijngaard (Dorschkamp)
Deprojectleiding berustte totmedio 1974bij
dr.ir. F. de Soet.Toen hij, wegens eenuitzonderlijke opdracht aan ditprojectmoestworden onttrokken isde coördinatie overgenomen doordrs.
S.M. tenHoute deLange.
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2

Beschrijving van natuur, cultuurhistorie en landschap

2.1 Inleiding
Hoofdstuk 2geefteenbeschrijving van deVeluwe aan dehand van deverzamelde 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)
fysiognomievanhet landschap (2.8)
Bij hetbegin van ditproject isbesloten de
verschillende aspecten inkaart tebrengen op
schaal 1 :100000.Demeeste onderdelenvanhoof
dstuk 2vormen danook eenbijdrage indevorm van
een toelichting bij éénvan dekaartbijlagen.
Hierbijwordt informatie verschaft over dekartering zelf en -soms aan dehand van een legendabeschrijving -over de resultaten van de kartering.
Debijdragen over de fauna en dehydrobiologie geven eenbeeld van debij de inventarisaties gevolgdemethoden envan de resultaten vanhetonderzoek. De gegevens over de fauna zijnniet op
kaartenweergegeven,aangezien dit nog nietop
verantwoorde wijze mogelijk is.De resultaten van
de faunainventarisaties zijn echter gebruikt als
basis voor de (gebieds)beoordelingendie inhoofdstuk 4worden gegeven.
Vooral deparagrafen over geomorfologie,bodemgesteldheid, bostypen,grote zoogdierenencultuurhistorie besteden aandacht aanhetontstaan en de
geschiedenis van deVeluwe.
De kaartbijlagen 1t/m 7waarop indithoofdstuk uitvoerig wordt ingegaan,zijn t.b.v.een
vergelijking met de resultaten van hoofdstuk 4
voorzien van degrenzen en nummers van de97gebieden. Teneinde hetbeeld vandeze kaarten niette
storen zijndeze gegevens echter op de achterzijde
gedrukt. Zijkunnen zichtbaar worden gemaakt door
dekaarten tegen het licht tehouden.
Op een aantalkaartbijlagen (1,4, 5en 6) is
een terrein ten zuidoosten vanHoenderloowitgelaten.De reden hiervan isdatde eigenaar van dit
terrein zijnmedewerking aanditproject heeft
onthouden endientengevolge geenonderzoekers op
zijn terrein heeft toegelaten.Voorhet samenstellenvandebodemkaart ende cultuurhistorische relictenkaartwas geen terreinbezoek vereist enzodoende komtdezewitte vlek hierop nietvoor.
Inverschillende paragrafenworden topografische aanduidingen (o.a.plaatsnamen) gebruikt die
nietvermeld staanop dekaartbijlagen. Daarvoor
wordt verwezen naar de topografische kaart
1 :25000.
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2.2 Geomorfologie

2.2.1

Man versteht
nur
das,
von dessen
Entstehen
man einen Begriff
hat.
Goethe

INLEIDING

DeVeluwe staatvan oudsher bekend als eenreliëfrijk deelvan ons land, datboeiend is door de
afwisseling. Er iswel eens opgemerkt dat er moeilijkeen gebied valtaan tewijzen dat geomorfologisch interessanter is.We willen dit nochverdedigen,noch bestrijden,dochwel aandehand van
de ontstaansgeschiedenis en een globale beschrijving van de terreinvormen eenbeeld hiervan geven,
zodatde lezer er zelf een oordeel over vormenkan.
Voorafgaand hieraan willen we echterenigewoordenwijden aan geomorfologie en deGeomorfologischekaart vandeVeluwe (kaartbijlage 1).Geomorfologie isdewetenschap die zichbezighoudt met
hetbestuderen vande terreinvormen, zoalsheuvels,
vlakten en laagten.Op de geomorfologische kaart
wordt daarom veel aandacht besteed aande terreinvormen. Dezevormen zijn inde legendaondergebracht ingroepen die enige eigenschappen gemeen
hebben. Zo zijnbijvoorbeeld dehoge heuvelsgescheiden vande lageheuvels.De naam die aande
vormeenheid isgegeven,zoals stuwwal,brengtde
ontstaanswijze totuitdrukking. Inde legenda van
dekaartworden bovendien gegevens vermeld over de
hoogte of diepte van devormen tenopzichte van de
naaste omgeving. Zobezit de stuwwal westelijk van
Apeldoorn eenmaximale hoogte van ca.NAP + 100m,
terwijl de voet van de stuwwal bij laatstgenoemde
stad op ca.NAP + 20m ligt.Het hoogteverschil
van ca.80m valt dus tussen 60en 115m, zoals in
de legenda van dekaartwordt vermeld.
Doordat deontstaansgeschiedenis vandeterreinvormen het uitgangspunt isgeweest bijdebeschrijving van degeomorfologie van deVeluwe was het
nietmogelijk de afzonderlijke eenheden tebespreken indevolgorde waarin ze inde legendavan de
geomorfologische kaart zijn opgenomen. De nummers
van deverschillende eenheden van dekaart zijn
echter telkens opdedesbetreffendeplaats of
plaatsen inde tekst vermeld.
2.2.2
TERREINVORMEN,
DOOR HET
LANDIJS

GROTENDEELS

ONTSTAAN

Als ruggegraat van de Veluwe moeten de zeer
grote, boogvormige terreinverheffingen worden b e schouwd (legenda-eenheden 2 t/m 8 en 2 2 ) .Zij b e zitten veelal vrij v l a k k e , hooggelegen delen, de
plateaus (legendaeenheden 11 en 1 2 ) ,dieaanw e e r s zijden worden begrensd door steilere flanken (afb.
2).

Aan de binnenzijde van deze terreinverheffinglooiing

m

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

0

2

4 km
ijssmeltwaterafzetting (sandr)

^ $ $ ^

stuwingslijnen

Afb.2 Dwarsdoorsnedevan de oostelijke Veluwe-stuwwal ten noorden
van Apeldoorn.

gen gaan de flankendikwijls over in zeer flauw
hellende delen,deglooiingen (legendaeenheid20),
die zichuitstrekken tot de randenvan de glaciale
bekkens. Deze bedoelde heuvelruggen worden gekenmerkt doorde aanwezigheid van veelal inderichting vanhetbekken sterk hellende zand- en grindlagen (schubstructuren) en door soms fraaigeplooide klei- en leemlagen.Ditverschijnsel kan
slechts worden verklaard door de stuwende werking
van landijsen dehierdoor ontstane vormen worden
daarom stuwwallen genoemd.
Onze kennis vandevorming van deze stuwwallen
in sedimentaire gebieden is slechts gebrekkig; het
ontstaan ervan kanmet voorbehoud als volgt worden
geschetst.Tijdens de ijstijdenbreidde een ijskap
yanuitScandinavië zich in zuidelijke richting
sterk uit.De zuidgrens van de ijsmassa lag in
iedere ijstijd anders. Indevoorlaatste ijstijd,
dieals Saaie-of Riss-ijstijd (tabel 1)bekend
staat,bedekte het landijs de noordelijke helft
vanons land en viel de zuidgrens ervan ongeveer
samenmetde lijnVogelenzang -Nijmegen.Dit ijs
ontmoette op zijnwegveelal eendiepbevrorenondergrond, echter met uitzondering vanplekken waar
grof doorlatend materiaal aanwezigwas,zoals
puinwaaiers en terreinen die deondergrond vormden
van belangrijke rivieren.Waar deondergrond uit
fijn,diepbevrorenmateriaal bestond en bovendien
weinig reliëf aanwezig was,schoofhet landijs
vooruit zonderbelangrijke sporen achter te laten
(zoals inhetnoorden vanNederland). Bestond de
ondergrond uit losmateriaal -enditwaswaarschijnlijk hetgeval inhetmidden vanNederland dan groef het ijs zichdiep inenkonden de voor
en langs de ijslob liggende lagen totvrijaanzienlijke hoogten worden opgeperst (Gripp 1975,Todtman 1960,Rutten 1960).
Interessant ishetbeeld dat doorJelgersma &
Breeuwer (1975)onlangs over hetontstaan vande
Nederlandse stuwwallen werd gegeven. Zijgaanervan
uitdat toenhet noorden vanNederland onder de
ijskapwasbedolven,ijstongenperiodiek enmet
grote snelheid inzuidelijke richting opdrongen
(Zagwijn 1974). Typisch voordittype gletsjers is
deonregelmatige vorm,hetgeen echter niet geheel
inovereenstemming ismethetbeeld vanonze stuwwallen.
Daarvooruitgeschoven ijslobbende laagste terreinen heteerst zullen hebben opgevuld, isde
kennisvan de terreingesteldheid indie tijd van
iveelbelang.Hetreliëf van ons landbij dekomst
vanhet landijs isechter slechtbekend enbovendienmoeilijk tereconstrueren door de enormeveranderingendie nadienplaatsvonden.Wel lijkthet
plausibel dat er dieperivierdalenwarentengevolge
vandetoenaanwzige zeer lage zeestand.Ook overde
juiste liggingvan de rivieren of rivierarmen valt
helaas weinigmet zekerheid te zeggen.Welblijkt
uit gesteentetellingen (Maarleveld 1956) dat eens
Maaswater stroomde opdeplaatswaar thans de GelderseVallei ligt.Ditwaswaarschijnlijk hetgeval inhetbegin van de ijstijd enmogelijk lag
hierbijdekomstvanhet landijs eendal enwas,
waar thans deVallei vandeGelderse IJssel is,in
die tijd een Rijn-arm.De vooruitgeschoven ijslobben zullen van debestaande laagten gebruik hebben
gemaakt en zichbijhet opdringen diephebben ingegraven,daarbij opde eneplaats sterkereroderend danop de andereplaats.Hierwaren zowel de
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snelheid van de ijsbeweging als dehoeveelheid los
materiaal indeondergrond vanbelang.Door deze
werking zijn gelijktijdig met de glaciale bekkens
dus tevensde stuwwallen gevormd (afb.3 ) .
Voor echter verder in te gaan ophet ontstaan
van de stuwwallen afzonderlijk,moeten we eerst
wijzen op dematerialen diebij de stuwing waren
betrokken.Hierbij kunnen,afgezien vande lagen
met Saale-glaciale componenten,twee hoofdgroepen
worden onderscheiden: de "witte"zanden ende
"bruine" zanden (Polak et al. 1962,Zandstra1971).
Inhet noordelijk deelvan deVeluwe domineren de
fijne witte zanden, inclusief de grove lagen met
noordelijke bestanddelen,deLaag van Hattem (Lüttig &Maarleveld 1961).Menkan stellendat het
grofstemateriaal op de zuidelijke Veluwe wordt
aangetroffen. Het is inhoofdzaak afgezet door de
Rijn.Alleen inhet zuidwestelijk deelvan deVeluwe treffenwe de reeds eerder gesignaleerde
Maas-bestanddelen aan.Bekijken wede stuwwallen
indetail,dan blijken,afgezien van regionale
verschillen grovere afzettingen ietshoger inhet
terrein te liggendan fijnere. Ze zijn als flauwe
ruggetjes (Schelling 1953)of als "koppen"teherkennen.
Wilmen de richting (strekking) van de gestuwde
lagenmeten,dan ishetnoodzakelijk van de leemof kleilagen gebruik temaken en vandeze lagen in
eenhorizontaal vlak de ligging tenopzichte van
hetnoorden doormiddel vanhetkompas tebepalen.
Dezewaarnemingen zijnvanbelang omeen inzicht
teverkrijgen indewerkingen diehet landijsop
deondergrond heeft uitgeoefend. Ze zijn verder
vanbetekenis voor debodemkundige die hierdoor
hetverloop van de lagen gemakkelijker onderkent
en de kennis ervan isook vanbelang voor debestrijding vanbodemerosie.
Opafb. 3zijnde strekkingslijnen schematisch
aangegeven.Reedsuit de ligging van de lijnen
blijkt dater eenvrij grootaantal stuwwallen op
deVeluwe isteonderscheiden. Het zijn inhet
zuidendehoge stuwwalvanArnhem, die grenst aan
dehoge stuwwal van de oostelijke Veluwe. Het
noordelijk deelhiervan (deWoldberg) kan, inverband met de ligging ten opzichte vande als stuwwalglooiing ontwikkelde Laagte vanWelna,als een
afzonderlijke stuwwalbeschouwd worden.Ten westen
van deWoldberg ligt als stuwwal de Stakenberg.
Nogmeer westelijk en grenzend aanhetDal vande
Leuvenumse Beek zienwe van Harderwijk totGarderende stuwwalvanGarderen.Deze stuwwal ligttegeneen lage stuwwal aan,dieplaatselijk nietmeer
dan eenglooiing (legenda-eenheid 20) isen die
zich ten zuidenvanGarderen inde ondergrond
voortzet tot zuidelijk vanKootwijk endaarcontact
maaktmetde oostelijke Veluwe-stuwwal (Maarleveld
1953).Deze stuwwal staatalsde lage stuwwalvan
Kootwijkbekend.Een stuwwalmet dezelfde breedte
doch groterehoogte treffenwe zuidelijk hiervan
aanbijdeKompagnieberg.Deze istevervolgen tot
Lunteren enwordt de stuwwalvanOudReemstgenoemd.
Van laatstgenoemde plaats totWageningen ligttenslotte de stuwwalvanEde.
Uitde ligging vande strekkingslijnen blijkt,
datdeze heuvelruggen nietgelijktijdig gevormd
kunnen zijn.Zo ligtnabijLunteren het westelijk
deelvan de stuwwal vanOud Reemst omde stuwwal
vanEde enhet zuidelijk deelvan de stuwwalvan
deoostelijke Veluwe ligtomdie vanArnhem, terwijl tenslotte de stuwwal van Kootwijk voor een
deel om dievanGarderen ligt.Bovendien zijn er
aanwijzingen dathet oostelijk deelvan de stuwwal
Kootwijk -Oud Reemst geheel of groterfÖeelsis
'overreden' door de stuwwal van deoostelijkeVeluwe. De stuwwal vandeoostelijke Veluwe bezit

hethoogste deel inhet zuiden enwordt geleidelijk lager innoordelijke richting. HetdeelWelna
iszo laag dat de stuwwal als glooiing isontwikkeld en de aanwezigheid ervan aan het oog vande
oppervlakkige waarnemer ontsnapt (legendaeenheid
20). Ten noorden hiervan duiktdeWoldberg op.Er
wordt verondersteld dat de stuwwal van deoostelijkeVeluv/fena de vorming vanuit hetnoorden nogmaals isopgestuwd en dathierdoor niet alleen de
Woldberg, doch ook de Stakenberg isontstaan.

Er zijn dus argumenten aan tevoeren omvanverschillende stuwingsfasen te spreken. Er zijn er
drie onderscheiden. Tot de oudste fase (faseI)behoort de stuwwal vanGarderen,die oorspronkelijk
inverbinding gestaan kan hebben met dievan Ede.
Ook iser verondersteld dat deze stuwwallen ongeveer even oud zouden zijn alsde,bij een ander
glaciaal bekken behorende,stuwwal vanArnhem.Bewezen isdit echter niet enmogelijk kunnengegevens van dediepere ondergrond hierover uitsluit-
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selgeven.Bij de stuwwal van deoostelijke Veluwe
valtdegrotebreedte op.Er isdaarom welverondersteld dat deze rug in twee verschillende fasen
zou zijn gevormd. Bij de aanlegvan deE8-autosnelweg zijn echter geenverschijnselen opgemerkt
diehierop duiden.De grote breedte en ook het
ontbreken van eguivalente stuwingsverschijnselen
aanweerszijden vanhet Dal van deGelderse IJssel
(destuwwallen vanOverijssel zijn van veel geringer formaat) kunnen verklaard worden door een
oost-west ijsstroombij de vorming (Crommelin&
Maarleveld 1949). Dit zal,gezien de morfologische
gesteldheid van de smeltwaterwaaier van de zuidelijke Veluwe, in ongeveer dezelfde tijd gebeurd
zijn alsde vorming vande stuwwallen van Oud
ReemstenKootwijk (fase II).Hierna moeten de
reeds eerder genoemde Woldberg en Stakenberg zijn
opgestuwd (fase III (afb.3 ) .
Men kan zich afvragen inhoeverre het onderzoek
van grondmorene-materiaal eenbijdrage levertom
deverschillende fasen te onderkennen. Zandstra
(1974)vermeldtdatditéénderbouwstenen vormt
voor de theorie over de vergletsjeringsfasen. In
tegenstelling totdebekkens iserhelaas opde
stuwwallen weinig keileemvoor erosie gespaard gebleven. We kunnen slechts de steneninhoud van de
grondmorene nabij Leersum (Utrecht) (fase I)met
die van nabijLunteren (fase II)vergelijken.Er
blijkt eenbelangrijk verschil te zijn tussen o.a.
dehoeveelheid bruineOostzee-porfieren en Stockholm-granietenvan beide vindplaatsen (Zandstra
1974). De keileem isdusvrijwel overal door latere erosie verdwenen.Als erosieresten ervan vinden
we op de in enige mate voor erosie gespaard gebleven stuwwaldelen eenvrijdichte bestrooiing van
noordelijke stenen,waarbij mende indruk krijgt
datdebestrooiing op de stuwwallen van de jongste
fase (fase III)het dichtst is.Tot de SOm hoogtelijn zijn noordelijke stenen niet zeldzaam.
Hierboven zijn zewel zeldzaam en tevens kleiner
van afmeting. Devermelde verbreiding van grote
noordelijke stenen totde 50mhoogtelijn enhet
vóórkomen van keileem ophetplateau-achtig deel
van de stuwwal nabij Lunteren passen inhet beeld
geschetst door Kuenen (1948) dathet landijs uiteindelijk zover opdrong dat het de toppenrij van
de stuwwal wegschaafde enopdeze wijze het tussen
30en 60m gelegen stuwwalplateau vormde (legendaeenheid 11en 12).Het is echter geenszins zeker
dat dit ook voor dehoogste stuwwallen geldt.Het
noordelijke materiaal dat er zeer zeldzaam voorkomtkanook afkomstig zijnvan supraglaciale keileem (keileem van het oppervlak vanhet landijs).
2.2.3
TERREINVORMEN,
GROTENDEELS
DOOR HET
IJSSMELTWATER

ONTSTAAN

Deze groep van vormen isontstaan door dewerking vanhet smeltwater vanhet landijs.Toen het
klimaat in,of direct nade Saale(Riss)-ijstijd
verbeterde,smolten de ijsmassa's af. In hoeverre
dit ook het geval geweest istussen de eerdergenoemde vergletsjeringsfasen isvrijwel onbekend.
Wel is zeker dathet smeltwater stroomde naargebieden die nietdoor landijs bedektwaren geweest.
In aanmerking hiervoor kwam het ijsvrije gebied
vande zuidelijkeVeluwe met ongeveer als centrum
het huidige Schaarsbergen. Dit gebied was grotendeels omringd door stuwwallen enhad een opening
inhet zuiden (afb. 3 ) .Verscheidene profielen van
zandgaten indit gebied tonen een zogenaamde kriskras-structuur.Ontwart men hetbeeld,dan kunnen
conclusies over de stroomrichting vanhet water
tijdens de opbouw worden getrokken. Hetblijkt dat
debelangrijksteaanvoer van water uit noordooste-

lijke totoostelijke richting gekomen moetzijn.
Dit komtook tot uitdrukking indehelling van het
terrein. Hetmateriaal dat voornamelijk bestaat
uit omgewerkt zandigmateriaal vande stuwwal en
zeerweinig glaciale componenten bevat,bezit de
vorm van een zeer grote waaier waarvan het hoogste
punt ten zuiden vanTerlet ligt. In overeenstemming hiermede isook demate van grofheid van het
materiaal. De grofstebestanddelen worden ten zuidenvan Terlet aangetroffen ende fijnste (een
weinig leemhoudend zand) nabijHeelsum. Bij het
ontstaan ervan stellenwe onsvoordatditijsvrije
gebied vande zuidelijke Veluwe fungeerde alsverzamelgebied van het materiaal datwerd getransporteerd door het smeltwater van het landijs.Dit
smeltwater stroomde over de stuwwal (viaeen lage
plek) naar dit gebied en er zijn sterke aanwijzingen dat ditheeftplaatsgevonden via het dal nabij
Eerbeek (afb.3 ) .Op eenhoogtelijnenkaart zijn
voorts verschillende plekken diehiervoor inaanmerking komen aan tewijzen,doch daar veelversluierd isdoor jongere afzettingen zijnde juiste
lokatiesmoeilijk, zonietonmogelijk aantegeven.
Zo'nwaaiervormige afzetting van ijssmeltwater (de
smeltwaterwaaier, legendaeenheid 16en 17)staatin
de vakliteratuur bekend als "sandr",eenwoord uit
IJsland, dat zand betekent enwaar dit soortafzettingen zeer algemeenvoorkomt.De laagte tussen
Mossel enNieuw Reemst isopte vatten als een
doorbraakdal van het smeltwater(legendaeenheid39);
doch door de dikke stuifzandpakketten zijn dedetailsmoeilijk te achterhalen.
Daar de stuwing in fasen enbovendien uitverschillende richtingen geschiedde,zullen erook
verschillende smeltwaterwaaiers zijn.Daar deafvoer van het smeltwater naar de oceaan via een
stroomstelsel (oerstroomdal) geschiedde dat lag
terplaatse vandehuidige grote rivieren(Jelgersma &Breeuwer 1975,Zagwijn 1974) zullen van de
ijslobben,gelegen inhet zuiden vande Gelderse
Vallei en inde Betuwe,op deVeluwe geen aanzienlijke smeltwaterafzettingen teverwachten zijn.De
grote afvoer vanwater vond namelijk direct via
het oerstroomdal plaats.Bij de stuwwal vanArnhem
behoort danook geen ofvrijwel geen smeltwaterwaaier. Welwerd nabij Renkum aandebasis van een
diepe ontsluiting een afzetting geconstateerd van
smeltwater uithet westen, liggend ophet grove
materiaal met een andere stroomrichting. Hetonderste materiaal zal afkomstig zijnvan de ijslob
uit fase I,behorend bijde stuwwal vanEde (Crommelin &Maarleveld 1949). Gedurende fase IIvond
dus debelangrijkste opvulling vandeze laagte
plaats enwelvoornamelijk door een afvoer vanuit
het noordoosten totoosten. In'hetgrootste dal
(legendaeenheid 37) stroomt thans de Heelsumse
Beek endieheeft dezelfde oriëntatie. De breedte
en ook de diepte van hetdalmaken het aannemelijk
dat tenminste de aanleg uit de laatstgenoemde fase stamt. In eenvrijwel soortgelijk dal ligtde
Renkumse Molenbeek. De ligging ervan wijst op een
aanvoer van smeltwater van ijsdatgedurende fase
IIhet bekken vanOtterlo opvulde enwijst tevens
op een afwatering die gelijktijdig met de hiervoor
genoemde afvoer uithet noordoosten tot oosten
plaatsvond. Aldeze gegevens passen inhet reeds
eerder geschetste beeld dat de gehele stuwwal van
deoostelijke Veluwe tot fase IIgerekendmoetworden.
Op de noordelijke Veluwe bevinden zich eveneens
afzettingen vanhet smeltwater van het landijs
(legendaeenheid 15).Ditmateriaal bezit inhet
centrum vanhetDal van deLeuvenumse Beek meer
dan 20%glaciale componenten en het percentage
neemt snel af inde richting van de stuwwal van

Garderen envande stuwwal van deoostelijke Veluwe (Maarleveld 1956). Verder vertoont hetmateriaal storingen die duiden ophet smelten vanbegraven ijsmassa's,waar vroeger reeds door SmitSibinga (1945)opwerd gewezen. De situatie tijdens
het smelten vanhet ijs kan als volgtworden voorgesteld.Wasopde zuidelijke Veluwe een ijsvrij
gebied aanwezig waarheen hetwater vrijkonafvloeien,opde noordelijke Veluwe waren deomstandigheden anders. Inhet Dalvan de Leuvenumse Beek
bevond zich in fase II eenkleine ijslob.Door de
aanwezigheid van ijs inhetbekken vanOtterlowarende mogelijkheden van afwatering beperkt.Er
zalzichwater verzameld hebben tussen de ijslob
ende stuwwal ende ruimte ertussen zal zowel door
het materiaal uit het ijsals uit de stuwwal zijn
opgevuld waardoor de vorming van het smeltwaterterras plaatsvond (legendaeenheid 14;afb. 4 ) .Hoe
verder de ijstongafsmolt,des teminder de stuw-

wal werd aangetast en des temeer componenten uit
het ijs sedimenteerden. Tussende afgezette zanden grindlagen zullen ook ijsblokken terecht zijn
gekomen en onder zand zijnbegraven. Zij hebben
zich een tijd kunnen handhaven omtenslotte eerst
nahetafsmelten van de ijslob geheel weg te smelten.We treffen inde afzettingen vrij veelonregelmatigheden aan die op dit fenomeen duiden.Het
fraaist ontwikkeld is indit verband de laagte ten
zuiden van Garderen,het zogenaamde doodijsgat
(legendaeenheid 33).Hetbetrekkelijk grote aantal
van deze gaten inhet zuidelijkst deelvanhet Dal
van deLeuvenumse Beek kan eropwijzen dat er een
afvoervan hetwaterplaatsvond in zuidelijkerichting. Eendeel vanhet smeltwaterterras is door
erosie verdwenen engrind- en stenenrijke "koppen"
vormen de resten ervan inhet landschap (dehoge
smeltwaterterrasrestheuvels).
Er zullen verder tijdens het smelten van het
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Afb. 4 Aaneenzijdedoor ijsbegrensdestuwwal (aenb)engeheeldoor ijsomringdestuwwallen (cend)
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ijs een aantal heuvels en ruggen zijn ontstaan
(legendaeenheid 9en 23).Aan de randen van enige
vandeze terreinverheffingen zijn op verschillende
hoogten restenvan glaciale kleien gevonden,hetgeen een glaciale ouderdom vande vormenbewijst.
Inandere gevallen kon moeilijk een uitspraak over
de al dan niet glaciale natuurworden gedaan.De
hier bedoelde vormen worden aangetroffen tussen
Elspeet enVierhouten en staan op degeomorfologische kaart als smeltwaterterrasrestheuvels en welvingen aangegeven (legendaeenheid 24en 25).Deze
heuvels,die veel grind bevatten,werdendoorBeijerinck (1950)beschreven en doorhem grindstortbergjes genoemd.
Inhet noorden van hetDal van de Leuvenumse
Beek zijndebovenvermelde glaciale afzettingen
gestuwd inde tijd waarin ook deWoldbergwerdgevormd (fase III).De smeltwaterafzettingen die de
noordrand van deWoldberg begrenzen,zijn opdezelfde wijze gevormd alsdie inhet Dalvan de
Leuvenumse Beek,doch in een latere fase.Dehoogstedelen vormen het smeltwaterterras (legendaeenheid 19),datweer overgaat inminder reliëfrijke
delen metmorene-achtige resten (deglooiing met
moreneresten vande geomorfologischekaart;bijlage 1).
Er zijnnaast deheuvels tennoordenvan het
Dal van deLeuvenumse Beek ook buiten dit gebied
min ofmeer ronde terreinverheffingen die bestaan
uitglaciaal materiaal (smeltwaterheuvels,legendaeenheid 23). De smeltwaterheuvels zijnwatbetrefthun ligging gebonden aande stuwwalglooiing
(zuidelijk van Putten en tussenVaassen enWapenveld). Het ismoeilijk,zonietonmogelijk, tebewijzen dat dezeheuvels inholten vanhet landijs
zijn gevormd. Hetkunnen namelijk ook erosieresten
van glaciale afzettingen zijn.De ronde vorm van
deze heuvels was de aanleiding om zeals smeltwaterheuvels aan tegeven.
Tenslotte dient de glaciale 'meeropvulling1 te
worden genoemd. Deze afzetting istypisch voor de
glaciale bekkens en isontstaan tijdens de eindfasevanhet afsmeltende landijs.Erwaren toennog*
slechts restenvan het landijsover en in de ruimten ertussen waren meren,waarin de grovere deeltjeswerden afgezet tijdens het afsmeltenvan het
ijs. De fijnere deeltjes werden afgezet inde tijd
direct erna als er doorvorst geen aanvoer vanmateriaalmeer was ende zich nog inhetwaterbevindende zwevende deeltjes konden bezinken.We
vinden inzo'n afzetting dan ook een fraaieafwisseling van grove en fijne laagjes.Het isuniek
als zo'n afzetting ineenbekken dichtbijdeoppervlakte voorkomt.Dit ishet geval inhet reeds
velemalen genoemdeDal van deLeuvenumse Beek
(Crommelin enMaarleveld 1952). Ze zijnhier door
dunne jongere afzettingen bedekt enhoe geologisch
interessant ook,daardoor geomorfologischvanondergeschikte betekenis.Ze zijn daarom nietopde
geomorfologische kaart vermeld.
2.2.4
TERREINVORMEN,
GROTENDEELS
DOOR BODEMIJS
EN SNEEUWWATER

ONTSTAAN

Hoewelweweinig met zekerheid van de situatie
ophet eind vande Saale(Riss)-tijdweten,kan
echterwel gesteld worden dathethuidige microreliêf jonger isdan deze tijd engrotendeels uit de
laatste ijstijd stamt.De oorzaak isniet alleen
het zeer koude klimaat,doch ook de gebrekkigevegetatie indie tijd. Deblijvend bevroren ondergrond (permafrost) verhinderde het terplaatse indringen inde grond van hetwater datbij dooi in
het voorjaar vrijkwam. Hetwater stroomde dus over
een lange afstand langsdeoppervlakte af,hetont-
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dooide op zijn weg hetbovenste deelvande grond
ennam bij voldoende stroomsnelheid door het ontbreken van een dichte vegetatie veel zand en grind
mee. De sterkste aantasting vond plaats gedurende
hetOnder- enhetBoven-Pleniglaciaal (Maarleveld
1976), terwijl eenveel geringere (en soms zelfs
geen) erosie plaatsvond inhetMidden-Pleniglaciaal (tabel 1).Door deze werkingen zijn enerzijds
dalen ontstaan of verder uitgediept,terwijlanderzijds ook dalopvulling plaatsvond.
Een directbewijs voor de erosie die toentertijd aanwezig was vormen de grotewaaiers van
sneeuwsmeltwatermateriaal. De driebochten van het
kanaal Apeldoorn -Dieren enwel die nabij Dieren,
Eerbeek enBeekbergen,vormen de oostelijke begrenzing ervan. Zijbestaan uit zand en grind en
liggen vóór deopeningen van zeerbrede drogedalen,de zogenaamde trechtervormige dalen vanwaaruit hetmateriaal grotendeels afkomstig is.Het
zijn de glooiingen van hellingafspoelingen en
sneeuwwaterafzettingen (legendaeenheid 18en 32)
die overgaan indevlakte van sneeuwwaterafzettingen. Het sneeuwsmeltwatermateriaal rust opveenlagendie uitdeEemtijd stammen (Vander Hammen &
Maarleveld 1952), terwijl er verder veenlagen in
voorkomen uithetMidden-Pleniglaciaal (Kolstrup
1975).
Een andere vorm uithetkoudste deel van de
laatste ijstijd isdepingo-ruïne (legendaeenheid
34). Het zijn cirkelvormige depressies,veelal omringd door een lage smalle wal.Het fraaiste voorbeeld hiervan ishet Bleke Meer,nabijUddel (afb.
5). Hetmeer isevenals hetUddelermeer ten dele
opgevuld metorganischmateriaal uithetLaat-Glaciaal (Polak 1963) endewal omhetmeer bestaat
uit zand en grind.Pingo's ontstaan indearctische gebieden inhoofdzaak inmeren die dooropvulling ondiep zijn geworden ofzijndrooggevallen.
Onder zo'nmeerbevindt zich een zeer diepe,nietbevroren laag,daar devorst indewinter niet in
staat is alhetwater vanhetmeer in ijs teveranderen.Wordt hetmeer door opvulling ondieper
dan isdatwél het geval en bevriest uiteindelijk
ook deondergrond vanhet meer.Hierdoor vormt
zich een ijslens en zetde grond ca. 10%uit.Daar
de laag nabijhetoppervlak deminste weerstand
biedt,bolt daar de grond door dedruk (kristallisatiekracht) tot eenheuvel op.Bijhet verder indringen van de vorst inde bodem bevriest steeds
meer bodemwater enwordt deheuvel steeds hoger
totuiteindelijk hetmoment aangebroken isdatde
mantel van de grond omde ijskern scheurt.De zon
krijgt danvat ophet ijsen de ijskern smeltweg.
Tijdens ditproces glijdt demantel om de ijskern
naar beneden envormt de reeds genoemde lage smallewal.Isalhet ijsgesmolten danblijft een
laagte metde smallewal over waar eensde pingo
was. Tenminste eendeel van deonder legendaeenheid 34genoemde laagten isopdezewijzeontstaan.
Kerenweweer terugtot dedalen,waarvan het
trechtervormige type reedsboven werd genoemd. Dit
daltype (legendaeenheid 40 en 41)bezit de naam
vanwege devorm diehet op eenkaartbezit,namelijk de sterke toename inbreedte bij een geringe
lengte.Dedalbodem is,indien niet opgevuld met
stuifzand,betrekkelijk vlak.Evenmin als de waaiers die voor de openingen van deze dalen ü g g e n ,
vallen zij inhet terrein op.door hunenormegrootte. Deze dalen komen inhoofdzaak voor bijde bredeoostelijke Veluwe-stuwwal.Nabij Dieren ligt
hetDal van Hagenou,ten noorden hiervan het Dal
vanEerbeek,het DalvanLoenen (metdeVrijenberger Spreng),hetDal van Beekbergen,hetDal van
Assel,hetDalvanWiessel,hetDal vanNiersen,
het DalvanTongeren en tenslotte bij Heerde,het

van de zuidelijke Veluwe.Deze min ofmeer diepe
dalen zijn dikwijls asymmetrisch,hetgeen betekent
dat de dwarsdoorsnede ongelijkzijdig is.Dit kan
verklaard worden door dat de ene dalwand meer aan
dewerking van solifluctie was blootgesteld dan de
andere. Deze werking wordt veroorzaakt door grote
hoeveelheden vocht inde bodem.Volgens Edelman &
Maarleveld (1949) moethiervoor de sneeuwverantwoordelijk worden gesteld. Deze kon zich slechts
in dewindschaduw ophopen.De onder de sneeuw liggende dalwand werd bij de dooi doordrenkt metwater wathet afglijden van lagen totgevolg had,
eenproces waarop ook door Steur (1951)werd gewezen. Dedesbetreffende dalwand werd hierdoor sterk
vervlakt enhetwaser tevens deoorzaak van dat
het afstromende water naar de andere wand werdgedrongen endeze hierdoor ondermijnde.Eenvoorbeeld
van een dwarsdoorsnede van zo'n asymmetrisch dal
wordt doormiddel van afb. 6en 7gegeven.De diepe droge dalen gaan dalopwaarts meestal over in
zeer flauwe laagten.Deze beginnen dikwijls inhet
stuwwalplateau, datvoor eenbelangrijk deel voor
erosie gespaard isgebleven.

pingo-laagte
sneeuwwaterafzettingen endekzand

dalachtigelaagte

ruggetje rond depingo-laagte

water

Afb. 5

Pingo-achtige depressie nabij Uddel volgens gegevens van
Kraanenen Pape (1965).

Dal vandeDellen.Langs dewestrand van deoostelijkeVeluwe-stuwwal zijn drie van deze dalen en
wel van zuid naar noord gaande:hetDalvan het
Deeler Woud,hetDalvan Hoenderloo enhetDal van
Kootwijk. NabijGarderen treffen we ten slotte het
DalvanKoudhoorn aan.Zo'n trechtervormig dalbegintop eenplekwaar verschillende diepe dalen
met eenmin ofmeer holle dalbodem samenkomen.
Laatstgenoemd daltype (hetdroogdal,legendaeenheid 38)komtzeer algemeen voor en isbijzonder duidelijk te zien o.a. bijde Posbank. Bijdezeplaats beginnen deze dalenmet een nisvormig
dalbegin (Teunissen 1961); hetgeen wijstop een
sterkere invloed van solifluctie*danvanwater,
dat eerst na eenkorte afstand voldoende kracht
bezit voor een eroderende werking. Geziendeouderdom van devoor de dalopeningen liggendewaaiers,
waarvan hetmateriaal uitde dalen afkomstig is,
zijnde dalenmethet nisvormig dalbeginnietouder
dandeWeichsel-ofWürmtijd. Veel langer en ook
watbreder zijnde dalen van de smeltwaterwaaier

*Solifluctie ishethellingafwaarts glijden van de
metwater doordrenkte bovenste grondlaag,dat kan
optreden als deondergrond slechtdoorlatend is
(bijvoorbeeld eenbevroren ondergrond).

Hoewel de droge dalen vrijwel geheel zijngevormd inhet Pleistoceen,vindtook thans nog wel
enige erosie door sneeuwsmeltwater plaats inzeer
koude winters.Dit wasbijvoorbeeld het geval in
1963 (8tot 10maart), toen na de koude winter
veelwater stond inhet anders drogedal dat de
Koningsweg nabij Schaarsbergen kruist. Volgens
waarnemers kan in zo'n gevalhetwater metvrij
veelkracht door deze indeheide gelegen dalen
stromen.Droge dalen voeren thans vrijwel nooit
water af,maar toch ishet laagste deel vaak vochtiger dan de rest.hetgeen vooral bij dalkruisende
zandwegen te zienis.
Voorts ishetmisschien vanbelang nog tevermelden dat inverschillende droge dalen denachtvorstschade groter isdanelders.
2.2.5
TERREINVORMEN,
DOOR RIVIERWATER
EN

GROTENDEELS
ONTSTAAN
STORTBUI-EROSIE

De zuidelijke Veluwe-rand wordt gekenmerkt door
vrij steile en steile stuwwalzijden.NabijdePosbank zienwehiervan eenvoorbeeld. Ditvrijsteile
deel van de stuwwal (legendaeenheid 1)zal zijn
ontstaan door deondergravende werking van rivierwater. Inwelke tijd dit gebeurde valt niet met
zekerheid te zeggen.Hetvond in ieder geval
plaats inde tijd die voorafging aan de vorming
van dedrogedalen.
NabijWageningen en Heelsum zijn destuwwalzijden steil.Deze stuwwallen liepen inde Saale(Riss)-tijd door tot inde Betuwe (Verbraeck 1975)
en zijndoor degrote rivieren voor een deelopgeruimd. De aantasting door de Rijnhierna vond zeker nogplaats inde na-Romeinse tijd (Teunissen
1961).
Bij deze steile stuwwalzijden inhet bijzonder
en verder opalle stuwwalflanken met geenof een
gebrekkige plantenbedekking vond erosie plaats
tijdens stortbuien. Er iswel geconstateerd dat
bij één stortbui een geul van een lengte van meer
dan 50m en een diepte tot 50 cmwerd uitgeslepen.
De erosiesterkte wordt,afgezien van devegetatie,
bepaald door de afstand afgelegd doorhetwater,
dehellingshoek, de aard vanhetmateriaal ende
ligging van de lagen indeondergrond. Dehiergenoemde afstand isvanweinig belang daar na een
tiental meters reeds erosie optreedt.Uiteraard is
dehellingshoek van grote betekenis enwe zien de
stortbui-erosie eerstbijhellingen vanmeer dan
1°endeze neemt toebij steilere hellingen. De
aard van hetmateriaal speelteenbelangrijke rol,
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300 m

Afb.6 Hoogtelijnenkaart van het asymmetrische droge dal,
zuidwestelijk van Ugchelen.

1 gestuwde afzettingen
2 stuifzand of dekzand op gestuwde afzettingen
3 sneeuwwaterafzettingen 50-120cm dik
4 sneeuwwaterafzettinqen 120-280cm dik
5 sneeuwwaterafzettingen

> 280cm dik

6 laagste deelvan het droge dal

Afb.7

Geologisch kaartje van het gebied zuidwestelijk van Ugchelen
(zie afb.6) volgens gegevensvan Ir. K.R. Baron van Lynden.

zoalsdepakking,dekorrelgrootteverdeling ende
aanwezigheid van stenen.Verder isde ligging van
dekale strook grond ten opzichte van de strekkingsrichting vandegestuwde lagenmede vaninvloed,daar erbij een oriëntatie loodrecht hierop
minder erosie optreedt danbij een ligging vande
kale strook grond evenwijdig aandeze lijnen.
Inhoeverre de ontbossing deze erosie heeftbevorderd isonvoldoende bekend.Welwordt doorTeunissen (1961)vermeld,datvrijveelmateriaal van
na-Romeinse ouderdom indedroge dalenwordtaangetroffen.
2.2.6
TERREINVORMEN,
DOOR WIND

GROTENDEELS

ONTSTAAN

Hetbetrefthier een zeerbelangrijke groepvan
Veluwse terreinvormen.Deoudste voor ons vanbelang zijnde afzettingen zijnOud Dekzand en loss.
Het zijnwindafzettingen die onder arctische omstandigheden zijn gevormd en gekenmerkt worden
door eenzwak golvendof vlak oppervlak (legenda-
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eenheden 3,6, 8, 17,21,29,30).Soms liggen zij
als een glooiing inhet terrein. LossenOud Dekzandworden te zamen genoemd omdat zeniet alleen
in dezelfde tijd zijn afgezet (tabel 1)doch opde
zuidelijkeVeluwe ook inelkaar overgaan.Zuidelijk vanEerbeek ishetgrindrijk reliëfer door
bedekt,alleen de steilste plekken zijnvrijhiervan. Losswordt inhetbijzonder inde dalen tussenDieren enVelpaangetroffen (legendaeenheid 4)
(Vink 1949). De afzetting ervan kanmet luwte te
maken hebben,doch ook kan de gunstige expositie
voor de groei vanbepaalde planten,die voor het
vasthouden van de stofdeeltjes van essentieelbelang zijn,bepalend voor de lössafzetting zijngeweest.
Daar inhoofdzaak de dalenmet losszijnopgevuld,bewijst ditdatergeenbelangrijke erosie
nadien heeftplaatsgevonden. Oud Dekzand komtook
noordelijk van Eerbeek indebrede droge dalen
voor, zoals nabijApeldoorn.Jong Dekzand treffen
we veel algemener aanopde stuwwallen. Soms is
hetnietmeer dan eendun dek en isdan morfolo-

gisch van geringe of geen betekenis.Van dezelfde
ouderdom zijn enige,tot iegenda-eenheid 10en 26
behorende heuvelruggen,die gekenmerkt wordendoor:
(a)een ligging onafhankelijk van hetouderereliëf, (b)een niet door erosie aangetaste vorm,
(c)de aanwezigheid van eendiep ontwikkeld bodemprofiel en tenslotte door (d)de sporenvan een
oudbodemprofielmet houtskoolresten, rustend op
een keienvloer vanwindkanters,aan debasis van
het zandlichaam (Edelman SMaarleveld 1944). De
gevonden houtskooldeeltjes inhetbegraven bodemprofiel blijken volgensCl4-dateringen steeds een
ouderdom van ca. 11000 jaar tebezitten. Betreffende deheuvelruggenkan nog opgemerktworden,
dat een zuidwest-noordoost oriëntatie overheerst,
hetgeen inverbandmet een bepaalde ligging van
paraboolachtige vormen op een zandtransport door
zuidwestelijke winden duidt.Doorhet voorkomen
vandeeltjes met een ouderdom van 11 000Cl4-jaren
aan debasisvan de ruggen ende sterkeontwikkeling vandevegetatie vanaf ca. 10000 jarengeleden, zal de afzetting hoogstwaarschijnlijk uithet
laatste deel van hetLaat-Glaciaal stammen. Rest
ons nog het antwoord opdevraag naar de herkomst
van het zand.Om deze vraag tebeantwoorden willen
we de ligging van de zandruggen ten opzichte van
het reliëf van de stuwwal nagaan. In 1951 werd er
door Maarleveld opgewezen datde ruggen alleen op
plekken voorkomen waar de invloed van westelijke
winden groot is.Dit moet vooral het geval zijn op
dieplaatsen waar materiaal geschikt voor zandtransport aanwezig was.Zonderhier diepop inte
willen gaan,kanvermeldworden,dat inhet bijzonder de sneeuwsmeltwaterafzettingen aanwezig in
dalen of indewaaiers,veelmateriaal voor windtransport geleverd zullen hebben (Maarleveld 1968).
Daar opde geomorfologischekaart,schaal
1 :100000 (bijlage 1)geen onderscheid gemaakt
is tussen landduinen enhoge dekzandruggen (legendaeenheden 10,26,27,28) zal thans ophet ontstaan van duinenworden ingegaan dieveel later
dandebovenvermelde werden gevormd. Het blijkt
dat deze landduinen inhoofdzaak ontstaan zijn na
de middeleeuwen (Schimmel 1975). Zij onderscheiden
zichvan dereeds genoemde langgerekte heuvelruggen endekzanden door hetontbrekenvan een diep
ontwikkeld bodemprofiel endoor de veelalonregelmatige vormen.Verder ishet zand losser dan bij
de langgerekte heuvelruggen endekzanden en het
zand bevat dikwijls zwak humeuze laagjes (Schelling 1955). Hetontstaan van deduinen ishetgevolgvanmenselijke activiteiten,zoalshetovermatig stekenvan heideplaggen en overbeweiding van
de heide door schapen.Vooral plaatsen,waar de
ondergrond uitwindafzettingen bestond endegrondwaterstand zeer laag was,waren gevoelig voorsterkewinderosie. Schelling (1955)heeft opde vormen
van de duinen de aandacht gevestigd. Zo vermeldt
hij de aanwezigheid van sikkelduinen, dwarsduinen,
streepduinen enwindkuilduinen.
Een zeeropvallende duinvorm isde randwal.Deze is langgerekt,dikwijls hoog enveelal aande
grensvan een stuifzandgebied gelegen. InhetNationale Park'DeHoge Veluwe' treffen webij de
Pampeld zo'nduin aanom de doorVeldhorst (1965)
vermelde oude ontginning met dezelfde naam. Nabij
Otterlo iseenzeer hoge randwal,gevormd om een
oud markebos (Koster 1968). Schelling (1955) wees
bovendien op een zeer interessant morfologisch fenomeen,devorming van het zogenaamde fort.Hij
gaat er vanuit datverstuiving heteerstbegon op
hoge kale terreindelen. Het door dewind verplaatste zand werd dan inde lage terreindelen door de
daar aanwezige planten opgevangen. Ditproces ging
steedsdoor totdat uiteindelijk dedestijdshoog-
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De ontwikkeling van het stuifzandlandschap uit het
dekzandlandschap volgens Schelling (1955).

steplek het laagstwas (afb.8 ) .Een nadien verschenen studie van Koster (1970)over deze merkwaardige terreinvormen heeft hethier geschilderde
beeld bevestigd. Deze door reliëfomkering ontstane
forten komen her ender inde stuifzandgebieden
voor, doch het fraaist enveelvuldigst inhetLeuvenumsebos.Door deverstuiving zijn ookuitgestrekte vlakten ontstaan (legendaeenheid 31).Dikwijlsbevindt zichhier eenvloertje van fijngrind
aanhet oppervlak. Dit grind vertoont veelal een
zwakke polijsting. Fraai door stuivend zandbewerkte stenen worden onder dekzand aangetroffen.
Het rijkst hieraan isde noordelijke Veluwe-rand
(Schönhage 1969), waar somsmeer dan 10%windkanters tussen de andere stenenvan een keienvloer
worden gevonden.
De verbreiding van de duinen ende uitgestoven
vlakten op deVeluwe noopt tot een nadere verklaring.Ten eerstevalthetop dat tussen Lunteren
en Stroe degrens van de Veluwe (indeze studie)
ongeveer samenvalt metdievan de stuifzandgebieden. Dit isgeen toeval,daar de grens tussen de
Gelderse Vallei endeVeluwe samenvaltmetdietus-
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sen de lage en dehoge zandgronden (Maarleveld &
Van der Schans 1961). Verder zienwe op de geomorfologische kaart dat zich vooral aan de randen van
de stuwwallen grote gebieden met landduinen bevinden en tevens dat de zuidelijke Veluwe veel rijker
aanwindafzettingen isdan de noordelijke,hetgeen
des temeerbevreemdt door de reeds gesignaleerde
grotere hoeveelheden fijnmateriaal in de gestuwde
pakketten op de noordelijke Veluwe dan opde zuidelijke. Deze verschillen inhetvoorkomen van de
windafzettingen kunnen verklaard worden door de
reeds eerder vermelde hypothese dathet voor windtransport inaanmerking komend materiaal afkomstig
isuit sneeuwsmeltwaterafzettingen.Hetwatertransport zal eendermate gunstige sortering teweeggebracht hebben dathetmateriaal nahet droogvallen
inde zomer geschikt was om doordewind opgenomen
teworden.Ditgebeurde door overwegend westelijke
winden. Gaan we nu aan de hand vandeze hypothese
de ligging van de sneeuwsmeltwaterafzettingen ten
opzichte van dewindafzettingenna,dankomen de
sneeuwsmeltwaterafzettingen langsdeoostrand van
deVeluwe-stuwwal hetmeest algemeen voor.Gezien
de aanname vanwestelijke winden,zal geen zand
dat vandeoostrand afkomstig isdeVeluwe bedekken. Anders ishetgesteld metde sneeuwsmeltwaterafzettingen aandewestzijde van deVeluwe die
ten dele verscholen liggen onder jonge afzettingen
(Maarleveld &Pape 1960) en daarom niet opdegeomorfologische kaart tevinden zijn. Voornamelijk
vanuit deze plaats zijnvolgens ons.zeer grote
hoeveelheden zand afkomstig,hetgeen mogelijk was
door eenbelangrijke aanvoer vanmateriaal (brede
enhoge oost-Veluwe-stuwwal).
Dat zoweinig windafzettingen op de noordelijke
Veluwe en inde zuidelijke helftvanhet Dal van
deLeuvenumse Beek voorkomen, zalveroorzaakt zijn
doordat debelangrijkste sedimentatie van het
sneeuwwatermateriaal eerstplaatsvond bij de opening van het Dalvan deLeuvenumse Beek,hetgeen
de indeondergrond voorkomende zeer grote sneeuwwaterwaaier (Haans &Maarleveld 1957)bewijst.Het
DalvandeLeuvenumse Beek had dusgedurende de
laatste ijstijd de functie van erosiedal. Hiermede
hangt samenhetvoorkomen van zeer uitgestrekte
landduingebieden langs de rand van de noordelijke
Veluwe.
2.2.7
DOOR

TERREINVORMEN,
VEENVORMING

GROTENDEELS

ONTSTAAN

De eigenlijke Veluwe is zeerarm aan veen en
hetgeen vroeger aanwezig was isvrijwel geheelafgegraven.De nog resterende venen (legendaeenheid
36) zijn grotendeels doorVan Zinderen Bakker
(1938)onderzocht.Onlangs isechter op de Veluwe
eenveenlaag gevonden waarin vrijwel het gehele
Holoceen isvertegenwoordigd (afb.9 ) .Het veen
ligt ineenbreed dalnabijValkenhuizen,noordelijk vanArnhem. Alleveranderingen vandevegetatie gedurende de tijd tussen ca. 8200 jaarv.Chr.
endeMiddeleeuwen kunnen hieruitwordenafgelezea
Verder zijnervrijveel vennetjes.Ze hebben
hun ontstaan vooral tedanken aan devorming van
een ijzer-B-laag.Onderzoek vanhetveenwijst uit
dathetmateriaal dat direct opde zandige bodem
vandeplas ligt,jonger isdan 700jaar v.Chr. en
ouder dan 1400 jaar n.Chr.
2.2.8
TERREINVORMEN,
DOOR DE MENS

GROTENDEELS

ONTSTAAN

We zullen het eerstde sprengen noemen.Ditzijn
doordemensgegravenbeekkoppen.Voordien was er
soms reeds eenbeek inhetdiepste deelvan het
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terrein.Hetgraven vondplaats tenbehoeve van
watermolens, vanwaterwerken of om, zoalsbijLoenen, een kanaal vanwater tevoorzien (Moerman
1934). Sommige hiervan zijn door gebrek aanonderhoud inverval geraakt (Wolfheze)andere zijn enige eeuwen geleden reeds door baldadigheid vernield
(Terlet).NabijUgchelen enHeelsumwordt erdiatomeeënaarde inaangetroffen, een inons land
uiterst zeldzame afzetting. De sedimentatie vond
waarschijnlijk plaats indestijds gegraven molenvijvers.
Op verschillende plaatsen komenop de Veluwe
vuilstortplaatsen voormeestal in zandgroeven,zoalsbijEerbeek enWapenveld. Ten noorden vanEde
ligt een hoge vuilstort,die op degeomorfologische kaart isaangegeven als storthoop (legendaeenheid 13)en tot deplateau-achtige vormenbehoort.
Tenslotte dient nog iets teworden vermeld over
enkele niet eerder genoemde menselijke activiteiten,aangezienoverhetontstaanvanverschillendemicrovormenmisverstandenheersen.Demensheeftsinds
onheuglijketijdenvoorallerleidoeleindenmateriaal
van deVeluwe weggehaald. We denken hierbij niet
alleen aanhet zand,datmet deheideplaggen werd
meegenomen enzoopdeakkers terecht kwam, doch
ook aan degrote hoeveelheden leem die voorwoningbouw enverharding vanwegen werden gegraven.
Verder werd zeerveel zand voor ophoging engebruik als strooizand weggehaald. Het graven van
grind was een algemeen voorkomend gebruik envooral inde crisisjaren voorde laatste wereldoorlog
vond dit op zeer grote schaalplaats.Ook iser
veelnaar ijzer gegraven enop sommige plekken
liggen de storthopen van ijzerslakken uit die
tijd (Moerman 1928). Dekuilen opde stuwwal zijn
langgerekt vanvorm,ze liggen indestrekkingsrichting enhet uitgezeefdemateriaal (zoals fijn
grind) wordt langsveelkuilen rustend op eenbodemprofiel teruggevonden.Dekuilen hebben met de
werking van ijssmeltwater dus nietsvandoen.
Ook zijngrote hoeveelheden stenen weggehaald,
vroeger voorbestrating ennadien voor stadstuinen. Daar ermoeilijk inEuropa eenplek valt aan
tewijzen waar een grotereverscheidenheid aan
stenen bijeen ligtdan opde noordelijkeVeluwe,
verwekt het geen verwondering dat erook veelmateriaal doorverzamelaars isbijeengegaard. Gelukkig behoeft men voor het vinden van stenen niet
steeds de terreinen af te grazen,doch zijner
groeven waar veel interessants inde storthopen
valt tevinden.
Wewillen ditoverzicht nietbesluiten zonder
dehoop uit te spreken dat deVeluwse terreinvormen met deerin aanwezige groeven voor velenaanleiding mogen zijn,zich teverdiepen inhet ontstaan van dit interessante deel vanons land.
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2.3 Bodemgesteldheid

2.3.1

BODEMVORMENDE

FACTOREN

DeVeluwe isbodemkundig een rijk geschakeerd
gebied. Sommige verschillen in bodemgesteldheid
hangen samenmet de geologische wijze vanontstaan,
andere zijnhet gevolg
Processen die zichhebben afgespeeld nadat de
,hillende geologische
sedimenten waren afgezet.
Deze processen hebben zich afgespeeld onder invloed van de volgende factoren (Steur 1961): moedermateriaal,klimaat,biologische aktiviteit,reliëf en grondwater,de tijd, demens.
MOEDERMATERIAAL
De oudste sedimenten komenvoor inde stuwwallen (afb.3 ) .Het zijnafzettingen van de grote
rivieren,die doorhet landijsinde Saale-tijd
werden opgeperst tot langgerekte enigszins gebogen
heuvelruggen,waarin de oorspronkelijk horizontaal
liggende lagen nu scheef staan.Hetmateriaal is
overwegend grof,met grind,maar ook kleilagen komen voor (Teunissen 1958,Teunissen & Florschütz
1957). Inhet zuiden van deVeluwe zijnhet afzettingen vandeMaas en de Rijn,de zogenaamde bruine zandenmet eenhoog gehalte aan gemakkelijk
verweerbare mineralen. Inhet noorden zijnhetsedimenten die door rivieren zoalsElbe,Wezer,Ems
van uithetoosten,uitnoord-Duitsland zijn aangevoerd, de zogenaamde witte zanden,meteen laag
gehalte aan gemakkelijk verweerbare mineralen
(Crommelin &Maarleveld 1951,Crommelin 1953).
Hetmateriaal afkomstig uithet ijs ende stuwwallen enmeegevoerd door het smeltwater werd afgezetmethetpatroon van een vlechtende rivier
(Maarleveld 1955). Hetvormt nude smeltwaterwaaiers, smeltwaterterrassen en smeltwaterheuvels,die
overwegend bestaan uithorizontaal of kriskrasgelaagd, grof,grindhoudend zand metweinig fijne
delenomdatdiedoorhetsnelstromendewaterzijnweggevoerd.Plaatselijkis inglacialemeren kleiafgezet, die invloed heeftop dewaterhuishouding, zoals inhetdal van deLeuvenumse Beek (Crommelin &
Maarleveld 1952).
IndeWeichsel-tijd werdenmet sterkewestenwinden dekzanden afgezet,vooral inde laaggelegen
gebieden,maar ook opvele plaatsen opdeVeluwe.
Zij liggen soms als lange lengteduinen over deoudere afzettingen heen ofvullen depressies op
(Maarleveld 1951). Het zand is inhet algemeenmatig fijn,goed gesorteerd en arm aangrind. Op
natte plaatsen heefthetvaak eendichte pakking.
Het is inhetalgemeen arm aan gemakkelijkverweerbaremineralen,behalve opplaatsen waar er veel
bestanddelen van de stuwwallen inzijn opgenomen.
Op de zuidoost-Veluwe is indie tijd lossafgezet (Vink 1949). Het isuiterst fijnzandig en siltigmateriaalmet enig lutum.Op verscheidene
plaatsen opdeVeluwe treftmen inde luwte van
terreinverheffingen enige löss inde bovengrond
gemengd aan.Eveneens indeWeichsel-tijd,zijn in
deVeluwe diepe droge dalen uitgeslepen.Voor de
mond van diedalen liggen uitspoelingswaaiers van
materiaal uithet achterland. Het ismeestal sterk
uitgewassen,grof,grindhoudend zand (Edelman &
Maarleveld 1949,Van der Hammen &Maarleveld 1952,
Maarleveld 1949). Gedurende dooiperioden isveel
materiaal als eenmetwater verzadigde brei op de
hellingen inbeweging gekomen.Deze sterk gemengde
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laag ligtals een solifluctiedek (zie voetnoot
p. 21) overveel terreinvormen heen.
Inhet Holoceen zijnveelhooggelegen dekzanden
vooral door toedoen van demensweer gaan stuiven
(Schimmel 1975,Schelling 1955). Hetmateriaal van
deze stuifzanden isnog armer aan fijnebestanddelendandedekzanden waaruit zij ontstonden. Het
isgewoonlijk matig fijn zandmet een lossepakking,waarin vaak humushoudende bandjes voorkomen.
Op natte plaatsen is somsveen ontstaan.Op laaggelegen plaatsen ishet inhet algemeen mesotroof,
ophooggelegen plaatsen oligotroof. Hetkomt voor
langs de noordwest rand, indebeekdalen enopsommige plaatsen boven opdeVeluwe.Eveneens inhet
Holoceen is inhet noordwesten van het gebied zeeklei en rivierklei totafzetting gekomen.
KLIMAAT
De invloed vanhetklimaat op de bodemvorming
isgroot.Dat isvooral duidelijk alsmenverschillende klimaatgebieden met elkaar vergelijkt.Binnen deVeluwe zijn deverschillen in macroklimaat
gering,van de verschillen inmicroklimaat isweinigbekend. Bovendien ishetklimaat gedurende het
Holoceen,deperiode waarin debodems opde Veluwe
zijn ontstaan,niet steedshetzelfde geweest.
In tabel 2iseen aantal gegevens betreffende
hetklimaat opgenomen.Vanbijzonder belang voor
debodemvorming ishetvoorkomen van een neerslagoverschot van september tot enmetmaart en een
verdampingsoverschot van april tot enmetaugustus.
Het neerslagoverschot iser inbelangrijke mate de
oorzaak van datop deVeluwe opveelplaatsen podzolgronden zijn ontstaan.
BIOLOGISCHE ACTIVITEIT
Op dedoor geologische krachten aangevoerdematerialen zijn inde loopvan de tijd geleidelijk
levensgemeenschappen vanplanten en dieren ontstaan.Afgestorven organismen leverden organische
stof diewerd afgebroken of omgezet en dieop den
duur dedonkere bovengronden (A-horizonten,afb.
10) leverde,diekarakteristiek zijnvoor veelbodems. Sommige componenten vandeorganische stof
werden doorde neerslag naar beneden afgevoerd,
waarbij zij soms op zekere diepte neersloegen en
daar inspoelingshorizonten vormen,de B-horizonten.
Dekoolzuur diebijafbraak van organische stof
vrijkwam,hielp inbelangrijkematemee demineralereserve teontsluiten,waardoor vooral inde
bovengrond een sterke verwering optrad,die naar
beneden toe afneemt (afb.10).
Devrijgekomen minerale voedingsstoffen worden
door de vegetatie grotendeels opgenomen en inomloop gehouden.Naarmate hetmoedermateriaal meer
gemakkelijk verweerbare mineralen bevat enhetmateriaal door dewortels van deplanten dieper kan
worden ontsloten, ishet chemischevruchtbaarheidsniveau vandebodem hoger. Zovindtmen indebodems op de stuwwallen van de zuid-Veluwe hogere
gehalten aanminerale voedingsstoffen dan opde
stuwwallen van denoord-Veluwe,de fluvioglaciale
afzettingen endemeeste dekzanden.Hiermee gaan
meestal duidelijke verschillen inbodemvorming samen.

jan
Temperatuur
Gemiddelde temp. {in ° C I .
Aantal zomerse dagen
(max. temp. > 2 5 ° C )
Aantal vorstdagen
(min. temp. < 0 ° C )
Aantal ijsdagen
(max. temp. < 0 ° C ) .

1,7

Neerslag
Hoeveelheid (in mm)
Aantal dagen met t e n m . 1,0 m m
Duur neerslag (inuren} .

febr.

maart

2,0

april

5,0

8,5

mei

luni

12,4

15,5

jul.

aug.

sept.

Okt.

17,0

16,8

14,3

10,0

nov.

5,9

dec.

3,0

0

0

0

0

2

6

7

6

2

0

0

0

15

14

12

3

1

0

0

0

0

2

5

12

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

69
13
68

51
11
51

44
9
42

49
10
38

52
9
35

57
9
32

78
11
37

89
12
39

71
11
38

72
11
48

70
12
57

64
12
58

Zonneschijn
56

69

127

164

211

223

199

186

146

102

50

41

Zonneschijn in procenten vande
langst mogelijke duur
Aantal zonloze dagen

22
13

25
9

34
6

39
3

43
2

44
1

40
1

41
1

38
2

31
6

19
11

17
14

Straling
cal/cm 1 /dag

54

113

198

309

399

423

368

320

242

141

65

42

Verdamping
Verdamping van vrij water (E 0 volgens Penman) metuitz. van 194(
Neerslag - E 0

4
65

17
34

42
2

78
-29

109
-57

126
-69

118
-40

96
-7

61
10

28
44

9
61

3
61

Relatieve vochtigheid
Gemiddeld (in%l . .

87

84

79

75

74

74

78

80

82

86

89

90

.

.

Tabel 2 Temperatuur, neerslag,zonneschijn,straling,verdamping en relatieve vochtigheid per
maand, gemiddeld over het tijdvak 1931 -1960
(De gegevenshebben betrekking op DeBilt).
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Afb. 10 Hypothetische bodemprofielen met aanduiding vandebelangrijkste horizonten.

RELIEFENGRONDWATER
Het reliëf speeltbijdebodemvorming, zowel
directalsindirecteengrote rol.Somsisdeverbreidingvanhetmoedermateriaalertendele door
bepaald, zoalshetvoorkomenvaneensolifluctiedek (zie voetnootp. 21),deuitspoelingswaaiers,
de verbreidingvandeloss. Hoogteverschillen kunnen aanleiding geventoterosie.Ineenbegroeid
landschapisdeerosie meestal gering.Aande
meeste drogedalenvandeVeluweisgedurendehet
Holoceendanookweinig veranderd.Alleen waar
doordemensdevegetatie werd vernieldissoms
duidelijk verplaatsingvanmateriaal opgetreden.
ZovindtmeninhetdalvandeHeelsumse beeken
Renkumse beek verspoelde zandenmethumushoudende
laagjeserin.Eenander duidelijk voorbeeld vormt
dePosbank,waar door overmatige recreatieve activiteiteenaanzienlijke erosieisopgetreden.
Het reliëf heeft invloedopdeverdelingvan

het neerslagwater.Oplageplaatsen verzamelthet
zich,ophogere plaatsen dringtminderwaterde
grond in.Vooralopdeheideveldenmethaarpodzolgrondengeeftdataanleiding tothet voorkomen
van duidelijker ontwikkelde bodemsindemeestal
kleine depressies,dandaarbuiten.
Hoge grondwaterstanden veroorzaken bijvoorbeeld
blekingvan
hetzandenroestvlekken.Inhettrajectwaarbinnenhetgrondwater schommelt treedt
een sterke verweringvandemineralen op.Inafvoerloze laagten vindteensterke infiltratie
plaatsvanmeestal bruine humeuze stoffeninde
ondergrond.Hetmeeste ijzerenveel aluminium
wordt afgevoerd.Indoorlopende laagtendieonderdeel vormenvanhetnatuurlijke ontwateringspatroon ontbreken veelaldebruine inspoelingshorizonten.Menvindtdaar grondendiebestaanuiteen
donkere bovengrondopeenbleke zandondergrondmet
veel roestvlekken.
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DE TIJD
Bodemvormende processen vragen tijd. Sommige
processen verlopen snel, zoals de vertering van
bladeren entakken die elk jaar op degrond vallen,
andere verlopen veel trager, zoals de verwering
van veelmineralen ende vorming van inspoelingshorizonten. Het effectvan debodemvormende processen inde tijd is in zeer verschillende mate
afhankelijk van deoverige bodemvormende factoren.
Men kan aannemen datopdeVeluwe de bodemvorming
ca. 10000 jaargeleden isbegonnen,met het aanbreken vanhetHoloceen. De stuwwallen ende fluvioglaciale zanden waren toen alvrij sterk verweerd. De dekzanden,deuitspoelingswaaiers ende
losswaren nogmaar kort geleden afgezet,de verwering moest daar nog op gang komen. Inde zeeklei
echter isdebodemvorming nog geen 1000 jaar aan
de gang. Diewerd afgezet vlak voor de bedijking.
Inveel stuifzanden moetmen rekenenmeteen tijd
van enkele tientallen jaren en indenog stuivende
zandenmet nog kortereperioden.
DEMENS
DeVeluwe is reeds zeer lang hetwoongebied geweest vande mens. De oudste sporenhiervan zijn
uitgewist door de geologische gebeurtenissen,zoals devorming vande stuwwallen inde Saale-tijd
ende sterke erosie indeWeichsel-tijd.Uit het
laatste gedeelte vande Weichsel-tijd, hetLaatGlaciaal,wordenpaleolitische werktuigen gevonden
vanvermoedelijk nomadisch levende rendierjagers.
Uit deAller0d-tijd,eenwarmere periode inhet
Laat-Glaciaal (tabel 1 ) ,stamteen veel voorkomende laagmethoutskool vanberken endennen,die
mogelijk mede door toedoen vandemensisontstaan.
Inde Midden-Stëentijd (afb. 28)was deVeluwe
grotendeelsmetbosbedekt.Demensen leefden als
jagers,vissers en verzamelaars.Hunwerktuigen,
demicrolithen zijn opverschillende plaatsen gevonden. De invloed die deze mensen ophet landschaphebben gehad isvermoedelijk geheeluitgewist,al zijn er aanwijzingen dat zij invloedhebben gehad opde samenstelling vanhetbos.
IndeNieuwe Steentijd, ca. 2450 jaarv.Chr.,
kwam een agrarische leefwijze tot stand,die tot
ingrijpende gevolgen leidde. Het isde periode
waarin inhetnoorden vanhet land de hunebedden
werden gebouwd.Op deVeluwe had hetboerenbedrijf
nogvrij sterk een half nomadisch karakter, omdat
erveelveewerd gehouden (Modderman 1954). Denatuurlijke bodemvruchtbaarheid werd sterk aangetast,
want vanbemesting wasnog geen sprake.Het landschapmoet toen een sterk open karakter hebbengekregen,grazigevlakten meteen spaarzamebegroeiingvanbos,op een snelverarmende bodem.
IndeBronstijd zette ditproces van verarming
zich door.Mogelijk mede door invloed vanhet klimaat,maar ook door toedoen vandemens breidden
indeze periode deheidevelden zich sterk uit.Er
begonnen zichmetname indemineralogisch arme
zanden opgrote schaalhaarpodzolgronden te ontwikkelen (Edelman 1963).
Deoudste goed herkenbare akkerswerdenaangelegd indeLateBronstijd en inde Ijzertijd. Deze
"raatakkers"of "Celtic Fields" (afb.31) zijnongeveer vierkante perceeltjes van 35à 40m lengte
en liggen ineendambordpatroon bijeen. Zij komen
opdeVeluweveelvoor (Brongers 1972en 1976).Een
luchtfoto,gepubliceerd door Koster (1970), geeft
eengoed beeld vande raatakkers inde omgeving
vanhetWekeromse zand.Een gedeelte is overstoven
door stuifzand,datpalynologisch werd onderzocht
door Havinga (1964). Ditonderzoek bevestigde de
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datering indeMiddeleeuwen. Inde Ijzertijd werd
debehoefte aan ijzererts gedekt metmateriaal uit
de omgeving. Mogelijk was dat ijzeroer zoals dat
inveel beekdalen voorkwam,maar zekerwerden ook
klapperstenen gedolven inde stuwwallen, waardoor
debodem werd vernield en langgerekte geulen ontstonden (Moerman 1928). Voor debereiding van het
ijzerwashoutskool nodig dat opveelplaatsen op
deVeluwewerd vervaardigd inmeiiers (afb.11).
Onder demeiiers zakte teermet ijzer inde grond,
waardoor de grond daar later een baksteenrode
kleur kreeg,het zogenaamde roodzand (Moerman1947,
Pape 1971,Favejee 1950).
Waarschijnlijk isde streek die de overgang
vormt tussen deVeluwe en deGelderseVallei inde
Romeinse tijd intensief bewoond geweest.BijBennekom.Ede enKootwijk werden boerderijen enoude
cultuurgronden uit die tijd gevonden.
IndeVroege Middeleeuwen ishet landbouwpatroon ingrijpend veranderd. Sindsdie tijd ontstonden de engen,meestal op reeds in cultuur
zijnde grond,maar ook daarbuiten.
Indepotstallen werden verschillende soorten
strooisel gebruikt,zoalsbosstrooisel,zand,turfstrooisel enop deVeluwe op grote schaalheideplaggen.Ervond metdie plaggen een voortdurende
verarming van deheidevelden plaats ten behoeve
van de akkers,de engen.De akkerswerden inde
loop vande tijd opgehoogd metmineraal humushoudend materiaal,waardoor antropogene dekken ontstonden van vaak ca.60 cm endehumeuzebovengrond
nu 70-80 cm dik is.Debouwlanden konden zover
worden uitgebreid, tot dat alle beschikbare woeste
grond nodigwasom indebehoefte aanbrandstof,
strooisel e.d. tekunnen voorzien.Datwasvermoedelijk bij een verhouding van 1op 8 (Staring1856,
1860,Oosting 1940,1942,Edelman 1950,Domhof
1953,Pape 1966, 1970). De cultuurdruk opde Veluwewas indie tijd zohoog,dat door overmatig
kappen,plaggen enveeweiden,op grote schaal
stuifzanden ontstonden.
Dit starre landbouwstelsel waarbij alle grond
nodigwas omhetbedrijf gaande tehouden,werd in
hetbegin vande 20e eeuwdoorbroken met de komst
van dekunstmest. Het uiterlijk vandeVeluwe,een
betrekkelijk kaal gebied temiddenvanbeboste lagegronden, is sindsdien ook grondig veranderd.
Door een combinatie vanomstandigheden, o.a. een
grote werkloosheid, deverdeling vande marken, is
men er toeovergegaan de Veluweweer tebebossen.
Daarbij isinveel gevallen eendiepe grondbewerking toegepast,waardoor debodemgesteldheid geheelwerd verstoord. Aan die verstoring hielp ook
mee devrijveel voorkomende cultuurvanhakhout,
waarvoor men eenherhaalde diepe grondbewerking
nodig achtte.
Het arbeidsoverschot op deboerenbedrijven in
dewinter,de slechte economische toestand ende
behoefte aan materiaal voorbestrating endijkbescherming, leidde er toe dat indewinter op vrij
grote schaal'hetkeiendelven werd toegepast.De
vooralvroeger opdeVeluwe veel voorkomende
zwerfstenen van eenbruikbaar formaat (Maarleveld
1951)werden verzameld en indien nodig uitgegraven.Ook ditheeft er toebijgedragen dat deoorspronkelijke bodemgesteldheid opveelplaatsen is
gewijzigd.
Vooral aande rand van deVeluwe komen plaatsen
voor waar dekegel van hetgrondwater dicht aande
oppervlakte komt.Op dieplaatsen zijn veelal
sprengen gegraven tenbehoeve vandewatermolens,
vooral voor depapierindustrie. Ook ditheeftgeleid tot aanzienlijke veranderingen indebodemgesteldheid,metname dewaterhuishouding (Moerman
1934).

Afb. 11 Houtskoolmeilers opdeVeluwe.

Bij veel molens behoorden molenwijers, waarin
zichop grote schaal kiezelwieren konden ontwikkelen. Men treft hier endaar dan ookplaatsen aan
met dikke lagendiatomeeënaarde,die indevoorlaatste oorlog soms nog zijn ontgonnen voor de fabricage van springstoffen.Als men de diatomeeënaarde nitroglycerine laatopzuigen heeft mendynamiet (Faber 1960,Vuyck 1900). De Veluwe isook
tegenwoordig een belangrijke leverancier van zand
engrind voor verschillende doeleinden. Talrijk
zijndan ook degroeven waar deze produkten werden
enworden gewonnen.Vroeger waren het vooral kleineboerenontzandingen, tegenwoordig enige grote
groeven. Ter plaatse van de ontzandingen isdebodemgesteldheid vanzelfsprekend grondig veranderd.
In de stuwwallen volgen de groeven meestal de
strekking, zij zijn langgerekt, inde fluvioglaciale zanden zijn zijminofmeer afgebrond (Maarleveld 1956).
2.3.2
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Onder invloed van de verschillende bodemvormende factoren vindenprocessen inde grond plaats
die tot zeer verschillende resultaten hebbengeleid.
Inhet overgrote deel van deVeluwe zijn podzolgronden
ontstaan,grondenwaarin een duidelijke
inspoelingslaag voorkomt van organische stof,met
of zonder ijzer en aluminium. Inde hooggelegen
mineralogisch wat rijkere zanden van de stuwwallen

van het zuiden enmidden van de Veluwe ontstonden
voornamelijk holtpodzolgronden,
indemineralogisch
arme zanden vooral haarpodzolgronden.
In de natte
zandgebieden zijn vooral veldpodzolgronden
ontstaan, die veel ijzer hebben verloren. Dit ijzer
isvoor een deel terug te vinden in de
beekeerdgronden, die bestaan uit een donkere bovengrond op
gebleekt zand met roestvlekken. Zij komen voor in
sommige dalen en langs de lage randen vandeVeluwe.
Op sommige plaatsen isdoor de aktiviteit van
landbouwers, de bovengrond opgehoogd met donker
gekleurde aardmest.Daardoor zijn holtpodzolgronden veranderd in loopodzolgronden,
haarpodzolgronden in kamppodzolgronden
enveldpodzolgronden in
laarpodzolgronden.
Ishet dek dik,dan zijn het
enkeerdgronden
geworden.Veelpodzolgronden zijn
door dewind aangetast,waardoor stuifzanden ontstonden. De droge worden de duinvaaggronden
genoemd terwijl deperiodiek natte
vlakvaaggronden
heten. Op sommige natte plaatsen op deVeluwe zijn
moerige gronden ontstaan of soms veengronden.
Op
de zuidoost-Veluwe treftmen in een lössdek leemgronden aan.De kleigronden
inhet noordwesten
vormen de overgang naar het lage gebied vande
voormalige Zuiderzee.
Inhetkader van ditproject iseenbodemkaart
van deVeluwe op schaal 1 :100000 vervaardigd
(kaartbijlage 2 ) .Bijdekartering ismede gebruik
gemaakt van reeds aanwezige rapporten vankarteringen en vankaarten opgrotere schaal vanonderdelen 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 indeze paragraaf achtereenvolgens kortbesproken. Ineen aantalafbeeldingenwordthierbij enige meer gedetailleerde
achtergrondinformatie verschaftm.b.t.enkelebodemkenmerken.Voor eennadere verklaring van de
gebruikte bodemkundige vaktermen zijverwezen naar
het 'Systeem vanbodemclassificatie voorNederland'
(DeBakker &Schelling 1966). Hierin zijn deNederlandse gronden systematisch gerangschikt op
grond van hunonderlinge verschillen. Afb.10geeft
eenoverzicht vanbodemhorizonten metbehulpwaarvanbodems wordenbeschreven.

in een vennencomplex,waar zij tenminste voor een
deel zijn ontstaan omdatdewaterbeweging wordt
geremd doorhet voorkomen van ijzerbandjes inde
ondergrond. Verstoring van die bandjes heeft veelal tot gevolg dathetwater naar de ondergrond
verdwijnt. Zij zijn aangegeven metde code05.

Moerige

eerdgronden

Hierin ontbreekt depodzol-B. Zijhebben een
zavel- ofkleidek op eenmoerige laag op zand (code 06),een zanddek op eenmoerige tussenlaag op
zand (code07)of eenmoerige bovengrond op zand
(code 08).Demoerige gronden zijn inhet algemeen
ingebruik als grasland, somskomterbosopvoor.
DeGt is inhet algemeen II,soms IofIII.

VEENGRONDEN
PODZOLGRONDEN
Veengronden zijn gronden die tussen 0en 80cm
diepte voormeer dan dehelft uitmoerig materiaal
bestaan. Zijontstaan op natteplaatsen,waar door
een gebrekkige zuurstofhuishouding de vertering
stagneerde.Op deVeluwe komenveengronden voor in
sommige beekdalen en inde lagedekzandstrook aan
de noordwest-zijde. Deveengroei isbegonnen onder
invloed vanhet grondwater. Daardoorontstondvooral zeggeveen enbroekveen,dat soms naarboven toe
over gaat inveenmosveen.
De veengronden komenoverwegend voor opGt
(grondwatertrap) II,soms op I.Zij zijn inhet
algemeen ingebruik als grasland, soms zijnzijbebosten liggen danop rillen.Doorde ondiepebeworteling ishetgevaar voor omwaaienvande bomen
groot.

Eerdveengronden
Dit zijnveengrondenmet eenmoerige eerdlaag.
MADEVEENGRONDENDit zijn eerdveengronden met een
kleiarmemoerige eerdlaag die dunner isdan 50cm.
Zijkomen voor bijOldebroek enhier en daar inde
dalen vande oostelijke Veluwe.Gaathet veen tot
dieper dan 120cmdoor dan isde code 00aangegeven, komtbinnen 120cm zand voor zonder humuspodzoldan isde code 01gebruikt.

Rauwveengronden
Dit zijnveengronden zonder moerige eerdlaag.
WAARDVEENGRONDEN(code02) zijn rauwveengronden
meteenkleidek zonderminerale eerdlaag indebovengrond. Zij komen op dekaart niet afzonderlijk
voor,maar zijnopgenomen inde associatie 89,in
eenbeekdal tennoorden vanVaassen op Gt.I. De
veenlaag isdun.Erkomtveel ijzer invoor,de
zogenaamde roodoorn (toevoegingf ) .
MEERVEENGRONDENzijn rauwveengronden meteenzanddek. Zijkomen voorbijDoornspijk, inhetdal van
deLeuvenumse beek en tennoordoosten van'tHarde.
De zandondergrond komtbinnen 120cmvoor. Bevindt
zich daarin eenhumuspodzol dan isdecode 03gebruikt. Isdat niethetgeval dan ishetvlak aangegevenmet code 04.

Karakteristiek voor deze gronden ishetvoorkomen van een duidelijke podzol-B. Dit iseeninspoelingshorizont waarin voornamelijk organische
stof aldannietmet ijzer en aluminium isingespoeld. Podzolgronden zijn gebonden aaneen gematigd klimaatmet eenduidelijk neerslagoverschot
enaan zandigmoedermateriaal (Pape 1965).

Moderpodzolgronden
Depodzol-B indeze gronden iseenmoderpodzolB. De organische stof isvoornamelijk aanwezig in
demodervorm.De 10à 20cmdikkebovengrond bevat
enige gebleekte zandkorrels,de verborgen A2. De
B-horizont isbruin en rul.IndeC-horizont komen
gewoonlijk bruine fibers (dunne infiltratiebandjes)
voor. Degrond isgoed doorwortelbaar. Inde B-horizontkomtmeestal eenophoping van aluminium
voor (afb. 12).Moderpodzolgronden liggen altijd
hoog bovenhetgrondwater en zijngebonden aande
zandgronden dievrij veel gemakkelijk verweerbare
mineralen bevatten (afb. 13).Zijkomen dan ook
voornamelijk voor inde stuwwallen diebestaan uit
bruine zanden (zuidelijke helftvandeVeluwe,Pape 1965)enkomen ook voor in sommige dekzandendie
mineralogisch wat rijker zijnomdat zij tijdens
het transportmateriaal uit debruine zandenhebben opgenomen.Worden moderpodzolgronden diepgespit,wat op grote schaal isgebeurd, danverliezen zij snelveel organische stof,waarbij zij
sterk opbleken.Deze gronden stonden vroegerbekend alsbruine bosgronden,humusijzerpodzolenof
'brownpodzolic soils' (Schelling 1953 1960). Gemiddeld ligthet stikstofgehalte van de humus
(afb. 14)enhet fosfaatgehalte wathoger dan dat
van dehumuspodzolgronden.
HOLTPODZOLGRONDENHiertoe behorendemoderpodzolgrondenmet eenAl die dunner isdan 30cm, zonder
banden-B indeondergrond. DeB-horizont loopt tot
ca. 70cmdoor.Zij komen voor opdeGt'sVI,VII,
VIII. Holtpodzolgronden in leemarm en zwak lemig
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MOERIGE GRONDEN
Indeze gronden komteenmoerige bovengrond
voor,ofeenmoerige tussenlaag,die tenminste 15
cmdik ismaardunner dan 40cm,endiebinnen 40
cmbegint.Zijkomen opdeVeluweweinig voor,alleen indebeekdalen en langsde noordwest-rand.

Moerige

podzolgronden

Het zijnpodzolgronden met eenmoerige tussenlaag. Zijkomen voor tussen Nunspeet en Vierhouten
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Afb.12 Schematische voorstelling van het verloop van de ijzer- en
aluminiumgehalten inverschillende moderpodzolen.
(Pape, 1965).

cm
OA1
15
AB

geen monsters ontvangen

25
B2

t :
35 » ^C^TT?
\

V

B3
60

c11
1

l^
% s

- \> • • • • •

70

N

N si.v.v

^1

C12
90

••••
*•40
••
• • • 4

0

20

60

80

100%

0

0.2

0.4% zware mineralen

m

toermalijn

y///A

wm

hoornblende + augiet

metamorf

epidoot + saussuriet

granaat

opaak

^ ^ ^ ^ H accessorisch
Afb.13 Voorkomen enverdeling vanzware mineralen in defractie 2 1 0 - 1 5 0 ßm van een moderpodzolgrond (links) eneen
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gisch rijke stuwwallen. Inde leemfractie isgeen
verder onderscheid gemaakt.
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LOOPODZOLGRONDENzijnontstaan uitholtpodzolgronden waarop door toedoen van demens een cultuurdek isontstaan.DeAl is 30-50 cmdik.Het
zijn oude ontginningen die om de een ofandereredenniet totenkeerdgronden zijngeworden.Loopodzolgronden komen verspreid voor inde gebieden met
holtpodzolgronden alskampontginningen of langs de
rand van de engen.Evenals de enkeerdgronden hebben zijeenhoog fosfaatgehalte inde bovengrond.
De loopodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn
zand, zijn aangegeven metde code 13,inlemigfijn
zandmet code 14,en ingrof zandmet code 15.

V

ss

humuspodzolen

moderpodzolen
W = woest
C = in cultuur

Afb. 14 Het stikstofgehalte van de humus ineenaantal podzolen.
(Pape.1965).

fijn zand (code 10) liggen indekzandendiemineralogisch vrij rijk zijn,menvindt zevooral aan
dewestzijde vande stuwwallen inde droge dalen.
Holtpodzolgronden in lemig fijn zand (code 11)
zijnook voornamelijk dekzanden,maar lemiger dan
devorige.Zij komen o.a. voor indeomgeving van
het lössgebied vanMiddachten. Holtpodzolgronden
ingrof zand (code 12)komenvoor opdemineralo-

Humuspodzolgronden
Karakteristiek voor deze gronden ishetvoorkomen van een duidelijke humuspodzol-B,waarin veel
armofehumus isopgehoopt.Humuspodzolgronden kunnen zeer verschillend zijn,afhankelijk van de
menselijke cultuur envanhetwater. Zij zijn in
het algemeen gebonden aan leemarme enmineralogisch arme gronden.Debeworteling isvaak ondiep.
Wordenhumuspodzolgronden diep gespit,dan wordt
dehumusvan de B2 nauwelijks afgebroken.
HAARPODZOLGRONDENzijnhumuspodzolgronden zonder
hydromorfe kenmerken en zonder eenduidelijk cultuurdek. Innietontgonnen toestand isdeAlslechts
enige cm'sdik.Daaronder ligteen loodzandlaag
van ca. 20cm,vaak gevolgd door een enige cm's
dikkeB2h,diedebovenkant vormtvan een bruine
totbruinzwarte B2-horizont.Direct onder deB2h
komtmeestal een dun ijzerbandje voor,deB2ir,
dat debeworteling sterk kan storen,en dat soms
aanleiding geeft tothetontstaan vanvennen,zoals
opverschillende plaatsen inhet Kroondomein.On-
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KAMPPODZOLGRONDENzijn haarpodzolgronden die als
gevolg vandebemesting metpotstalmest een.cultuurdek hebben gekregen,waardoor deAl 30-50cm
dik is.Zij liggen dus in hetzelfde gebied als
haarpodzolgronden en verschillen er ineigenschappen alleen van voor zoverhet cultuurdek dat meebrengt. Zo isdebewortelingsdiepte groter,evenals hetvochthoudend vermogen. Debovengrond heeft
een hoog fosfaatgehalte. Het zijnoudeontginningsgronden,die alskampen verspreid indemineralogisch arme gebieden van deVeluwe voorkomen,ofde
randen vormenvan de engen.De kamppodzolgronden
in leemarm en zwak lemig fijn zand zijn aangegeven
met code 22,die in grof zand met code23.
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VELDPODZOLGRONDENzijnhumuspodzolgronden zonder
cultuurdek enmethydromorfekenmerken. Zij komen
veel voor opdeGt'sV t/m I.Deminder natte
grondenhebben vaak nog een duidelijke loodzandlaag,die inde natte gronden overdekt ismetorganische stof.Naarmate de gronden natter zijn is
meestalhethumusgehalte hoger.Uitdeveldpodzolgronden ismeestal veel ijzer en aluminium verdwenen. Debruine kleur vandeB-horizont isdan ook
niet een gevolg vande aanwezigheid van ijzer,
maar wordt veroorzaakt door humus.Deze bruinehumus fixeert in sterkemate fosfaat (afb. 16).Veel
B-horizonten zijn zeer dicht,waardoor zij slecht
doorwortelbaar zijn.Onder deBkomt zeer flets
zand voor. IndeC-horizont kunnen humusfibers
voorkomen.De veldpodzolgronden in leemarm en zwak
lemig fijn zand (code 24)komen voor indekzandgebiedenmethoge grondwaterstanden enwel inde
beekdalen langs de lagewestrand vandeVeluwe en
ten zuiden van Hoenderloowaar een overstovenbodem indeondergrond dewaterbeweging stoort.De
veldpodzolgronden in lemig fijn zand (code 25)komen eveneens indekzand voor,maar minder vaak. De
veldpodzolgronden in grof zand (code 26) komen
voor inhet smeltwaterterrasmateriaal en in het

Afb.15 Schematischevoorstellingvan hetverloop van de ijzer- en
aluminiumgehalten inverschillende humuspodzolen.
(Pape,1965).

der de B2komtblond zand voor door de aanwezigheid van fijn verdeeld ijzer op de zandkorrels,
afgewisseld met donkerbruine grillig verlopende
humusfibers. Inde B2 isduidelijk ijzer enaluminium opgehoopt dat uit debovengrondisuitgespoeld
(afb. 15).IndeB2h ishet ijzergehalte laag,
maar het aluminiumgehalte opmerkelijk hoog (Van
Schuylenborgh 1962). Haarpodzolgronden komenalleenvoor bij diepe grondwaterstanden (Pape 1965).
Met code 20 zijn dehaarpodzolgronden aangegeven
in leemarm en zwak lemig fijn zand.Dat zijn voornamelijk demineralogisch arme dekzanden dievoorkomen langsdehele rand vande Veluwe, inde droge dalen en alsplakkaten en ruggen over de oudere
ondergronden.Met code 21 zijndegrofzandigehaarpodzolgronden aangegeven. Zijkomen vooral voor in
dewitte zanden van denoord-Veluwe, inde smeltwaterwaaiers en smeltwaterterrassen, indehoge
delen vanuitspoelingswaaiers en in grofzandige
dekzandruggen op denoord-Veluwe.De grofzandige
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Stuifzandbebossing (grove den) nabij Kootwijk, aangelegd rond de jongste eeuwwisseling, metvegetatie van
hetbochtige sme]e-type.

dalopvullingsmateriaal indeomgeving van deLeuvenumsebeek en inde natte gedeelten vandeuitspoelingswaaiers langs de oostrand van de Veluwe.

strooisel opdeakkerswerd gebracht,die daardoor
geleidelijk werden opgehoogd (Domhof 1953,Pape
1965 1970). OpdeVeluwe isopgrote schaalgebruik gemaakt van heideplaggen. De heidevelden
werden daardoor voortdurend armer,de akkerswerden verrijkt met organische stof en fosfaat (afb.
17). De enkeerdgronden komen vooral voor opplaatsenwaar de omstandigheden gunstig zijnvoor de
uitoefening van eenboerenbedrijf.Dat isvooral
daar,waar de akkerbouw nietwerd gehinderd door
tehogegrondwaterstanden,maarwaar hetwater wel
op redelijke diepte bereikbaar was.Men vindt dan
ook veel enkeerdgronden opde overgang vanhoog
naar laag langs derand van deVeluwe.Daar vond
menop korte afstand van elkaar geschikte gronden
voor akkers,heidevelden omplaggen te slaan en
brandstof te steken en lage gebieden voor hetvee
endeverschaffing van gebruikshout.Opveelplaatsen zijnhet eerstdebeste gronden ingebruik genomen,namelijk dieopmoderpodzolgronden. Later
heeftmen ook dehumuspodzolgronden opgehoogd. De
oorspronkelijkebodem komtop demeeste plaatsen
duidelijk herkenbaar onder de enkeerdgronden voor.
De engen,endaarmee de enkeerdgronden zijnuitgebreid naarmate debehoefte van de gemeenschap aan
akkergrond toenam.De oudste delen vande enghebben daardoor gewoonlijk de dikste dekken,de jongere delenmeestaldunnere dekken. Hierdoor isaan
het verloop vande dikte van het cultuurdek van
veel engen de ontstaansgeschiedenis af te lezen
(afb. 18).De enkeerdgronden zijn goede landbouw-

LAARPODZOLGRONDENzijnveldpodzolgronden met een
cultuurdekwaardoordeAl30-50cmdik is.Zijhebben, afgezien vanhet cultuurdek, dezelfde eigenschappen alsde veldpodzolgronden,maar hebben een
diepere beworteling, een groter vochthoudend vermogen en een hoog fosfaatgehalte inde bovengrond.
Het zijn kampontginningen en randen van engen. Zij
komen op deVeluwe weinig voor,Code 27betreft
leemarme tot zwak lemige, fijnzandige,code 28
lemige fijnzandige en code 29grofzandige laarpodzolgronden.
DIKKE EERDGRONDEN

Enkeexdgronden
Dikke eerdgronden zijnminerale gronden met
een nietvergraven Al-horizontdie dikker isdan
50 cm,als het zandgronden zijnworden zij enkeerdgronden genoemd. Dat isopdeVeluwe overal
het geval.Zij zijn ontstaan door toedoenvan de
mens, in een landbouwsysteem dat ruim 1000 jaar
geleden ontstond. Sinds die tijdwerd hetveegehouden inpotstallen,waarin verschillende soorten
strooisel werden gebruikt,zoalsbosstrooisel,
turfmolm,grasplaggen,heideplaggen en zand (Van
Oosten Slingeland 1958).Enige malenper jaarwerd
de stal geleegd,waarnahetmengsel van mest en
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Dikte van het dek

Overige onderscheidingen

zeer dik >80cm

|•'••.V.y.^'l grind ondieper dan 40cm beginnend

dik 50-80cm

|?.\.-!;:":•''.'•] grind dieper dan 40cm beginnend

matig dik 30-50cm
X//\

bebouwing

dun < 30cm

verwerkt
R

roodzand
niet ontgonnen

Afb.18 De ontginningsgeschiedenis van het dorp Meerveld isaf te lezen uit de dikte van het
ontginningsdek.

gronden.Dat danken zijvoornamelijk aan hun fysische eigenschappen. Zij zijn tot grote diepte goed
doorwortelbaar en kunnen veelvocht aan de planten
beschikbaar stellen (afb. 19;Domhof etal. 1969).
Sommige enkeerdgronden zijnbebost,zij verliezen
dan enige organische stof,maar niet in sterkemate.

zandgebieden, de grofzandige opde stuwwallen,de
fluvioglaciale afzettingen en de uitspoelingswaaiers.
KALKLOZE ZANDGRONDEN
Dit zijn de resterende kalkloze zandgronden die
nietbehoren totdemoerige gronden,depodzolgronden of de enkeerdgronden. Zijworden afhankelijk van de aanwezigheid van eenminerale eerdlaag
die dunner isdan 50 cm,verdeeld in eerdgronden
en vaaggronden.

HOGEBRUINE ENKEERDGRONDEN (code 30)komen alleen
voor in lemig fijn zand en zijn waarschijnlijk
ontstaan door het gebruik van overwegendbosstrooiselof grasplaggen met enig lutum. Zijkomen vooralvoor inde omgeving vanhet lössgebied bijMiddachten.

Eerdgronden

HOGE ZWARTE ENKEERDGRONDENZijkomen vakervoor,
enwel in leemarm en zwak lemig fijn zand (code
31), in lemig fijn zand (code 32) en ingrof zand
(code 33).De fijnzandige komen voor in dedek-

BEEKEERDGRONDEN zijn kalkloze zandgronden methydromorfe kenmerken,die zich uiten door het ontbreken van ijzerhuidjes om de zandkorrels enhet
voorkomen van roestbeginnend binnen 35 cm diepte
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Afb.19 Hoeveelheden beschikbaar vocht in de bewortelde laagvan eenenkeerdgrond eneen
veldpodzolgrond (Pape, 1971).

en doorlopend totde G-horizont. Debovengrond die
meestal roestig is,ishumeustothumusrijk.Daaronder bevindt zich deCg-horizont met roestvlekken
en -vlammen. Het stikstofgehalte van dehumus is
hoog,watmogelijk samenhangt methet ontstaan van
deze gronden indoorlopende laagtenmethogegrondwaterstanden,waar veelal eenbegroeiing aanwezig
was van elzen,die stikstofbindende eigenschappen
bezitten. Het zijn van nature tamelijkvoedselrijke gronden.Waar zijvoorkomen in leemarm en zwak
lemig fijn zand, isdataangegeven met de code40.
Bevinden zij zich in lemig fijn zand dan isdecode 41 gebruikt.Het zand isveelal dekzand enverspoeld dekzand. De beekeerdgronden komen voor in
debeekdalen en langs de noordwest-rand van deVeluwe enworden overwegend als grasland gebruikt.
GOOREERDGRONDEN hebben eveneens hydromorfe kenmerken. Zijmissen ijzerhuidjes omde zandkorrels
directonder deAl-horizont,hebben geen roest,
beginnend binnen 35cmdiepte of de roest isover
meer dan 35cm onderbroken. Zijvormen veelal de
overgang van develdpodzolgronden naar de zwarte
beekeerdgronden. Er komtdanook vrij vaak een
zwakke humuspodzol-B invoor.Gooreerdgronden komen opdeVeluwe weinig voor.Men treft ze aan
langs de noordwest-Veluwe en in sommigebeekdalen.
Zij zijn overwegend ingebruik als grasland. De
gooreerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand
zijn aangegeven met de code 42,die in lemig fijn
zandmetde code 43, endie ingrof zandmet code
44. Het fijne zand ismeestal dekzand of verspoeld
dekzand. Het grove zand komtvoor indeuitspoelingswaaiers.Degrondwaterstand is gewoonlijk
hoog,Gt IIenIII.
AKKEREERDGRONDENzijn gronden zonder hydromorfe
kenmerken en zonder duidelijke podzol-B-horizont.
Debovengrond is 30-50 cmdik,als gevolg vanbemesting met aardmest.Deondergrond bestaat uit
blond zandmet ijzerhuidjes omde zandkorrel, zij
komen weinig voor,alleen opde noordwest-Veluwe
aande randen van stuifzanden en inoude zandgroeven. De GtisVIIofVIII. Zijkomenvoor in leemarm
en zwak lemig fijn zand,aangegeven metde code45.

Vaaggronden
Deze zandgrondenmissen eenminerale eerdlaag
en erkomtook geenduidelijke podzol-B-horizont
invoor.Het zijn gronden zonder duidelijke bodemvorming,vandaar denaam. Zij zijn voornamelijk te

vinden in stuifzandgebieden.Waar inde loopvande
tijd door overmatig kappen,branden,veeweiden en
plaggenslaan de vegetatie werd vernield,kon op
veel plaatsen dewind vatkrijgen ophet zand. Dat
was vooralhet geval opplaatsenwaar dekzanden
voorkwamen,die immers reeds eerder door de wind
werden verplaatst.Dehoge drogeplaatsen stoven
het gemakkelijkst. Van dieplaatsen kwam veel zand
terecht op lage natte plaatsen,die daardoor werden opgehoogd. Zovindtmen nu naast diepuitgestoven laagten,die aanvankelijk dehoge plaatsen
inhet landschap vormden,opgestoven heuvels op
plaatsen dievroeger laagwaren.Erheeft omkering
van het reliëf plaatsgevonden (afb.8 ) .Indeopgestoven heuvels vindtmen op zekere diepte het
oude maaiveld terug,meestal met een duidelijke
humuspodzol er in (Schelling 1955). De stuifzanden
komen over grote delenvan deVeluwe voor.Zijbeslaan ongeveer 30%van de oppervlakte. Deoriëntering isveelal duidelijk vanwest naar oost. Sommige stroken lopen dwars over deVeluwe heen.
VLAKVAAGGRONDEN zijnvaaggronden met hydromorfe
kenmerken.Om de zandkorrels ontbreken de ijzerhuidjes. Zij liggenmeestal inuitgestoven laagten
waarin veelal eenkeienvloertjevoorkomt.Deondergrond bestaat vaak uitdicht gepakt dekzand,
waardoor demogelijkheden voor beworteling gering
zijn. Door hun lage ligging zijnhet ook vaak
vorstgaten. Devlakvaaggronden komen niet veel
voor. Zij liggen vooral opGtVII enVIII, maar
ook opVI,V en III.Waar zijvoorkomen in leemarm
en zwak lemig fijn zand, isdat aangegeven met de
code 50;de grofzandigehebben code51.
DUINVAAGGRONDENzijn vaaggronden zonder hydromorfekenmerken. Het zijn betrekkelijk recentverstoven zanden (de stuifzanden) met een losse pakking
vanhet zand,waardoor zijgemakkelijk diepdoorwortelbaar zijn.Er komen vaak humushoudende bandjes invoor,afkomstig van eenoverstoven vegetatie, die inaanzienlijke mate bijdragen aande
vochtvoorziening (Jongerius &Marsman 1971). Bij
denog stuivende zanden isvanbodemvorming weinig
sprake, indedoor vegetatie vastgelegde stuifzanden isenigebodemvorming op gang gekomen,waardoor er vaak eenmicropodzol invoorkomt.De Gt is
meestal VIII ofVII.Zij komen voornamelijk voor
in leemarm en zwak lemig fijn zand (code52).
Duinvaaggronden ingrof zand zijn vooral te vinden
opdenoord-Veluwe (code53).
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LEEMGRONDEN
Dit zijngronden die binnen 80 cmdiepte voor
meer dan dehelft uit leem bestaan enwaarvan het
moedermateriaal van eolische oorsprong is.Zijkomen alleen voor inde lossvan de zuldoost-Veluwe.
Zijhebben geen donkerebovengrond enhebben binnen 80 cmgeenhydromorfekenmerken,waardoor zij
totde OOIVAAGGRONDEN(code 60)worden gerekend.
Hetmateriaal iskalkarme zandige leem.Op sommige
plaatsen iseen textuur-B aanwezig,die zoduidelijk kan zijn dat sprake isvan eenbriklaag. Dat
komt echter bijuitzondering voor.Het zijn goed
vochthoudende gronden die gemakkelijk tot grote
diepteworden doorworteld. Zij liggen hoog boven
het grondwater, zijn veelal bebost,doch soms komt
erbouw- engrasland opvoor. Zijbekleden de hellingen van de stuwwal,waarvan dehoge delen als
grofzandige koppen door het lösskleedheen steken.
ZEE- EN RIVIERKLEIGRONDEN
Langs de noordwest-rand vanhet gebied komen
enige kaartvlakjes voor van kleigronden. Zij missen eendonkere bovengrond enhebben hydromorfe
kenmerken,waardoor zij totde POLDERVAAGGRONDEN
worden gerekend. Zij zijn kalkloos en liggenbinnen 80 cmoppleistoceen zand.De zeekleigronden
(code 70)hebben eenbovengrond van lichte klei
.(met 25-35% lutum). Rivierkleigronden (code 71)
komen alleen voor inhet uiterste noordoosten. Zij
hebben eenbovengrond van zavelen lichte klei
(met8-35% lutum). Dekleigronden bevatten alle
grasland. De zeekleigronden liggen opGt IIenIII,
de rivierkleigronden opGt V.
SAMENGESTELDE KAARTEENHEDEN
In sommige gevallenwashetnietmogelijk de
verschillende onderscheidingen afzonderlijk opde
kaart aan te geven.Zij zijn dan samengenomen tot
associaties (code 80-89). De inhoud ervan isachter de omschrijving op dekaart aangegeven.Voor
eenbeschrijving vandebodemgesteldheid wordtverwezen naar debeschrijving van de samenstellende
delen.
TOEVOEGINGEN
Somskomen verschijnselen voor die nietbij de
systematische indeling van de gronden zijngebruikt,maar die zobelangrijk zijn enbij zoveel
gronden kunnen voorkomen dat zijals toevoeging
bijdekaarteenheden zijn aangegeven. Aangezien
deopsomming op dekaart inde legenda voor zichzelf spreekt,zullen zijniet afzonderlijk worden
besproken.
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2.4

Begroeiing

Debegroeiing van deVeluwe isvanuit tweeverschillende gezichtspunten onderzocht. Enerzijds
heeft eenvegetatiekundigonderzoek plaatsgehad,
hetwelk geleid heeft tot eenvegetatiekaart op
schaal 1:100000 (bijlage 5enparagraaf 2.4.1),
anderzijds zijndebossen ook vanuit bosbouwkundig
oogpunt onderzocht.Als resultaat hiervan zijnnegen 'bostypen'onderscheiden,die zijn weergegeven
op debostypenkaart vandeVeluwe (bijlage 6) en
worden beschreven inparagraaf 2.4.2.
2.4.1
2. AAA

VEGETATIE
OPZETVAN DE VEGETATIEKARTERING

De opzetvan devegetatiekartering was er in
eerste instantie opgericht een vegetatiekaart
1 :100000tevervaardigen. Een relatief geringe
uitbreiding vanhet terreinbezoek bleek echter een
kartering op schaal 1 :25 000mogelijk temaken.
Kartering opdeze schaalwerd inverbandmet de
volgende puntenvanbelang geacht.Enerzijds ter
verdieping van de inzichten indemate waarin de
vegetatie binnen deeenheden van een vegetatiekaart 1 :100000kan variëren,inhet voorkomen
van deverschillende variaties en inde onderlinge
relaties tussende eenheden (bijvoorbeeldhetbehoren toteenzelfde successiereeks).Anderzijds
omdat de schaal van 1 :100000 teklein isvoor
hetdoenvan velerlei uitspraken op planologisch
gebied enomdat een basiskaart 1 :25000 latere
detailstudies aanzienlijk kanvereenvoudigen of
zelfsoverbodig kanmaken. Inverband hiermee is
een veldkaart 1 :25 000vervaardigd,welke later
isgegeneraliseerd naar schaal 1 :100000 (zie
bijlage5 ) .
Een apart floristisch onderzoek, dat veel extra
gegevens over debotanische kwaliteiten van een
gebied aanhet licht zoukunnen brengen (zieparagraaf 3.2.1.4), kon inhetkader vandit project
nietworden uitgevoerd.

zing door de geringe oppervlakte niet opde veldkaartkonworden opgetekend (bijvoorbeeld vennen
of stukjesvochtige heide) werden met een symbool
aangegeven.
Het grootste probleem bij de veldopname vormden
dedonkere,veelal jonge naaldhoutopstanden enopstanden van o.a. Amerikaanse eik,omdat ondergroei
daar vaak geheel ontbrak.Wanneer hetom kleine
oppervlakten ging,danwerd voordeze opstanden
hetzelfde vegetatietype genoteerd alsvoor deomringende opstanden.Wanneer hetomgroteoppervlakten ging,werd uitgegaan van de eventueel aanwezige zeer schaarse ondergroei inde opstanden of
van debegroeiing langswegen enpaden door debetreffende opstanden.Afb. 20 illustreert hoe een
veldkaart erna gedane arbeid uitzag.
Na een zekere aanlooptijd bleek het mogelijk
200-300haper dag tekarteren,met somsuitschietersvanhetdubbele.Kartering van alleen depotentieel-natuurlijke vegetatie (paragraaf 2.4.1.5)
zouaanzienlijk sneller kunnen verlopen,omdatallerlei afgeleide vegetaties en successiestadia dan
niet gekarteerd behoeven teworden.
Bewust isafgezien vanhetkarteren vanmozaïeken ('associaties' inbodemkundige zin) enovergangen. Ze vormen een belasting vanhet kaartbeeld
envertroebelen structuren inhet landschap.
Inbepaalde gevallen is gebruik gemaakt vanbestaande vegetatiekaarten.Aangezien deze kaarten
soms vrij oudwaren of voor een ander doelvervaardigd,washetmeestal moeilijk deze teinterpreteren en te integreren binnen deVeluwe-kartering. Debetreffende gebieden zijn dan ookvaakgeheel of gedeeltelijk herkarteerd.

2.4.1.2 VELDWERK
Het veldwerk heeft grotendeels plaatsgevonden
in 1973 en 1974.Alsveldkaarten zijngebruikt de
chromo-stafkaarten 1 :25000,uitgegeven door de
Topografische Dienst teDelft.Develdopname heeft
zogedetailleerd plaatsgevonden, als deopnameschaal 1 :25 000toeliet.Deopname is gericht
geweest ophetvastleggen van de spontane vegetatie,d.w.z.dat aangeplante boomsoorten niet inde
kartering zijnbetrokken.
Bij hetonderscheiden vanvegetatietypen inhet
terrein isgebruik gemaakt van aspectbepalende
soorten en soortencombinaties. Met 'aspectbepalend'
wordt inditverband bedoeld, dat een soort of
soortencombinatie ófwel over eenkarteerbare oppervlakte met eenhoge bedekking voorkomt (meestal
meer dan ca. 50%)ófwel regelmatig over eenkarteerbare oppervlakte verspreid voorkomt (ziebeschrijving legenda-eenhedenparagraaf 2.4.1.4).
Tijdens develdopname werd het vegetatietype
genoteerd met een lettercode,bestaande uit éénof
meer letters,betrekking hebbend op deaspectbepalende soortof soortencombinatie. Degrenzenwerden terplaatse opdeveldkaart getrokken. Sommige
onduidelijke grenzen zijnwel eenswat arbitrair
getrokken.Vegetaties,waarvan de juiste omgren-
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Afb. 20 Gedeelte van een uitgewerkte veldkaart 1:25 000
(fictief voorbeeld).
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25000TOTVEGE-

2.4.1.3 VERWERKING VELDKAART1
TATIEKAART 1 :100000

2.4.1.4 BESCHRIJVING VANVEGETATIETYPEN AAN DE
HAND VAN DEVEGETATIEKAART 1 :100000

Zoals reedsvermeld kwam de vegetatiekaart
(bijlage 5) tot stand na vereenvoudiging van de
gedetailleerde veldopname.Dit isop twee manieren
gebeurd:
Inde veldkaart zelf.Ergkleine vlakjes op de
veldkaartkondennietop devegetatiekaartweergegeven worden enmoesten duswegvallen. Uitzonderingen:
(a) Wanneer eenklein vlakje van eenbepaald type
dichtbij een groot vlak vandatzelfde type lag,
werd dat kleine vlakje bijhet grote gevoegd.
(b) Wanneer enkele ofveel kleine vlakjesvaneenzelfde type dichtbij elkaar lagen,werden zesamengevoegd tot éénvlak.Vooral voor vennen en
stukjes vochtige heidewas datbelangrijk, omdat
zeandersvrijwel zouden wegvallen op devegetatiekaart.
Inde legenda van de veldkaart.Niet allevegetatietypen vandeveldkaart konden opdevegetatiekaartwordenweergegeven.Derhalve moesten veel
typendoor samenvoeging opgaan ingrotere eenheden.
Hoewel hetonvermijdelijk was datveeldetailinformatie prijsgegeven moestworden,is getracht
voor devegetatiekaart een legenda op te stellen
die een zo representatief mogelijk beeld geeft van
deverschillende vegetaties van deVeluwe.
Develdkaarten zijn tevensuitgewerkt tot een
vegetatiekaart 1 :25000vandeVeluwe,inverscheidene bladen.Dezebevatten vrijwel alleopgenomenveldinformatie. Bovendien isopdeze kaarten
naast deactuele vegetatie de potentieel-natuurlijke vegetatie aangegeven (paragraaf 2.4.1.5). De
kaarten 1 :25000 liggen ter inzage bijhetRIN
te Leersum.

~-^_Eenhedenvegetatiekaart
Actief
~ ~ ~ - - ^ J : 1 0 0 0 0 0 stuifzand
Pot.Nat. Vegetatie
—-^__^
Leucobryo-Pinetum

E

Betulo-Quercetum

•

Z

CL CK

Debeschrijving vande typenbestaat uit twee
gedeelten. Het eerste gedeelte behandelt devegetatiekundige kenmerken t.a.v. dehuidige vegetatie.
Het tweede gedeelte zegt ietsover deontstaanswijze en de toekomstige ontwikkeling van devegetatie, alsmedeoverhet voorkomen vanhet type en
debodemsoorten waarop hetwordt aangetroffen.Analoog aan de legenda vande vegetatiekaart komen
achtereenvolgens deonderscheiden vegetatietypen
van de stuifzanden,deheiden,de bossen en het
cultuurland aande orde.Denomenclatuur van de
hogereplanten is inovereenstemming met Heukels
enVan Ooststroom (1970), dievan demossen met
Margadant (1959).
Afb. 21 geeft eenoverzicht vande verbanden
tussen dehuidige of actuele vegetatie en depotentieel-natuurlijke vegetatie.Deze laatste wordt
inparagraaf 2.4.1.5besproken. Inhet volgende
wordt bij ieder vegetatietype vermeld tot welke
potentieel-natuurlijkevegetatie(s) (PNV)ditgerekend moetworden.
Stuifzand

Actief

C CD CE CM Q

• • •

•
0 •

Fago-Quercetum

L

•
O

•

stuifzand

PNV:meestal Betulo-Quercetum, somsLeucobryoPinetum
Open onbegroeid zand of zeer schaars begroeid
zandmet o.a.buntgras,schapegras,zandzegge,
helm, ruig haarmos. Deze laatste soortkanplaatselijk tapijten vormen.
Actief stuifzand isvooral ontstaan dooroverbeweiding vanbossen enheidevelden.Men kanactief stuifzand door ontbossing en/of verwijdering
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Milio-Fagetum
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O
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F

R

• •

•
•

Pt

Fago-Quercetum molinietosum

O

E •
E E
O

O

•
•
o E

O

•

Stellario-Carpinetum
Alno-Padion (vochtig)

o

Eenheid behoort voor eenzeergroot deel of geheeltot betreffende P.N.V.
Eenheidbehoortvoor belangrijke delentot betreffende P.N.V.
Eenheid behoort voor kleinere delentot betreffende P.N.V.

O

Eenheid behoort pleksgewijstot betreffende P.N.V.

T

Eenheid behoort waarschijnlijk niet meertot betreffende P.N.V.

Afb.21 Het verband tussenactuele 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 ingebieden waar debodembestaat uit stuifzand en/of dekzand. Door successie
ontstaat in uitgestoven laagtenkorstmossenbegroeiing (Z),heide van het lichenen-type (CL) ofincidenteel op vochtige plaatsen direct heide van
hetdopheide-type (CE);inopgestoven terrein ontstaatmeestal heide vanhet struikheide-type (C).
Bosvorming leidt inopgestoven terrein tot het
gaffeltandmos-type (X);inuitgestoven laagten tot
het lichenen-type(L).

Korstmossenbegroeiing

(Z)

PNV: Leucobryo-Pinetum
- Min ofmeer gesloten korstmossenvegetatie met
meestal schaarse kruidlaag van o.a. buntgras,
schapegras,heidespurrie,struikheide.Opslag van
uitsluitend grove den kan inwisselende hoeveelheden optreden.
Doorsuccessieisdit type ontstaan uit actief
stuifzand,waarbij dekorstmossen zich meestal
hebben ontwikkeld optapijten van ruighaarmos.
Bijvoortschrijdende successie ontstaat heide van
het lichenen-type (CL),van het kraaiheide-type (CK)
ofbos van het lichenen-type (L).Korstmossenbegroeiing -vaak aangeduid als 'lichenensteppe'komtvrijwel uitsluitend voor inuitgestoven laagten,waarin aan deoppervlakte dikwijls eenduidelijk waarneembaar grintlaagje ('keienvloertje')
aanwezigis.
Heide (inclusief heischraal grasland)

Lichenen-type

(CL)

PNV: Leucobryo-Pinetum
Naast de dominante struikheide worden verschillende korstmossoorten en vaak ook o.a.buntgras,
schapegras enheidespurrie gevonden.Opslag van
uitsluitend grove den kan inwisselende hoeveelheden optreden.
Dit type isdoor successie ontstaan uit stuifzandmetkorstmossenbegroeiing (Z).Voortschrijdende successie kan leiden totheide van het
struikheide-type (C),het kraaiheide-type (CK)of
bos vanhet lichenen-type (L).Heide vanhetlichenentype komt voor op stuifzand enwel voornamelijk
inuitgestoven terrein.

Kraaiheide-type

(CK)

PNV: Leucobryo-Pinetum, Betulo-Quercetum
Tussen de dominante struikheide komt kraaiheide
invariërende,meestal geringe hoeveelheden dikwijlsvoor.Pleksgewijskunnen korstmossoorten en
o.a. buntgras,schapegras enheidespurrie worden
aangetroffen.Opslag van voornamelijk grove den
kan inwisselende hoeveelheden optreden.
Door successie kan dit type ontstaan uit heide
vanhet lichenen-type (CL)of stuifzand metkorstmossenbegroeiing (Z).Branden leidtmeestal tot
heidevan het struikheide-type (C).Spontane bosvorming (voornamelijk grove den) evenalsbosaanleg zonder meer leiden tothet kraaiheide-type
(K); bosaanleg na grondbewerking meestal tothet
gaffeltandmos-type (X).Heide van hetkraaiheidetype isvrijwel beperkt tothetnoordelijk deel
van deVeluwe:de zuidgrens van de kraaiheide
looptnamelijk dwars overdeVeluwe.Hetkomtvoornamelijk voor in stuifzandterreinen en is optimaal
ontwikkeld indiedelen,waar veel reliëf aanwezig
is. Vaak vertoont de kraaiheide daar een sterke
voorkeur voor noordhellingen.

Struikheide-type

(C)

PNV: Betulo-Quercetum
- Struikheide isdominant en andere hogereplan-

ten kunnen vrijwel geheel ontbreken. Bladmossen,
zoals klauwtjesmos engaffeltandmos,kunnen rijk
vertegenwoordigd zijn.Pleksgewijs kunnen o.a.
schapegras,borstelgras enkruipbrem aanwezigzijn.
Opslag van voornamelijk grove denkan inwisselendehoeveelheden optreden.
Dit type isontstaan door overbeweiding enkappen vanhetoorspronkelijkebosopdroge leemarme
zandgrond. Door successie kanhet ontstaan uit
heide van het lichenen-type (CL) en doorontbossing uitbos vanhet gaffeltandmos-type (X).Ook
kan het ontstaan nabranden vanheide van het
kraaiheide-type (CK).Verdichting vande inspoelingshorizont kan leiden totheide vanhetdopheide-type (CE)of hetbochtige smele-type (CM).Bosvorming leidt tothet gaffeltandmos-type (X).Heidevanhet struikheide-type komtvoor op droge
haarpodzolgrond en opdroog stuifzand.

Bochtige

smele-type

(CD),

PNV:meestal Fago-Quercetum, secundair ook BetuloQuercetum
Struikheide enbochtige smele komeninvariërendehoeveelheden naast elkaar voor.Eenhoge bedekking van de ene soort gaat gepaard met een lage
bedekking vandeandere soort.Pleksgewijs kunnen
o.a. tandjesgras,stekelbrem, tormentil en brem
aanwezig zijn.Het regelmatig voorkomen van tandjesgrasbijafwezigheid van bochtige smele isook
totdit type gerekend, evenals hetontbreken van
struikheide in een grasvlakte vanvrijwel uitsluitendbochtige smele.Opslag van o.a. groveden,
lijsterbes, zachte en ruwe berk kan in wisselende
hoeveelheden optreden.
Dit type isontstaan door overbeweiding enkappenvan hetoorspronkelijkebos op frisse leemhoudende zandgrond, voornamelijk opde stuwwallen van
deVeluwe,deels ook op lemig dekzand (vooral de
armere vorm met alleen tandjesgras). Na branden
kanmeestal 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
ofmeerpermanentdaartoe leiden.Op lang geleden
verlaten akkers -op zowel leemarme als leemrijke
zandgrond -komt veelalpermanent ook een grasvlakte vanpuur bochtige smelevoor. Bosvorming
leidt totbos van hetbochtige smele-type(D).
Heide van hetbochtige smele-type komtvrijwelalleen voor op holtpodzolgrond.

Dopheide-type

(CE) "

PNV: Betulo-Quercetum (molinietosum),Fago-Quercetum (molinietosum), somsovergangen naar Betuletum
pubescentis
- Tussen demeestal dominante struikheide komt
dopheide invariërende hoeveelheden voor.Bladmossen, zoalsklauwtjesmos, gaffeltandmos en gewoon
haarmos,kunnen rijk vertegenwoordigd zijn.Pleksgewijs kunnen o.a. bochtige smele,veenbies,tandjesgras, tormentil en stekelbrem aanwezig zijn.Op
denoord-Veluweenhooggelegen terreinen van de
oost-Veluwekan dit type rijk zijn aan vossebes
en/of bosbes.Opslag van voornamelijk grove den en
berk kan inwisselende hoeveelheden optreden.
Doorhet geleidelijk dichter worden van de inspoelingshorizont isdit type opveel plaatsen
ontstaan uit heide vanhet struikheide-type (C).
Invochtig stuifzand kan het door successie soms
direct ontstaan uit actief stuifzand. Branden of
maaienkan tijdelijk leiden toteenvlakte van
vrijwel uitsluitend dopheide; een zekere mate van
betreding leidt totheide vanhet struikheide-type
(C)of hetpijpestrootje-type (CM).Spontane bosvorming (voornamelijk grove den) evenals bosaanleg
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zondermeer leidtmeestal totbosvanhetdopheidetype (E), bosaanleg nagrondbewerking totbosvan
gaffeltandmos-type (X)ofhetpijpestrootje-type
(M). Heidevanhetdopheide-type komt voorop
haarpodzolgrond, holtpodzolgrond, veldpodzolgrond
enopvochtig stuifzand.

Pijpestrootje-type

(CM)

PNV: Betulo-Quercetum molinietosum,somsFago-Quercetum molinietosum,ookovergangen naar Betuletum
pubescentis
Struikheide enpijpestrootjekomen invariërendehoeveelheden naastelkaar voor.Eenhoge bedekkingvandeenesoortgaatgepaard meteenlage
bedekking vandeandere soort.Hetontbrekenvan
struikheide ineengrasvlakte vanvrijwel puur
pijpestrootje isooktotdittype gerekend. Opslag
van voornamelijk grovedenenberkkaninwisselendehoeveelheden optreden.
Door humusaccumulatie enstorende activiteiten
kandittype ontstaan uitheidevanhetdopheidetype (CE),door ontwatering uitvochtige totnatte
heide envennen (Q). Afplaggenkanleidentotheidevanhetdopheide-type (CE),bosvormingtotbos
vanhetpijpestrootje-type (M).Heidevanhetpijpestrootje-type komtvoorophaarpodzolgrond,
somsopholtpodzolgrond, veldpodzolgrond, vochtig
stuifzand (meestal overstoven profiel) enmoerige
totvenige zandgronddieverdroogd is.Vaak komt
dit typevoor inrelatie toteenwisselende vochtvoorziening.

Vochtige

tot natte heide en vennen(Q)-

PNV:voorhetgrootste deelBetuletum pubescentis
Dopheide,pijpestrootjeenveenmossen domineren
meestal. Pleksgewijskunneno.a.devolgende,
veelal zeldzame planten voorkomen:blauwe zegge,
gewone zegge,wollegras,witte enbruine snavelbies,parnassia,gevlekte orchis,moeraswolfsklauw,klokjesgentiaan,beenbreek, zonnedauw,
veenbies,gagel.Opsommige plaatsen isersprake
van "heiveen".Karakteristieke soorten daarvan
zijno.a.:Scheuchzeria,veenmossoorten, eenarig
wollegras,veenbes,lavendelheide.Beide laatste
soorten staanmeestal bovenop veenmosbulten.Vanwegehetgeringe voorkomen zijnvennenooktotdit
type gerekend. Inhetwatervanvennen kunneno.a.
devolgende soorten aangetroffen worden:waterdrieblad, snavelzegge,blaaszegge,moerasrus,veenmos: Zeer zeldenook:drijvende egelskop,witbloemige waterranonkel,waterlobelia.
Doorhetondoorlatender wordenvandeinspoelingshorizontkandittypeontstaan uitheidevan
hetdopheide-type (CE)ofhetpijpestrootje-type
(CM).Bijhetvolledig ondoorlatend wordenkaneen
ven ontstaan;hierbij speeltvaak devormingvan
eenondoorlatend ijzerbandje eenrol.Navernielingvandatijzerbandje kaneenvendroog komen
te staan.Ontwatering leidttotheidevanhetpijpestrootje-type (CM).Allerlei storingen kunnen
leiden totminder interessante pitrusvegetaties.
Dit type komtvooropnatstuifzand,veldpodzolgrond,moerige totvenige zandgrond.

bos -voornamelijk bestaande uitgroveden-maakt
een kale,ondergroeiloze indruk.Eeneventuelenatuurlijke verjonging bestaat uitsluitend uitgrove
den.
Doorbosvorming isdittype ontstaan uitstuifzandmetkorstmossenbegroeiing (Z)ofheidevan
het lichenen-type (CL).Instuifzandgebiedenkan
mendittype opnieuw laten ontstaan uitbosvan
hetgaffeltandmos-type (X)door strooiselwinning.
Successie leidttotbosvanhetgaffeltandmos-type
(X). Ookbetreding kandaartoe leiden.Dittype
komtvooropstuifzand enwelvrijwel uitsluitend
inuitgestoven terrein.

Kraaiheide-type

Gaffeltandmos-type

Lichenen-type

(L)

PNV:Leucobryo-Pinetum, ontwikkeling totBetuloQuercetum
Korstmossen komen inwisselende hoeveelheden
voor,meestalmeteenbedekkingvanenkeleprocenten,eenenkele keermatig veel (ca.15%).Bladmossen,zoals gaffeltandmosenklauwtjesmos,zijn
meestal rijk vertegenwoordigd. Pleksgewijs kunnen
o.a. strüikheideenschapegras aanwezig zijn.Het
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(X)

PNV: meestal Betulo-Quercetum, soms Fago-Quercetum
De vegetatie bestaatuitverschillendebladmossen,waarvan debelangrijkste zijn:gaffeltandmos,
klauwtjesmos,breekblad,peermos ensomsookfraai
haarmos.Pleksgewijs kunneno.a.schapegrasen
struikheide aanwezig zijn.Hetbosmaakteenkale,
ondergroeiloze indruk.Eventueel aanwezige natuurlijke verjonging bestaat voornamelijkuitgrove
denensoms ruweberk.
- Doorbosvormingkandittype ontstaanuitheide
vanhetstruikheide-type (C),actief stuifzandof
heidevanhetdopheide-type (CE);door storende
activiteiten (o.a.grondbewerking, soms betreding)
uitbosvanhetlichenen-type (L),hetkraaiheidetype (K)ofhetdopheide-type (E);door successie
uitbosvanhetlichenen-type (L)ofhetkraaiheide-type (K).Voortschrijdende successie leidttot
bosvanhetbochtige smele-type (D),bosbes-type
(V)enopdenoord-enoost-Veluwe eventueelook
tothetvossebes-type (I).Bemestingkanleiden
totbosvanhetAmerikaanse vogelkers-type(P).
Bosvanhetgaffeltandmos-typekomtvooropstuifzand,haarpodzolgrond ensomsopholtpodzolgrond.

Bochtige
Bos

(K).

PNV:Betulo-Quercetum, Leucobryo-Pinetum
Debedekking vankraaiheidekanvariërenvan
vrij gering (5à 10%)totvrijwel 100%.Bijbedekkingen kleinerdan100%wordtderesterende oppervlakte ingenomen doorkorstmossen, bladmossen
('kale'plekken) en/of bochtige smele. Pleksgewijs
kunneno.a.struikheide enschapegras aanwezig
zijn. Eventueel aanwezige natuurlijke verjonging
bestaatvrijwel geheeluitgroveden.
Door successiekandittype ontstaan uitbos
vanhetlichenen-type (L),doorbosvorminguit
heidevanhetkraaiheide-type (CK).Voortschrijdende successie'kanleiden totbosvanhetgaffeltandmos-type (X)ofhetbochtige smele-type(D).
Dooro.a.grondbewerking kanbosvanhetgaffeltandmos-type (X)ofhetbochtige smele-type (D)
ontstaan.Bosvanhetkraaiheide-type komt vrijwel
uitsluitend voor inhetnoordelijk deelvandeVeluwe;dezuidgrensvandekraaiheide looptnamelijk dwars overdeVeluwe.Hetkomt voornamelijk
voor instuifzandterreinen enisoptimaal ontwikkeld indiédelenwaar veel reliëf aanwezigis.

smele-type (D)

PNV:Betulo-Quercetum, Fago-Quercetum
Debedekkingvanbochtige smelevarieertvan
matig (ca.20%)tot100%,enderesterende oppervlakte wordt ingenomen door bladmossen ('kale'
plekken). Eventueel aanwezige natuurlijke verjonging bestaatvooraluitberk enlijsterbes,soms
ook uitgrovedeneneik.
Door successiekandittype ontstaanuitbos
vanhetgaffeltandmos-type (X)ofsomskraaiheidetype (K);door bosvorming uitheidevanhetbochtige smele-type (CD);door degradatie (kappen,

Eikenhakhout ophet Landgoed Hoog Buurlo met ondergroei van hetbosbes-type.
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Eikenstrubben en grove den ineenvanuit demiddeleeuwen bekend maar weinig beschermd bosgebied nabij
Kootwijk met regenerende struikheidevegetatie. Voorbeeld van associatie ruimte-massa.

grondbewerkinge.d.)uitbosvanhetvossebes-type
(I),hetbosbes-type (V),hetadelaarsvaren-type
(Pt)ofopgaand loofbos-type (F).Voortschrijdende
successie leidtmeestal totbosvanhetbosbes-type (V)enopdenoord- enoost-Veluwe eventueel
ook totbosvanhetvossebes-type (I);bemesting,
e.d. meestal totbosvanhetAmerikaansevogelkerstype (P)ofbosvanhetverrijkttotruderaal-type
(H). Bosvanhetbochtige smele-typekomtvoorop
stuifzand,haarpodzolgrond enholtpodzolgrond.

Vossebes-type

(I)

PNV:meestal Betulo-Quercetum, soms Fago-Quercetum
Debedekking vanvossebes varieertvanvrijgering (5à 10%)tot100%,deresterende oppervlakte
wordt ingenomen door bosbes,bochtige smele en/of
bladmossen ('kale'plekken).
Door successiekandittype ontstaanuitbos
vanhetgaffeltandmos-type (X)ofhetbochtige
smele-type (D);doorbosvorming uitvossebesrijke
heidevanhetdopheide-type (CE).Voortschrijdende
successiekaneventueel leidentotbosvanhetbosbes-type (V);bemesting,e.d.totbosvanhetAmerikaanse vogelkers-type (P)ofbosvanhetverrijkt
totruderaal-type (H).Bosvanhetvossebes-type
isvrijwel beperkttothetnoordelijk enoostelijk
deelvandeVeluwe;evenals kraaiheide bereikt
vossebesopdeVeluwe zijn zuidgrens,slechts weinige kilometers verder zuidelijk.Hetisoptimaal
ontwikkeld onder grovedenenkomtvoorophaarpodzolgrond, ensomsookopstuifzand enholtpodzolgrond.

/Bosbes-type (V)
PNV: Fago-Quercetum, Betulo-Quercetum
Debedekking vanbosbes varieertvanvrijgering (5à 10%)tot100%,deresterende oppervlakte
wordt ingenomen door bladmossen ('kale'plekken)
en/ofbochtige smele.
Door successiekandittype ontstaan uitbos
vanhetbochtige smele-type (D)eneventueelook
uithetvossebes-type (I);door bosvorminguit
bosbesrijke heidevanhetdopheide-type (CE);door
degradatie (kappen,grondbewerking,e.d.)uitbos
vanhetadelaarsvaren-type (Pt)ofopgaand loofbos-type (F).Voortschrijdende successiekanna
zeer lange tijd leiden totbosvanhetadelaarsvaren-type (Pt)ofhetopgaand loofbos-type(F),
evenwel alleenopplaatsen waardepotentieel-natuurlijke vegetatie Fago-Quercetum is.Dittype
komthetmeestvooropholtpodzolgronden enverder
ookophaarpodzolgrond enstuifzand.

Amerikaanse

vogelkers-type

(P)

PNV:Betulo-Quercetum, Fago-Quercetum
Debedekking vanAmerikaanse vogelkers varieert
vanmatig (ca.25%)tot100%.Bijhoge bedekkingen
isondergroei vrijwel uitgesloten.Bijlagerebedekkingenkandeondergroei bestaan uito.a.bochtige smele,bosbes,stekelvaren,struisgras.
Doorbemesting,verrommeling (o.a.grondbewerking,betreding)kandittype ontstaan uitbosvan
hetgaffeltandmos-type (X),hetbochtige smele-type (D),hetvossebes-type (I)ofhetbosbes-type
(V); doorbemesting nadiepe grondbewerkingook
uitbosvanhetadelaarsvaren-type (Pt);doorbebossinguitdroog cultuurland (a).Door bestrijdingvanbosvanhetAmerikaanse vogelkers-type
trachtmenietsbeterstotstand tebrengen,hetgeeneenvrijwel onmogelijke zaak is.Dittype
komt vooropstuifzand,haarpodzolgrond, holtpodzolgrond, enkeerdgrond.

Verrijkt

tot ruderaal-type

(H)

PNV: Fago-Quercetum, Betulo-Quercetum
Pleksgewijskunnendevolgende soorten aspectbepalend optreden: struisgras,witbol,stekelvaren, rankende helmbloem,braam,hennepnetel,brandnetel, rimpelmos.Bochtige smelekanmedeaspectbepalend optreden.
Door bebossing kandittype ontstaan uitdroog
cultuurland (a),-door bemesting,verrommeling,e.d.
uit allerlei bostypen.Uitspoelingvanvoedingsstoffen leidt totbosvanhetbochtige smele-type
(D)enoplemig substraat eventueel totvoedselrijk droogbos (R).Bosvanhetverrijkttotruderaal-type komtvooropstuifzand, haarpodzolgrond,
holtpodzolgrond, enkeerdgrond.

, Adelaarsvaren-type

(Pt)

PNV: Fago-Quercetum, tendele Fago-Quercetum molinietosum
Debedekking vanadelaarsvaren varieertvanmatig (ca.15%)tot100%,deresterende oppervlakte
wordt ingenomen doorbochtige smele,bosbes en/of
pijpestrootje,- pleksgewijs opdenoord-Veluweook
mede doorvossebes.
Dit typekanontstaanuitopgaand loofbos(F)
door verwijdering vanbeuk,door successieuitbos
vanhetbosbes-type (V)hetgeen eenlangdurige
zaak is.Ontwikkeling totopgaand loofbos (F)is
na lange tijdmogelijk. Diepe grondbewerking zondermeer leidtmeestal totbosvanhetbochtige
smele-type (D)ofhetbosbes-type (V),bemesting
na grondbewerking totbosvanhetAmerikaansevogelkers-type (P)ofbosvanhetverrijkttotruderaal-type (H).Bosvanhetadelaarsvaren-typekomt
vrijweluitsluitend vooropzwaktotsterk lemige
zandgrond (meestalholtpodzolgrond).Hetvoorkomen
vandittype blijkt goeddeels beperkt tezijntot
plaatsen,dieeenzeer lange bosgeschiedenis achterderughebben (minstens enkele eeuwen)endie,
voor zoverbekend,geenstuifzand-,heide-ofcultuurlandgeschiedenis gekend hebben. Soms komthet
vooropzeeroudopgestoven stuifzandmetmilde
podzolvorming.

Opgaand (beuken)loofbos

(F)

PNV:Fago-Quercetum, tendele Fago-Quercetum molinietosum
Deboomlaagvandeze vegetatie bestaat voornamelijk uitmeestalhoog-opgaande beuken enkanbijgemengd zijnmetzomer-enwintereik (delaatste
specifiek). Bijdominantievandebeukkandoor
een sterkebeschaduwing deondergroei vrijwelgeheel ontbreken.Oplichtereplaatsen (meestalonder eiken)kanondergroei vano.a.bochtige smele,
dalkruid,bosbes,adelaarsvaren enopslagvanbeuk
eneikoptreden.Pleksgewijskanhulst aanwezig
zijn.Opbomen kunnen verscheidene,bijonszeldzame,mossen enkorstmossen groeien (epifyten).
Door successiekandittypenalange tijd ontstaanuitbosvanhetbosbes-type (V)ofadelaarsvaren-type (Pt)enplaatselijk ookuitbosvanhet
pijpestrootje-type (M).Kappenvanhetbosenaanplantvano.a.grovedenendouglaskanleidentot
bosvanhetadelaarsvaren-type (Pt),hetbosbestype (V)ofhetbochtige smele-type (D);metdiepe
grondbewerking erbijmeestal alleentotbosvan
hetbosbes-type (V)ofhetbochtige smele-type (Dornetbemesting nadiepe grondbewerking totbosvan
hetAmerikaanse vogelkers-type (P)ofhetverrijkt
tot ruderaal-type (H).Opgaand loofbos komt uitsluitend vooropzwak totsterk lemige zandgrond
(meestalholtpodzolgrond),veelal insamenhangmet
bosvanhetadelaars-varen-type (Pt).Debekende
Malenbossen vandeVeluwe behoren totopgaand
loofbos evenals vele landgoedbossen langsdeVeluwezoom.
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Voedselrijk

droog bos(R)

PNV: rijk (vaak lichtverrijkt) Fago-Quercetum,
Milio-Fagetum, zeer kleinschalig ookdrogere AlnoPadion-gezelschappen
Pleksgewijskunnen devolgende soortenminof
meer aspectbepalend voorkomen: witte klaverzuring,
salomonszegel, schaduwgras,maagdenpalm, bosanemoon, lelietjevandalen,klimop.Delaatste soort
kan over vrij grote oppervlaktenmeteenbedekking
van 100%optreden.Minder aspectbepalende,maar
wel belangrijke soorten zijno.a.:Rivinusviooltje, grootbloemmuur,gierstgras,bosandoorn.Pleksgewijskanopslagvanhulst aanwezig zijn.Hetaspectbepalend voorkomenvanbochtige smeleen/ofbosbesmetregelmatige aanwezigheid vaneenbovengenoemde soort (meestalwitteklaverzuring ofsalomonszegel) isooktotdittype gerekend.
- Opleemhoudende frisse zandgrond en lössgrond
kan eenlichte,meestal lang geleden verrijking
vano.a.bosvanhetbochtige smele-type (D)en
hetbosbes-type (V)leiden tothetoptredenvan
voedselrijk droogbos.Verarming kanvooralbijde
armere vleugel leiden totbosvanhetbochtige
smele-type (D).StoringkantoteenAlno-Padionkarakter leiden; ruderalisering totbosvanhet
verrijkttotruderaal-type(H).Voedselrijkdroogbos
isvrij schaarsvoorhanden enkomtnoghetmeest
vooroplandgoederen.Menkanhetaantreffenop
lössgrond, rijkere holtpodzolgrond enfrissehumeuze zandgrond.

Voedselrijk

vochtig

tot nat bos(N)

PNV: Betulo-Quercetum alnetosum,Alnetumglutinosae,Sphagno-Alnetum, lokaal overgangen naar Stellario-Carpinetumenvochtige Alno-Padion-gezelschappen
Dit verzameltype valt uiteen ineenvochtigen
nat deel.Wegensdegeringe oppervlakte zijn beide
hier gecombineerd.
- Inhet VOCHTIGE DEELkanhetaspect bepaald
worden door enkeleofmeerdere 'droge'èn 'vochtige' soorten:
'Droge' soorteno.a.:bochtige smele,hulst,klimop, opslagvanbeuk, schaduwgras,dalkruid, lijsterbes,kamperfoelie,bosbes,witte klaverzuring,
salomonszegel.
'Vochtige' soorteno.a.:pijpestrootje,grauwewilg,
hop, vogelkers,opslagvanels,moeraszegge,oeverzegge, ruwe smele,ijle zegge,vuilboom, wederik,
hennegras,kale jonker.
Inhet NATTE DEELvallen de.'droge' soortenafen
kunnen erandere 'vochtige' soorten bijkomeno.a.:
zwartebes,Gelderse roos, gelelis,elzenzegge,
moerasspiraea,pluimzegge, stijve zegge,moerasvaren,pinksterbloemenplaatselijk eventueelook
wat veenmos.Indeboomlaag iszwarte elsdominant.
Essenenberkenkunnenbijgemengd zijn.
Door bosvormingkandittypenalange tijdvia
'verruiging'vano.a.pitrusenbrandnetel ontstaanuitvochtig totnatcultuurland (g).Ontginningheeftvrijwel overal geleid totvochtigtot
nat cultuurland (g).Ontwatering leidtmeestalvia
verruiging vano.a.brandnetel totdrogeregezelschappen.Voedselrijk vochtig totnatboskomt
vooropmoerige totvenige zandgrondmetgleyverschijnselen.Opveengrond komtvrijwel alleenhet
natte deelvandittypevoor.

Dopheide-type

(E)

PNV: Betulo-Quercetum (molinietosum),somsovergangen naar Betuletum pubescentis,plaatselijkook
Fago-Quercetum (molinietosum)
Debedekking vandopheide varieertvanvrijgering (5à 10%)totvrijwel 100%,deresterendeoppervlakte wordt ingenomen doorbladmossen ('kale'
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plekken),bosbes en/of pijpestrootje,opdenoordVeluwe plaatselijk mede door kraaiheide en/ofvossebes.
Door spontane bosvorming enbosaanleg zonder
bodembewerking enbemesting kandittype ontstaan
uit heidevanhetdopheide-type (CE),doorvochtigerworden uitbosvanhetgaffeltandmos-type (X)
ofhetbochtige smele-type (D).Grondbewerkingzondermeer leidtmeestal totbosvanhetgaffeltandmos-type (X)ofpijpestrootje-type (M),metbemesting erbijvaak tothetbochtige smele-type (D)en
eventueel zelfstothetAmerikaanse vogelkers-type
(P). Intensieve betreding kantotbosvanhetgaffeltandmos-type (X)ofpijpestrootje-type (M)leiden.Bosvanhetdopheide-type komtvooropvochtig stuifzand,haarpodzolgrond,holtpodzolgronden
veldpodzolgrond.

Pijpestrootje-type

(M)

PNV: Betulo-Quercetum molinietosum, somsovergangen naar Betuletum pubescentis,Fago-Quercetummolinietosum
De bedekkingvanpijpestrootje varieertvan
vrijgering (5à10%)tot100%, deresterendeoppervlakte wordt ingenomen doorbladmossen ('kale'
plekken),bochtige smele,bosbes,vossebes en/of
dopheide.Wanneerpijpestrootjeendopheide naast
elkaar voorkomen,bepaaltdesoortdiehetmeest
aspectbepalend ishettype.
Door bosvorming kandittype ontstaan uitheide
vanhetpijpestrootje-type (CM)ofsomshetdopheide-type (CE),doorverrommeling (o.a.grondbewerking,betreding) uitbosvanhetdopheide-type
(E); doorvochtiger wordenuitbosvanhetgaffeltandmos-type (X),bochtige smele-type (D),bosbestype (V)eneventueel vossebes-type (I); door ontwateringuitvoedselarm natbos (S).Bosvanhet
pijpestrootje-typekomt vooropvochtig stuifzand
(meestal overstoven profiel), haarpodzolgrond,
holtpodzolgrond, veldpodzolgrond, moerige zandgrond.

Voedselarm nat bos(S)
PNV:minofmeer Betuletumpubescentis,plaatselijk ookovergangen naar Sphagno-Alnetum.
Veenmossoorten treden soms aspectbepalendop.
Vaak echter komteenvegetatie vanvrijwel puur
pijpestrootje voor,diehoge bulten vormt. Soorten
als sterzegge,zompzegge,gagel,geoorde wilg,
beenbreek, gevlekte orchisenandere interessante
soorten komenmeestal slechtsdanvoor,wanneer
pijpestrootjenietoverheersend optreedt.Deboomlaagbestaatvoorhetgrootste deeluitzachteen
ook ruwe berk, alsmede pleksgewijs eenenkeleels.
Indestruiketage kunnenvuilboom,geoorde wilg,
grauwe wilg ensomsookgagel eenheersenderol
spelen.
Door bosvorming kandittype ontstaan uithet
nattedeelvandevochtige totnatte heide envennen (Q).Ontwatering leidtmeestal totbosvanhet
pijpestrootje-type (M).Beïnvloedingdoorbelendend
cultuurland kanleiden inderichtingvanvoedselrijk vochtig totnatbos (N)of storingsvegetaties
met veelpitrus.Opgrote schaal heeft ontginning
geleid totvochtigtotnatcultuurland (g).Voedselarmnatboskomtvooropnatstuifzand, moerige
totvenige zandgrond enveengrond.
Cultuurland

Droog cultuurland

(a)

PNV: Betulo-Quercetum, Fago-Quercetum,Milio-Fagetum,kleinschalig eventueel ookdrogere Alno-Padion-gezelschappen (Fraxino-UlmetumenVioloodoratae-Ulmetum)

Indit type zijn alle akkers en de droge graslanden samengenomen, mede omdat het gebruik van
deze gronden tegenwoordig nogal eenswisselt. De
droge graslanden onderscheiden zich van vochtige
tot natte cultuurlanden (g)door het ontbreken
vanpinksterbloem en andere vochtindicatoren.
Droog cultuurland isop grote schaal ontstaan
door ontginning van vegetatietypen op drogebodems.
Bebossing leidt totbos van hetverrijkt tot ruderaal-type (H).Sloten en greppels,indien alaanwezig,voeren vrijwel nooitwater.

Vochtig

tot nat cultuurland

(g)

PNV: Betulo-Quercetum alnetosum, Betuletumpubescentis (?),Sphagno-Alnetum (?),Alnetum glutinosae,pleksgewijs ook vochtige Alno-Padion-gezelschappen en Stellario-Carpinetum
Kenmerkend voor dit type ishet regelmatig optreden vanpinksterbloem en eventueel anderevochtindicatoren.
Vochtig tot nat cultuurland isontstaan door
ontginning vanvegetatietypen op vochtige tot nattebodems.Bebossing leidt ineerste instantie
vaak totpitrusvegetaties ofandereminderinteressante vegetaties (bijvoorbeeld vegetatie vanbrandnetel onder populier); bij een goede houtsoortenkeus (geenpopulier) op de lange duur totvoedselrijk vochtig totnatbos (N).Verschraling van de
natste delen (maaien enhooi afvoeren) kan leiden
tot interessante vegetaties (o.a.Calthion). Van
oudsher bevat vochtig tot nat cultuurland, dat
vaak min ofmeer duidelijk inbeekdalen ligt,
vrijwel alleen grasland. Gegraven sloten engreppels voeren vrijwel altijdwater.Verscheidene interessante planten kunnen inen langs sloten en
beken staan,o.a. grote boterbloem, watertorkruid,
egelboterbloem, grote egelskop,moerasspiraea,
dotterbloem, zwanebloem,pijlkruid,gewonewaterranonkel,waterviolier,veldrus,gele lis,drijvend fonteinkruid enplaatselijk nogvele andere
soorten.
Overige onderscheidingen
Water (w)
Hieronder vallen nietdevennen,deze zijnsamenmet devochtige tot natte heide ondergebracht
in typeQ. Hetgaathier omeutroofwater, zowel
innatuurlijke plassen (bijvoorbeeld Uddelermeer)
als inoude gegraven plassen,die verder met rust
gelaten zijn ennog worden (bijvoorbeeld de veldvijvers bij 'HetLoo'). Langs deoevers kunnen
plaatselijk interessante oevervegetaties en floraelementen voorkomen (bijvoorbeeld rietbegroeiing,
lisdodde,kleine stukjes elzenbroek,zeggesoorten).

Afgegraven

terrein,

plaatselijk

water(^)

Hieronder vallen naast zandafgravingen ook een
militair oefenterrein (doelengebied vanA.S.K.01debroek) en recent gegraven (recreatie)plassen.
Zandafgravingen die ingebruik zijn als vuilstort
zijn gerekend tot de volgende categorie.

Niet gekarteerd,

bebouwde kom enz.

Hieronder valt alles wat niet invoorgaande typen isonder tebrengen,zoals:bebouwde kommen,
industrieterreinen,vuilstorten, caravan-en huisjesterreinen dievrijwel geen spontane vegetatie
meer bevatten, sportcomplexen, begraafplaatsen,
volgebouwde terreinen buiten debebouwde kom die
weinig of vrijwel geen spontane vegetatie meerbevatten,houtopslag- en houtverwerkingsterreinen.

2.4.1.5 POTENTIEEL-NATUURLIJKE VEGETATIE
Onder potentieel-natuurlijke vegetatie (PNV)
wordt die vegetatie verstaan,die zich zou ontwikkelen nabeëindiging van menselijke invloed,evenwelmethandhaving vanhet huidige grondwaterpeil.
Hierbijwordt aan een termijn van 100à 200 jaren
gedacht. Deze PNV behoeft dus niet overeen tekomen methetbos datoorspronkelijk voorkwam, het
'oerbos'.
Hetbegrip PNV stamt uitDuitsland enwordt inmiddels ook indiverse andere landen veelvuldig
gebruiktbij karteringen. InNederland is er lange
tijd weerstand geweest tegen het gebruik ervan,
maar vooral metdeopkomst van deplanologie is
daar eenwending ingekomen.Voorbeelden van PNVkaartenwaarop deVeluwe voorkomt,zijn te vinden
bijVan der Werf (1969)enKalkhoven et al. (1976).
Met onze PNV-kaart van deVeluwe,die alsbelangrijkbijproduktvandevegetatiekartering is ontstaan (paragraaf 2.4.1.3),bestaan belangrijke
verschillen. Deze zijn ten dele terug tevoeren op
verschil in schaal.Belangrijker isechter,dat
onze PNV-kaart geheel inhet veld isgekarteerd en
niet als interpretatie vanbodemkaarten is ontstaan.Bovendien zijn recentere,meer op depraktijk afgestemde opvattingen omtrent criteriaenindeling gevolgd. Deze zijn overwegend inovereenstemming met die van Trautmann et al. (1972). In
hunkaart vanNordrhein-Westfalen iso.a. noghet
midden enhet oosten van deVeluwe opgenomen, zij
het op veelgrovere schaal (1 :500 000).
MetWesthoff SDen Held (1969)bestaan naast
belangrijke overeenkomsten ook belangrijke verschillen. Nieuw werden door onsonderscheiden het
Milio-Fagetum en hetBetulo-Quercetum alnetosum.
Verder hebben verschillende vegetatiegezelschappen
bijWesthoff &DenHeld (1969)een inhoud,die wij
nietof slechts tendele kunnen onderschrijven,
namelijk hetLeucobryo-Pinetum, het Fago-Quercetum
enhet Stellario-Carpinetum. Van Doing (1962)werd
voorts het Sphagno-Alnetum overgenomen,dat niet
identiek isaan hetopde Veluwe minder toepasselijke endaarom door ons nietgehanteerde Carici
laevigatae-Alnetum.
Het systeem vanPNV-eenheden geefteenduidelijker beeld van de grotere verbanden dande actuele vegetatie. Dithoudt verband methet feit,dat
PNV-grenzen veelbeter aansluiten bij de geomorfologie,bodemgesteldheid en oude cultuurlandschappen. Tevenswordt zohetbeeld niet vertroebeld
door allerlei min ofmeer tijdelijke successiestadia.
Op grond van ervaringen die vóór en tijdens de
vegetatiekartering zijn opgedaan,zijndeverbanden tussen eengroot aantal vegetaties op de Veluwe duidelijker geworden.Alle vegetatietypen kunnenworden opgevat als een stadium ineensuccessie. Derhalve isgepoogd ,het complexe stelsel
van relaties teverduidelijken aan dehand van een
tweetal successieschema's (afb. 22 en 23).Hierin
wordt enerzijds weergegeven hoe een tweetalvroeger opdeVeluwe wijd verbreide heidetypen door
degradatie isontstaan.Anderzijds wordenverschillende richtingen van ofwel verdere degradatie ofwel successieverloop bij eennatuurlijke regeneratie van dezeheidetypen getoond. Deverschillende ontwikkelingsmogelijkhedenkomen uiteraard
met zeer verschillende frequentie voor.De schema's
zijnbedoeld om enig inzicht tegeven,dochbehandelen niet uitputtend allemogelijkheden.Uit afb.
22en 23blijkt onder meer,dat deverwachte eindstadia somsbelangrijk kunnen afwijken van de uitgangssituatie, ten gevolge van gewijzigde abiotische omstandigheden.Afb. 21 geefteen overzicht
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Potentieef-Nattiurlïjkevegetatie:

8etutû-Quërcetum

Betülö-QuetceÄ mofinieiosum

8e*utet«mRùbéscentis;

> > > > >

Degradatie,t.g.v. o.a.overbeweiding,kappenvan bos,verstuiving
*•

Natuurlijke regeneratie bij min of meer gelijkblijvendevochtomstandigheden

*•

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

uit

Actief stuifzand,uitgestoven laagte

op

Actief stuifzand,opgestoven

CE

Legenda - eenheidvandevegetatiekaart

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

Potentieel- Natuurlijke vegetatie:
Betulo-Quercetum

"Oerbos"op
Fsgo-Quercetumstandplaats

Fago-Quercetum

molinietosum

-»—*—>—*•
»•

Degradatie,t.g.v. o.a. kappenvan bos,overbeweiding,verstuiving,diepe grondbewerking
Natuurlijke regeneratie

uit

Actief stuifzand,uitgestoven laagte

op

Actief stuifzand,opgestoven

CM

Legenda-eenheidvan devegetatiekaart

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 deVeluwe) en de PNV binnen het onderzoekgebied.
Debelangrijkste PNV-gezelschappenwordenineen
ecologisch diagram schematisch afgegrensd t.o.v.
de factoren voedselrijkdom en waterhuishouding
(afb.24).
Nuvolgt een overzicht van debelangrijkste
PNV-gezelschappen. Per gezelschap wordt een korte
karakteristiek gegeven.Voor meer gegevenszijverwezen naar deper gezelschap genoemde literatuur.
De afzonderlijke plantesoorten die genoemd zijn,
behoeven nietkarakteristiek te zijn.Het isveeleerde combinatie van soortendiehet gezelschap
karakteriseert. De tussen haakjes geplaatste soorten komen minder frequent voor.Bij de opsomming
van soorten isnietnaar volledigheid gestreefd.

Leucobryo-Pinetum
BOMEN Alleen groveden.
STRUIKEN
Geen.
KRUIDEN Geen ofenige Calluna vulgaris,Festuca
ovina, soms enige Deschampsia flexuosa.
MOSSEN Wéinig-eisende soorten alsDicranum scoparium,Polytrichum piliferum; inouder bos Leucobryum glaucum. Terrestrische korstmossen van de
geslachten Cladonia enCornicularia zijn typerend.
Zekunnen aspectbepalend zijn (Cladonio-Pinetum),
maar nemen afbijhumusvorming.
STANDPLAATS Uitgestoven laagten met geringebodemvorming, extreem droog.
OPMERKING Natuurlijk naaldbos van grove den komt
o.a. voor inOost-Duitsland en Polen,dikwijls met
veelondergroei vanVaccinium. Onze dennenbossen
metveelVaccinium behoren niet (ofnietmeer) tot
hetLeucobryo-Pinetum, maarmeestal tothetBetu-

droog

(Stuifzand)

Leucobryo
Pineturri/

Fago-Quercetum
Betulo-Quercetum

Betulo-Quercetum
molinietosum

Fago-Quercetum
molinietosum

BetuloQuercetum
alnetosum
Betuletum
pubescentis
SphagnoAlnetum

(Hoogveel

voedselarm

-=• voedselrijk

niet vantoepassing op deVeluwe

Afb. 24 Oecologisch diagram met deschematische 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-QuercetumenhetFago-Quercetum.Leucobryo-Pinetumbestaat bij ons alleen secundair in eenatlantische vorm.Op zeer lange termijn kanhet zich
bij onsniethandhaven en tendeert dan naarBetulo-Quercetum.
LITERATUUR Matuszkiewicz (1962).
Betulo-Quercetum
BOMEN Quercusrobur (dominant),Betuiaverrucosa.
STRUIKEN Geringe bedekking; (Sorbus aucuparia,
Frangula alnus).
KRUIDEN Weinig totveelbedekkend, soortenarm;
Deschampsia flexuosa,Vacciniummyrtillus,V.vitisidaea.
MOSSEN Wéinig-eisende soorten als Dicranum scoparium,Pleurozium schreberi,Hypnum cupressiforme.
STANDPLAATS Vooral leemarme dekzanden, opgestoven
zanden en leemhoudende uitgestoven laagten (haarpodzolgronden en deels duinvaaggronden);voedselarm endroog.
LITERATUUR Doing (1962)enWesthoff &Den Held
(1969)beschrijven Betulo-Quercetum alsQuerco-Betuletum.
Betulo-Quercetum molinietosum
BOMEN Quercus robur,Betuiaverrucosa,Betuiapubescens.
STRUIKEN Geringe bedekking; vooral Frangulaalnus, 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 envochtige opgestoven
gronden (gleyen pseudogley).
LITERATUUR Doing (1962), Westhoff &Den Held
(1969).
Betulo-Quercetum alnetosum
BOMEN Quercus robur,Alnus glutinosa,Betulapubescens, (Betulaverrucosa).
STRUIKEN Salix cinerea, (Salix aurita),Frangula
alnus, (Prunuspadus enCorylus avellana).
KRUIDEN O.a. Calamagrostis canescens,Deschampsia
cespitosa,Carexacutiformis,Carex remota,Lysimachia vulgaris,(Scutellaria galericulata),Peucedanumpalustre,Cirsiumpalustre,(Viola palustris),
Molinia caerulea en soorten van Fago-Quercetum.
MOSSEN Mniumhornum,Polytrichum formosum,(Polytrichum commune), Plagiothecium-soorten.
STANDPLAATS Natte,zure,vrijvoedselarme bodems
(voornamelijk opmoerig totvenig zand) inQuercion-gebieden; aan randen vandepressiesmet Alnetum glutinosae; inondiepere laagten zelfstandig;
veelal ontgonnen totweiland.
OPMERKING Quavoedselrijkdom zoudit een subassociatie moeten zijnvanhetFa'go-Quercetum.Op deze
natte standplaatsen kunnen echter noch Fagus sylvatica,noch Quercuspetraea groeien,en ook anderekensoorten ontbreken veelal.
LITERATUUR Trautmann (1972)karteerthetenbeschrijft hetvrij summier,zonder vegetatieopnamen,
meestal met Duitse naam, een enkele keer alsQuerco-Betuletumalnetosum. Betulo-Quercetum alnetosum
isnaarvoedselrijkdom eerder verwant aanhetFago-Quercetum (dikwijls contact-gezelschap),maar
iser tenatvoor.
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Fago-Quercetum
BOMEN Fagus sylvatica (dominant),Quercuspetraea,
Quercus robur,Betulaverrucosa,Betulapubescens,
(Castanea sativaplaatselijk ingeburgerd, Prunus
avium secundair in randen).
STRUIKEN Vaak weinig bedekkend; Sorbus aucuparia,
Ilex aquifolium,(Malussylvestris,Salix caprea,
Sarothamnus scoparius op en langsopen plekken).
KRUIDEN Vaak geringe ondergroei door beschaduwing.
Indien kruiden aanwezig, dan:Pteridium aquilinum,
(Convallaria majalis), Deschampsia flexuosa,Vaccinium 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 lemigdekzand en zure
loss.
LITERATUUR Trautmann (1972); bijWestohff &Den
Held (1969)wordt Fago-Quercetum afwijkend beschreven. Recentelijk duiken inNederland ook de namen
Deschampsio-Fagetum in Ilici-Fagetumop.
OPMERKING Fago-Quercetum molinietosum komt weinig
voor, opvochtiger plaatsen dan Fago-Quercetum,
vaakmetpseudogley. Debeuk domineerthiermeestalminder sterk en inde ondergroei speelt Molinia
caerulea een rol.Verder soorten vanFago-Quercetum (Trautmann 1972).
Milio-Fagetum
BOMEN Fagus sylvatica (dominant),Quercus petraea,
Quercus robur, (Prunus avium,Carpinus betulus).
STRUIKEN Geringe bedekking; Ilex aquifolium,Corylusavellana,(Crataegus monogyna), Sorbus aucuparia.
KRUIDEN Bedekking vaak gering; Poanemoralis,Oxalisacetosella, Stellaria holostea,Anemone nemorosa,Milium effusum,Viola riviniana, Polygonatum
multiflorum,Convallaria majalis,Lonicera periclymenum en soms andere soorten van Fago-Quercetum. Eventueel enkele lichte vochtindicatoren.
MOSSEN Vergelijkbaar met Fago-Quercetum.
STANDPLAATS Sterk lemige,vochthoudende, matig
arme totmatig 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 sylvatica afhankelijk vanwateroverlast,Prunus avium),
STRUIKEN Corylus avellana,Prunus padus,Crataegusmonogyna,(Ilex aquifolium,Euonymus europaeus).
KRUIDEN Vochtindicatoren alsDeschampsia cespitosa,Athyrium filix-femina,(Lysimachiavulgaris,Carex remota,Circaea lutetiana).Verder soorten gemeenschappelijkmetMilio-Fagetum, zoals Anemone
nemorosa,Oxalis acetosella.Viola riviniana,Polygonatummultiflorum, Stellaria holostea, Milium
effusum. Voorts o.a. Festuca gigantea.Primula elatior, Stachys sylvatica,(Carex sylvatica,Asperula
odorata).
MOSSEN Atrichum undulatum, Mnium hornum,Eurhynchiumpraelongum, Polytrichum formosum.
STANDPLAATS Matig voedselrijke, sterk lemige tot
kleiige bodems,niet zelden met een zandigerbovenlaag; periodiek matig totvrij sterk vochtig
(pseudogley). Op deVeluwe uiterst spaarzaamenalleen inde subassociatie Stellario-Carpinetum periclymenetosum.
LITERATUUR Lohmeyer (1967),Trautmann (1972). Het

bijWesthoff &Den Held (1969)genoemde StellarioCarpinetum is grotendeels secundair enomvatdegradatiestadia van Melico-Fagetum en plaatselijk
Carici-Fageturn.
Alnetum glutinosa
BOMEN Alnus glutinosa, (Betuia pubescens).
STRUIKEN Salix cinerea,Ribesnigrum,(Viburnum
opulus).
KRUIDEN Carex elongata,C.paniculata,C.acutiformis,C. riparia, Irispseudacorus, Filipendula
ulmaria,Cirsium palustre,Calamagrostis canescens.
MOSSEN Mniumhornum,Mnium undulatum,(Thuidium
tamariscinum).
STANDPLAATS Opveen ofvenige zandgrond,vrij tot
zeer nat,matig totvrij sterk voedselrijk.
LITERATUUR Meijer Drees (1936).BijDoing (1962)
als Irido-Alnetum;bijWesthoff & DenHeld (1969)
alsCarici elongatae-Alnetum.
Sphagno-Alnetum
BOMEN Alnus glutinosa.Betuiapubescens.
STRUIKEN Salix cinerea,Salixaurita,Franguiaalnus.
KRUIDEN Geringe bedekking; o.a.Violapalustris,
Dryopteris austriaca,Hydrocotyle vulgaris,Cirsiumpalustre.
MOSSEN Vaak massaal;Sphagnum squarrosum, S. fimbriata,S.palustre en andere Sphagnum-soorten,
Polytrichum commune.
STANDPLAATS Veen of venige lagenop zand; nat,
metmin ofmeerbewegend grondwater,dat zuur en
vrijvoedselarmis.
LITERATUUR Doing (1962);bijWesthoff &Den Held
(1969)ongeveer alsCarici laevigatae-Alnetum.
Betuletumpubes'centis
BOMEN Betuia pubescens (vaak laagblijvend).
STRUIKEN Myrica gale,Salix aurita,Frangulaalnus.
KRUIDEN Erica tetralix,Eriophorum angustifolium,
Moliniacaerulea, (Carexechinata,Carex curta).
MOSSEN Sphagnum nemoreum,S.girgensohnii,S.palustre,S.apiculatum,(S.papillosum, S.magellanicum),Aulacomniumpalustre,Polytrichum juniperinum ssp. strictum.
STANDPLAATS Hoogveen envochtige totnatte zandgronden metbeginnende veenvorming; zuur envoedselarm,meestal weinigbewegend grondwater.
LITERATUUR Westhoff &DenHeld (1969); bij Doing
(1962)beschreven alsPericlymeno-Betuletumpubescentis.
Alno-Padion-gezelschappen

Fraxino-Ulmetum
BOMEN Fraxinus excelsior,Ulmus carpinifolia,
Quercus robur,Acer pseudoplatanus.
STRUIKEN Crataegus monogyna,Viburnum opulus,Corylusavellana,Ribes sylvestre,Rubus caesius.
Cornus sanguinea,Euonymus europaeus.
KRUIDEN Ornithogalum umbellatum,Allium vineale,
Alliariapetiolata,Festuca gigantea,Geumurbanum.
Ranunculus ficaria,Veronica hederifolia, Rumex
sanguineus.
MOSSEN Eurhynchium praelongum,E. striatum,Fissidensbryoides; soortenarm, meestal weinigbedekkend.
STANDPLAATS Niet tenatte kleigronden en kleiig
zand; grondwater op 0,7 - 2m diepte (vooralooivaaggronden),vrij voedselrijk.
LITERATUUR Doing (1962),Westhoff &Den Held
(1969) .

Violo

odoratae-Ulmetum

BOMEN Ulmus carpinifolia,Quercus robur.
STRUIKEN Min ofmeer als Fraxino-Ulmetum.
KRUIDEN Viola odorata,Corydalis solida,Ornithogalum umbellatum, Geum urbanum,Alliaria petiolata,Hedera helix.Allium vineale,A.scorodoprasum.
MOSSEN Weinig.
STANDPLAATS Zandlge colluviale grond van lemig
totkleiig zand,onderaan hellingen enopdijken;
grondwater meestal op enkelemeters diepte; soms
overstroming door rivierwater.
LITERATUUR Doing (1962),Westhoff &Den Held

(1969).
Pruno-Fraxinetum
BOMEN Fraxinus excelsior,Quercus robur,Alnus
glutinosa.
STRUIKEN Prunuspadus,Corylusavellana,Ribes
nigrum, Rubuscaesius.
KRUIDEN Circaea lutetiana,Geum rivale,Carex remota, Festuca gigantea,Primula elatior,Veronica
montana,Filipendula ulmeria,Cirsiumpalustre,
(Cardamine amara), Deschampsia cespitosa,Athyrium filix-femina.
MOSSEN Mnium undulatum,M.affine,Atrichum undulatum.
STANDPLAATS Invochtige beekdalen enbij bronnen
op zandige tot enigszins venige grondmet vrij
voedselrijk,bewegend grondwater.
LITERATUUR Doing (1962),Westhoff &Den Held
(1969) .
2.4.2

BOSTYPEN

2.4.2.1

INLEIDING

Debossen opdeVeluwe (ca.65 000ha) zijn
vanuit hetgezichtspunt van debosbouw geïnventariseerd en geanalyseerd metals doelhetdoen van
uitspraken over:
De bosbouwkundige betekenis van hetbos.
De kwetsbaarheid van hetbos voor verschillende
vormen vanrecreatie.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de bosbouw.
Deze factoren zijn afhankelijk van deaard van het
bos. Daarom isnagegaan welke kenmerken van het
bos hierbij een rol spelen en isopbasis van deze
kenmerken een negental "bostypen" (bijlage 6)onderscheiden. Deze "bostypen" zijn,zoals inhet
volgende zalblijken,geen eenheden invegetatiekundige zin.
Doorhetontbreken van een recentebosstatistiek endebeperkte tijdenmankracht heeftdeze
studie eenvrijbeperkt englobaalkarakter.
Na eenbeknopte beschrijving vandebosgeschiedenis van deVeluwe (paragraaf 2.4.2.2)wordt de
werkwijze besproken,diebijde inventarisatie en
kartering isgevolgd enworden de criteria genoemd
opbasiswaarvan de negen "bostypen" zijn'onderscheiden (paragraaf 2.4.2.3). Inparagraaf 2.4.2.4
wordt eenbeschrijving gegevenvan elk van deze
"bostypen".
2.4.2.2 BOSGESCHIEDENIS VANDE VELUWE
Debosgeschiedenis van deVeluwebegintwanneer
de eerste mensen verschijnen indeMidden Steentijd (Mesolithicum, 8000 - 2450 v.Chr.). Dezemensen leefden van de jacht,visvangst enhetverzamelen vanplantaardig voedsel.Hettoen heersende
klimaat was geschikt voor een eikenmengbos met
dieren alsoeros,eland,wild zwijn,hertenree.
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 debevolkingstoename ende landbouw was er in
deBronstijd (1700 -700v.Cht.) al sprake van
ontbossing (Hacke-Oudemans 1967).
In de late middeleeuwen ontstonden veleheidevelden tenkoste vanhet aanwezige bos,waardoor
gebrek ontstond aanbrand- enbouwhout.Om de
houtvoor2iening oppeil tekunnenhouden,werd
van die tijd af een aantal bossenbeschermd. Deze
bossen,voornamelijk bestaande uit loofhout,bevinden zichvoorhetmerendeel op dekoppen van de
stuwwallen.De eerste geschreven berichten over de
bossen van deVeluwe zijnbekend uit deKarolingische tijd (8een 9eeeuw) (Hacke-Oudemans 1967).
Debossen die indemiddeleeuwen aanwezigwaren,
zijn inhet algemeen van natuurlijke oorsprong
(zogenaamde "natuurwouden"), alleen rond de ontginningen werdenhoutwallen (els,eik,berk)•aangelegd,niet alleen voor dehoutproduktie,maar
ook voor debescherming vanhetontgonnen landtegen-wildvraat en zandverstuiving. Vânaf de late
middeleeuwen genoot,doormiddelvan bepaalde vormen-vanbosbeheer,eengroot aantal bossen op de
Veluwe een zekeremate van bescherming. Het beheer
werd geregeld door zogenaamde bosmaalschappen, de
aldusbeschermde bossenwerdenmaleribossengenoemd.
Verschillende vandeze bossen vindenwe nog terug,
zevormen onze oudste boskernen (Blink 1929,Martens van Sevenhoven 1924,Zuiderveen Borgesius
1973).
Naast demalenbossen endehoutwallen warener
nog anderehoutopstanden opdeVeluwe.Dezewerden uitsluitend gebruikt door de graven en hértogen vanGelderland (Domeinbossen) of ressorteerden onder heerlijkheden. Van een duidelijk bosbeheerwas totde 15e eeuwbuiten demalenbossen nog
geen sprake.
De opdeVeluwe voorkomende kastelen evolueerden tegenhet eind van demiddeleeuwenvaak tot
landhuizen.Debijbehorende bossen kregen brede
lanen, terwijl de aanwezige boomgaarden werden
verrijktmetof tendele omgezet in siertuinen en
later inmoes- envruchtentuinen. Inde loop van
de 18eeeuwwerden veelnieuwe landhuizen aangelegdmetbijbehorende sier-en sterbossen (bossen
met een stervormige ontsluiting).Ook dewatoudere landgoederen ondergingen deze verandering
(Bienfait 1943,Blink 1929,Van derWijck 1974).
Pas inde 17eeeuwkwambijde landgoederen wat
meer belangstelling voor hetbosuithet oogpunt
vande jacht.Erverschenen jachtregelingenvoor
deVeluwe waardoor het jachtbos beschermd werd.
Stadhouder-koning Willem III (1672-1702) hield
zich intensief metde jacht opdeVeluwebezig.
Hijbeschouwde deVeluwe als één groot jachtgebied (Hacke-Oudemans 1967).
Onder invloed van deFranse fysiocraten neemt
tegenheteind vande 18eeeuwde belangstelling
voorbos-en landbouwnog verder toe (VanDissel
1939). Erwerd echter nognietopgrote schaalbos
aangelegd (VanGennep 1802,Heeckeren 1836,Hesselink 1920). Inde 19eeeuwwerd dit anders.Grote veranderingen vonden plaats,zowel op technisch
alsopmaatschappelijk gebied.Op grote schaal
werdengemeenschappelijke endomeingronden verdeeld en aanparticulieren verkocht omer land- en
bosbouw tegaanbedrijven (Vander Helm 1886).
De malenbossen dreigden verdeeld teworden,vele
werden gered door omzetting innaamloze vennootschappen.De industriële revolutie heeftmede tot
gevolg gehad datbebossing werd gestimuleerd. Er
ontstond namelijk grote vraagnaar mijnhout en
eikeschors voor de leerlooierijen.De eerstegrootschalige heideontginningen tenbehoeve van bos
(groveden) vonden plaats (VanLonckhuizen 1916).
Ook werd opgrote schaal eikehakhout aangelegd en
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bestaande cultures verbeterd. In tegenstelling tot
deze eikehakhoutcultures,waartoe de grond diep
gespitwerd,bewerkte men deheide 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 eeuwwasmen het er
over eens geworden dathet stuifzand,dat alsinds
demiddeleeuwen eenvoortdurend probleemvormde,
hetbeste kon worden beteugeld doorbebossing met
grove den (Hesselink 1920). Vanaf die tijd stammen
ook de eerste stuifzandbebossingen. In dezelfde
periode werd deNederlandse.Heide Maatschappij
(1888) opgericht,eenparticuliere organisatie die
zichmet debos-en landbouw gingbezighouden. In
1899werdvan overheidswege het Staatsbosbeheer
ingesteld.
Inhetbegin van de 20e eeuwkwam ook inNederland debosbouwwetenschap van de grond. Gebruik
van uitheemse boomsoorten, indevorige eeuw al
beproefd op landgoederen en indearboreta,werd
op grote schaal toegepast bij nieuwebosaanleg en
de omvorming vanoudeboscomplexen.Tevens bestond
erveelbelangstelling voor hetmengen van naaldhoutcomplexen met loofhoutsoorten.Het grootschaligekarakter van de oude heideontginningsbossen
werd opgevolgd door hetkleinschalige karakter van
de jonge heideontginningsbossen, datwil zeggen
hetgebruik vanverschillende boomsoorten inrelatief kleine,eensoortige opstanden.De grond werd
diepbewerkt,hetwegennet uitgebreid en zonodig
werden dearme grondenbemest (JagerGerlings 1943,
Houtzagers 1956). Ook dehoutafzetveranderde. Het
eerstverdween devraag naar eikeschors.Halverwege de 20e eeuw gold dit ook voor hetmijnhout.
Nieuwe afzetmogelijkheden werden gezocht engevonden indemoderne houtverwerkende industrieën. Dit
neemt echter nietweg dat thansvooral deboseigenaren metrelatiefweinig bos (totca. 50ha) geen
kansmeer zien hunbosbosbouwkundig tebeheren.
Het gaathier om een relatief grote groep eigenaren (ca. 1000) (nogniet gepubliceerd rapportvan
K.Jager,DeDorschkamp). Gepoogdwordt door middelvan samenwerkingsverbanden en subsidies deze
situatie teverbeteren. Een resultaat van de bosbouwwetenschap isdebosboomveredeling, die er
thans zorg voorkan dragen datbij nieuwe bosaanleg enverjonging van oudbos,hoogwaardig plantmateriaal kanworden gebruikt.Eenandere ontwikkeling metbetrekking tothetbos isde toenemende
belangstelling voorhetbos alsnatuur-enrecreatiegebied enwoonomgeving, die vooral na de jaren
vijftig zijn invloed ophetbos doet gelden.Omstreeks dezelfde periode werdmenhet er over eens
dat diepe bodembewerking uiteindelijk nadelig is
voor deontwikkeling van deboomgroei (VanGoo'r
1953, 1954).
Al dezeontwikkelingen latenzichmeer ofminder duidelijk aflezen inhet thans aanwezigebosareaal op deVeluwe.

Aanvullende,

algemene

literatuur

Brouwer 1967,Demoed 1966,Hall 1848,Hellinga
1963, DeKoning 1931,Sissingh 1928,Sissingh1976,
Slicher van Bath 1965,Spranger 1933,Sprengler
1889, Westhoff etal. 1973,Wolterson 1973.
2.4.2.3WERKWIJZE
Inleiding
Inde inleiding (paragraaf 2.4.2.1) is reeds
vermeld,dat isnagegaan welke kenmerken van een
bos een rol spelenbijhetdoenvan uitsprakenover
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de bosbouwkundige betekenis,de kwetsbaarheid en
de ontwikkelingsmogelijkheden van ditbos.De van
belang geachte kenmerken komen hieronder aan de
orde. (Opdeze plaats dient erop teworden gewezen
dathoutmeetkundige gegevens als massa enbijgroei
nietbij de studie konden worden betrokken door
hetontbreken van een recente bosstatistiek).Bij
debespreking van dekenmerken wordt ingegaan op
hunbetekenis en onderlinge samenhang enwordtvermeld hoe de inventarisatie heeftplaatsgevonden.
De kenmerken

Ouderdom van het bos
Hiermee wordt nietbedoeld de ouderdom van de
bomen,maar de ouderdom van hetbos als zodanig.
Bos van eenbepaalde ouderdom laat zienwaterbinnenhetbetreffende boscomplex aan ontwikkelingen
mogelijk is (bijvoorbeeld invegetatiekundigezin).
Voor de indeling vanhetbos in tijdsperioden is
gebruik gemaakt vanoude enmeer recente topografische kaarten van verschillende schaal enherkomst, teweten:
Kaartvan deVeluwe uit de atlasvanOrtelius.
1558/59.Cartograaf Christiaan 'sGrooten. Schaal
inurengaens.
Kaartvan deVeluwe. 1660.Cartograaf Nicolaas
Geelkercken. Schaal inurengaens.
Overzichtskaart van deVeluwe. 18eeeuw.Uitgegeven doorCovens enMortier. Schaal inurengaens.
Nieuwe kaart vanhet kwartier deVeluwe.1741.
Cartograaf IsaakTirion. Schaal inurengaens.
Geniesituatie van DeMan. 1807.Bladnummers:8
t/m 11,14t'm 27,29,30,32t/m 35,38em39.
Schaal 1:14943.
Fragment uit dekaart "LaGueldre,divisiée en
arrondissements etcantons de justice depaix".
ca. 1820.Kaart gegraveerd doorC. vanBaarsel,
Schaal 1 :173760.
Provinciekaart vanGelderland. 1843.Cartograaf
Kuiyk jr.Schaal 1 :50000.
Topografischekaart. 1852.Uitgegeven door het
Ministerie vanOorlog.Bladen: 26,27,32,33,40.
Schaal 1 :50000.
Topografische kaarten, ca. 1870,ca. 1910,ca.
1930,ca. 1968.Uitgegeven door deTopografische
Dienst teDelft.Schalen 1 :50000en 1 :25000.
Verschillende kaartbladen.
Doorkaartvergelijkingen literatuurstudie
(Blink 1929,Hacke-Oudemans 1967,Martens vanSevenhoven 1924),blijkt dat er vanaf het eind van
de middeleeuwen totaan hetbegin van de 19e eeuw
weinig spectaculaire veranderingen inhetbos van
deVeluwe hebbenplaatsgevonden. Grote veranderingenvonden pasplaats inde loopvan de 19een 20e
eeuw.Waarbij de 19een 20e eeuwonderling weer
duidelijk verschillen,met name watbetreft de
technische mogelijkheden ten aanzien vanontginningen enbosbeheer.Erkonden drie tijdsperioden
worden onderscheiden.
Deperiode vanvoor 1800.
De 19e eeuw (totongeveer 1910).
De 20eeeuw totheden.
Hetbos opdeVeluwe isingedeeld naar deze
drie perioden.Om deoudste categorie bos aan te
geven isgebruik gemaakt van de genoemde kaarten
uitde 'GeniesituatievanDeMan' (1807).

Terreinomstandigheden

voor de

bosaanleg

Deuitgangssituatie isbepalend voor de gevolgde techniek bijde aanleg van hetbos en de keuze
vanboomsoorten. Bovendien zal eenbos zichafhankelijk vandeze uitgangssituatie in een bepaalde

richting ontwikkelen. Een verdere verfijning van
ditkenmerk ishetwerkenmet eenverdeling inbodemsubgroepen en grondwatertrappen.
Om deuitgangssituatie te achterhalenisgebruik
gemaakt van oude enmeer recente topografische
kaarten (ca. 1850,ca. 1870,ca. 1910,ca.1930,
ca. 1968)aangevuld met gegevens van de bodemkaart
ende geomorfologische kaart (Stiboka, schaal
1 :50000).Zo zijn onderscheiden:
Vanouds bekend bos (alaanwezig in 1807).
Een minofmeer open struikenbegroeiing.
- Heide.
Stuifzand.
Landbouwgrond.
De categorieën 'vanoudsbekendbos'en 'eenmin
of meer open struikenbegroeiing' zijn afkomstig
vande kaarten van DeMan uit 1807.Deuitgangssituatie 'heide'isafkomstig vande topografische
kaarten uit 1850 - 1930,vermeld bijhet vorige
kenmerk ouderdom. Voor de uitgangssituaties'stuifzand' en 'landbouwgrond' isnaast deze topografische kaarten ook gebruik gemaakt van de bodemkaart
en geomorfologische kaart (Stiboka, schaal
1 :50000).

Geografische

ligging

Ditkenmerk zegt ietsover deplaats van een
bos inhet landschap. Zoblijken bijvoorbeeld
oudere bossen opdeVeluwe een duidelijke relatie
tehebbenmet enkele oude enkdorpen. Bij minder
oudeboscomplexen zijn dergelijke relaties veel
onduidelijker. Dit kenmerk hangt samen met de
ouderdom. Voor de uitwerking van ditkenmerk is
gebruik gemaakt vanoude enmeer recente topografische kaarten.

Bodembewerking,

bemesting

en

landbouwvoorbouw

Dit kenmerk geeft aanmetwelke technieken en
hulpmiddelen de grond geschikt isgemaakt voor de
bosbouw, enhangt samenmetde kenmerken terreinomstandigheden en ruimtelijke opbouw. Vooral is
gekeken naarbodembewerking,omdatmetname diepe
bodembewerking op lange termijn vannadelige invloed kan zijn opde groeimogelijkheden van bomen
en de vegetatieontwikkeling.
Boscomplexen metbodembewerking zijn ontleend
aan debodemkaart van Stiboka,schaal 1 :50000,
die een categorie bodembewerking kent.Debodemkaart geeft echter slechts globale informatie,dat
wil zeggen datbinnen bossen waar volgensdebodemkaartbodembewerking istoegepast nog wel stukken
bos kunnen liggen zonder bodembewerking.
Bemesting en landbouwvoorbouw zijn moeilijker
teachterhalen. Er zalbij de nog tebespreken afzonderlijke "bostypen" globaal opworden ingegaan.
(Onder landbouwvoorbouw verstaatmen tijdelijk
landbouwkundig gebruik t.b.v.de bodemverbetering,
vanbijvoorbeeld heide,voor de uiteindelijke bosaanleg).

Boomsoorten
Dit kenmerk isvanbelang omdat debomen inbelangrijke matehetbosbeeld bepalen (zieook de
landschapstypologie,paragraaf 2.8).Ook valt hier
tedenken aanhet gebruik van niet-inheemse boomsoorten en aande economische betekenis vandeverschillende boomsoorten. Ditkenmerk hangt samen
metdekenmerken terreinomstandigheden voordebosaanleg endoelstelling.Met behulp van luchtfoto's
(schaal 1 :20000) en terreinbezoek zijndekenmerkende boomsoorten per boscomplex opgenomen.

Bodemvegetatie
Debodemvegetatie iseen indicator voor de
vruchtbaarheid van de bodem, inhetbijzonder de
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chemische aspecten daarvan. Daarnaast geeft debodemvegetatie een aanwijzing over het functioneren
vanhetbos als ecosysteem. Ditkenmerk hangt samenmet de ouderdom en de terreinomstandigheden
voor debosaanleg. Door terreinbezoek isperboscomplex een aantal karakteristieke plantesoorten
opgenomen (dezeworden beschreven inparagraaf
2.4.1).
Struiketage
De betekenis van ditkenmerk ishetzelfde als
dievande bodemvegetatie. Bovendien geeftde
struiketage informatie overdeverticale opbouwvan
hetbos.Dit kenmerk hangt samenmetde kenmerken
ouderdom, terreinomstandigheden voor de bosaanleg
endoelstelling. Per boscomplex is terplaatse de
karakteristieke struiketage genoteerd.
Ontsluiting
Debosontsluiting isvanbelang voor debusexploitatie en de recreatie.Dit kenmerk hangt ook
samenmet de terreinomstandigheden voor debosaanleg en de doelstelling.Met behulp van de topografische kaarten (schalen 1:25 000en 1 :50 000)
en luchtfoto's (schaal 1 :20000) isper boscomplex nagegaan welk wegenpatroon aanwezig is (bijlage 4 ) .Er isniet ingegaan op de berijdbaarheid
van dewegen,omdat dit aspectvoor deVeluwe over
het algemeen geenprobleem is.
Singels,
laanbeplantingen
en
wallen
Deze groep vankenmerken kan specifiek zijn
voorbepaalde boscomplexen. Zij hangt samen met de
doelstelling. Metbehulp van luchtfoto's (schaal
1 :20000) en terreinbezoek zijn deze kenmerken
perboscomplex opgenomen.
Ruimtelijke
opbouw
Hiermeewordt bedoeld dehorizontale opbouw van
hetbos.Van belang zijn de vorm en degrootte van
de opstanden.Dit kenmerk hangt nauw samen met de
ontsluiting en dedoelstelling. Metbehulp van
luchtfoto's (schaal 1 :20000) en terreinbezoek
isdit kenmerk per boscomplex opgenomen.

omdeze drie kenmerken tegebruiken voor hetonderscheiden vandebostypen.Dit zijn:
1.De vanuit demiddeleeuwen reeds beschermde en
beheerde gemeenschapsbossen (malenbossen).
2. De vanuit de middeleeuwen bekende,maar weinig
beschermde bossen.
3.Landgoederen met de daarbijbehorende bossen
aangelegd voorhet jaar 1800.
4. Idem,maar aangelegd na het jaar 1800.
5.Heideontginningsbossen aangelegd voor het jaar
1900.
6. Idem,maar aangelegd nahet 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 vanafhetbegin van de 20e eeuw.
De landgoederen met dedaarbijbehorende bossen
(3en 4)verdienen enige toelichting omdat daarbij
kenmerk 'terreinomstandigheden voor debosaanleg'
niet van invloed isgeweest,maar alleen dekenmerken 'ouderdom' en 'doelstelling'. Dit isgedaan
om juisthetkarakteristieke van deze 'landgoedbossen' dat vooralbepaald wordt door de gebruikte
boomsoorten ende ruimtelijke opbouw, te kunnen
stellen tegenover de overwegend voor dehoutproduktie ingerichte bossen. Dit leek ons zinvolgezien de doelstellingen vanhet Veluweonderzoek.
Eenzelfde uitzondering isgemaakt bij de spontaan
gevormde bossen. Dit type kannanelijk zowel liggen opvoormalige heidevelden alsop vroeger
stuifzand, maar debosbeelden verschillen weinig.

2.4.2.4 BESCHRIJVING VANDEONDERSCHEIDENBOSTYPEN
1.Devanuitde middeleeuwen reedsbeschermde en
beheerde gemeenschapsbossen (malenbossen).
Kenmerken
OUDERDOMDit typebos isal vanaf de middeleeuwen
(475- 1500n.Chr.) bekend (maleboeken vanaf 800
n.Chr.).
TERREINOMSTANDIGHEDEN

De

doelstelling
Hierin komt totuiting metwelk doel eenbos is
aangelegd en/ofbeheerd enhoe eventueel inde
loop van de tijd deze doelstelling veranderd is.
Inprincipe zijn drie doelstellingen onderscheiden:
Het accent ligtop dehoutproduktie zowel voor
watbetreft de inrichting vanhetbos als het bosbeheer.
Reedsbij deaanlegwasbekend dathetbosverschillende functies zoukrijgen:wonen,jacht,recreatie,houtproduktie. Dezebossen worden 'landgoedbossen' genoemd.
Het accent ligtophetvastleggen van stuifzand.
Deonderscheiden bostypen
Bijhetonderscheiden van deuiteindelijke bostypen hebben devolgende overwegingen een rolgespeeld. Zoals reeds isopgemerkt enook uit de
hierboven behandelde elfkenmerken naar voren komt
zijnde gebruikte kenmerken nietonafhankelijk. De
kenmerken ouderdom en terreinomstandigheden voor
debosaanleg bepalen inbelangrijke mate het uiteindelijk ontstane bosbeeld zoals boomsoorten,
struiketage enbodemvegetatie,terwijlhet kenmerk
doelstelling juistinformatie geeft over hetbosbeheer en een aantal ruimtelijke aspecten binnen het
bos, zoals ontsluiting, lanen.Besloten isdaarom
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VOOR DE BOSAANLEG

Men gaat

er vanuit datdeze bossen zijn voortgekomen uit de
van oorsprong aanwezige bossen op deVeluwe; inde
literatuur bekend als 'natuurwouden'.
LIGGING Dezebossen liggen overwegend opde stuwwallen enhebben een duidelijke relatie met oude
Veluwse enkdorpen. De oorspronkelijke malenbossen
van Kootwijk liggen echter niet op eenstuwwal.
BODEMBEWERKING,

BEMESTING

EN LANDBOUWVOORBOUW

Voor zover bekend liggen debossen opvanoorsprong onbewerkte bodems. In latere jaren (19een
20e eeuw) iseendeelvan debodems bewerkt,vooralbij omvormingen met naaldhout enineikehakhoutpercelen.Deze laatste kunnen ook bemest zijngeweest.
BOOMSOORTENVanoorsprong komen hier zomer-,wintereik enbeuk voor.Vanaf de 19eeeuw zijn ingebracht; groveden, lariks,douglas,fijnspar,Tsugaheterophylla enAmerikaanse eik.
BODEMVEGETATIE Vooral indie delen vanhet bos
waar relatief veel licht totdebodem kandoordringen (opgaand eikenbos,eikehakhout en grove
den) zijn veel voorkomende plantesoorten:adelaarsvaren,bos-envossebes,bochtige smele. Daar waar
dit niethet geval is (opgaandbeukenbos) komen
veelmossoorten voor.
STRUIKETAGE Deze isweinig ontwikkeld enkanbestaan uit lijsterbes,vuilboom, hulst,Amerikaanse
vogelkers.
ONTSLUITING Van oorsprong ishetbos extensief
ontsloten,datwil zeggen weinig wegen aangepast

aan de terreinomstandigheden. In de omgevormde gedeelten met naaldhout en eikehakhout is eenmeer
rechthoekig ontsluitingspatroon. In sommige malenbossen kunnen oude wegtracees aangetroffen worden
zoals 'konings- enprinsenwegen' die speciaal voor
de jacht zijn aangelegd.
SINGELS,

LAANGBEPLANTINGEN,

WALLEN

Van oorsprong

komenbinnen hetbos geen laanbeplantingen en/of
singels voor. Rond hetbos isveelal eenwalaangebracht begroeid met eik en/of beuk, de zogenaamde 'traa'.
RUIMTELIJKE OPBOUWVan oorsprong bestond hetbos
uit opgaand loofhout,ook wel 'boombos' genoemd en
eikehakhout.Deze gedeelten vanhetbos zijn voor
zover nog aanwezig, grootschalig van opzet.Dit in
tegenstelling totde later met naaldhout omgevormde gedeelten,die eenduidelijke, rechthoekige opstandsgewijze opbouwkennen. Inhet 'boombos'kunnen open ruimten voorkomen, zogenaamde 'laren',
die gebruikt werdenvoor hetopstapelen van het
gekapte hout en takkenbossen.
DOELSTELLING Hetbosbeheer wasgerichtopdehoutproduktie door middel vanhet 'boombos'enhet
eikehakhout.Later werd dit uitgebreid met naaldhout.Thans kent eendeel vandeze bosseneenveelzijdige functievervulling (naasthoutproduktie ook
recreatie,natuurbescherming e.a.).
Literatuur
Blink 1929,Hacke-Oudemans 1967,Houtzagers 1931,
Anonymus 1896,Martens van Sevenhoven 1924,.Zuiderveen Borgesius 1973,Westhoff etal. 1948 1973.
2. Devanuit demiddeleeuwen bekende,maar weinig
beschermde bossen
Kenmerken
OUDERDOMDit typebos isal vanaf demiddeleeuwenbekend. Deze bossen (domeinbossen) behoorden
niet totdemaalschappen maar waren het eigendom
vanhertogen.Na 1581 gingen zeover inhanden
vanhet Landschap enwerden namens de Statenbeheerd door de Rekenkamer vanGelderland. Tot dit
bostype zijn ook diemalenbossen gerekend waarvan
in de loopvan de tijd debescherming isopgeheven.
TERREINOMSTANDIGHEDEN

VOOR DE BOSAANLEG

Men gaat

er vanuit dat deze bossen voortkomen uit de van
oorsprong aanwezige bossen ('natuurwouden1)opde
Veluwe.
LIGGING Debossen liggen verspreid over de Veluwe
enhebben overhetalgemeen eenminder duidelijke
relatie met oudeVeluwse enkdorpen.
BODEMBEWERKING,

BEMESTING

EN LANDBOUWVOORBOUW Van

oorsprong zijn debodems onbewerkt; door roofbouw,
strooiselroof en laterebodembewerking bijomvormingen isdebodem plaatselijk echter zeerverstoord.Om deproduktiviteit van deze bodems te
verbeteren is inhet verleden veelbemest en kan
landbouwvoorbouw zijn toegepast.
BOOMSOORTEN Van oorsprong groeit er zomer-,wintereik enbeuk. In latere jaren (19een 20e eeuw)
zijn grove den, lariks en douglas en Amerikaanse
eik ingebracht.
BODEMVEGETATIE Veelvoorkomende plantesoorten
zijn: adelaarsvaren, stekelvaren,bos-envossebes,bochtige smele en heidesoorten.
STRUIKETAGE Deze bossen hebben zelfvaak al een
struikachtig karakter vanwege het relatief veel
voorkomen van eikestrubben. Daarnaast komen voor:
lijsterbes,vuilboom enAmerikaansevogelkers.
ONTSLUITING Vanoorsprong isditbosweinig ontsloten,de aanwezige wegen zijn aangepast aande
terreinomstandigheden. Indemet naaldhoutomgevormde gedeelten iseenmeer rechthoekig wegenpa-

troon.
SINGELS,

LAANBEPLANTINGEN

EN WALLEN

Wanneer het

bos onderdeel geworden isvan een landgoed kunnen
er laanbeplantingen binnen hetbos voorkomen. In
de met naaldhout omgevormde gedeelten kunnenberkensingels aangebracht zijn. Incidenteel zijn
grenswallen aanwezig.
RUIMTELIJKE OPBOUWAls eropgaand loofbos aanwezig is,isdatvan een zeerbescheiden schaal.De
niet omgevormde bosgedeelten kennen eenvrij open
begroeiing en zijn niet rechthoekig vanopzet.Dit
in tegenstelling totde omgevormde bosgedeelten,
die een rechthoekige,opstandsgewijze opbouwkennen.
DOELSTELLING Oorspronkelijk rustten ergebruiksrechten opdeze bossen,zoals veeweiden,plaggenwinning,hout sprokkelen door boeren. De adelbezathet rechtvan jacht enhetkappen van brandhout. Er zijn in latere jaren aan een aantal van
dezebossen verschillende doelstellingen toegevoegd, zoalshet verbeteren van de houtproduktie
enhet omvormen naar eenmeer oorspronkelijke situatie,bestaande uit een open struikbegroeiing.
Thans kent een aantal van dezebossen een veelzijdige functievervulling.
Literatuur
Beelaerts van Blokland 1924,Blink 1929,HackeOudemans 1967,Martens van Sevenhoven 1924,Van
Oosten Slingeland 1958,Oltmans 1922,Wartenal968.
3_.Landgoederen metde daarbijbehorende bossen
aangelegd voor het jaar 1800
Kenmerken
OUDERDOMDeze bossen zijn tevinden bij de vanuit
demiddeleeuwen bekende kastelen.Deoverige stammenuitde 17een 18e eeuw alshistorische buitenplaats of landgoed.
TERREINOMSTANDIGHEDEN

VOOR DE BOSAANLEG

Een deel

van dezebossen isaangelegd invoormalige malenbossen en domeinbossen. De overige op de betere
gronden,waarmogelijk eerst landbouw isgeweest.
LIGGING Ze liggen voornamelijk opde randen van
deVeluwe enwel indeovergangszone naar de IJsselvallei enGelderse Vallei,de Randmeerpolders
(tussenHarderwijk en Hattem) endeRijn.
BODEMBEWERKING,

BEMESTING,

LANDBOUWVOORBOUW Van

oorsprong onbewerkte bodems;in latere jaren (19e
en 20e eeuw) veelal bewerkt enbemest.
BOOMSOORTEN Van oorsprong groeit er zomer-,wintereik,beuk en linde. Inde loopvande 18een
19eeeuw zijno.a. ingebracht: grove den,lariks,
douglas, fijnspar,Thuja plicata, Chamaecyparis
lawsoniana.
BODEMVEGETATIE Veelvoorkomende plantesoorten
zijn adelaarsvaren,bos-envossebes,kamperfoelie,
klimop en stinseplanten.
STRUIKETAGE Inde struiketage zijn tevinden:
lijsterbes,vuilboom, hulst,Amerikaanse vogelkers
maar ook sierheesters zoals Rhododendron.
ONTSLUITING Van oorsprong zijndeze landgoedbossen ontsloten naar ideeën vandeFranse formele
tuinaanleg (17een 18e eeuw), datwil zeggenrechthoekig vanopzetmet lange doorgaande lanen. Inde
loopvande 19eeeuw isditveelal gewijzigd naar
ideeën van deEngelse landschapsstijlwaardoor het
wegenpatroon eengrillig verloop heeft gekregen.
Beide stijlen komen veelal gelijktijdig voor.Zie
ook hetkenmerk ruimtelijke opbouw.
SINGELS,

LAANBEPLANTINGEN,

WALLEN

Binnen deze

landgoedbossen isaltijd veel gebruik gemaakt van
laanbeplantingen en singels.Vaak ligt erom het
landgoedbos eenwel ofnietmetbomen begroeide
wal,bedoeld alsgrensen bescherming.
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RUIMTELIJKE OPBOUWZie ook het kenmerk ontsluiting.Van opzetheefthet landgoedboseen strakke
compartimentsgewijzeopbouw, datwil zeggenrechthoekig gevormde opstanden inovereenstemming met
deFranse formele tuinaanleg (17e en 18e eeuw). In
de 19e eeuwwordt meer gewerkt metboomgroepenvolgens eenminder strakke opzetovereenkomstig de
danheersende Engelse landschapsstijl.
DOELSTELLING Van oorsprong moesten verschillende
functies volgens een bepaald concept vorm krijgen
binnenhetbos (houtproduktie, jacht,recreatie,
wonen). Door de veranderde maatschappelijke verhoudingen inde loop van de 20e eeuw enhetontbreken van financiële middelen zijndeze 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,VanderWijck 1974.
4.Landgoederen metdedaarbij behorende bossen
aangelegd nahet jaar 1800
Kenmerken
OUDERDOMDeze bossen zijn aangelegd inde loop
van de 19eeeuw.
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Hetmerendeel van dezebossen isaangelegd op voormalige
heidevelden,de overige op stuifzanden en invan
oorsprong minder beschermd bos (bostype2 ) .
LIGGING Ze zijnveelal gesitueerd aan of langs
het inde 19eeeuwuitgebreide rijksstraatwegenen spoorwegennet.
BODEMBEWERKING, BEMESTING, LANDBOUWVOORBOUW Ofschoon bij de eerste grovedennenaanplantingen weinig grondbewerking is toegepast, isbij de gemengd
aangelegde bossen,diebinnen ditbostype veel
voorkomen,debodem bewerkt.Landbouwvoorbouw was
ook hier een gebruikelijke methode om degroeiplaats voor bos teverbeteren.
BOOMSOORTEN Opvallend ishet«9feJ.ay.ergroteaandeel van naaldhoutbinnen ditbostype Taarnaast
zijn ook gebruikt: zomereik,beuk,berk enAmerikaanse eik.Gebruikte naaldhoutsoorten zijn o.a.:
grove den,lariks,douglas, fijnspar,Thujaplicata,Abies species.
STRUIKETAGE Deze isveelal 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 isveelal opgezet naar ideeën
van deEngelse landschapsstijl,datwil zeggen
vrij "grillig"van opzet.Hethoofdontsluitingssysteem isoverigens inveel gevallen rechthoekig
vanopzet.
SINGELS, LAANBEPLANTINGEN, WALLEN Er zijnopvallend veel laanbeplantingen binnen hetbosbestaande uit zowel inheemse als uitheemse boomsoorten.
Hetbos isveelal geheel of gedeeltelijk omwald.
RUIMTELIJKE OPBOUWNaar ideeën van de Engelse
landschapsstijl isveel gewerktmetboomgroepen,
vooralmet uitheemse naaldhoutsoorten.
DOELSTELLING Bij de aanleg inde 19e eeuwisrekening gehouden met deverschillende functies (houtproduktie,wonen,recreatie,-e.a.)die hetbos
moest gaanvervullen. Zie ook dedoelstelling bij
bostype 3.Thans iser veel verwaarlozing van deze
bossen of een accentverschuiving naar alleen bijvoorbeeld houtproduktie ofrecreatie.
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Literatuur
Springer 1905 1936,Brinkgreve 1887,Van Dissel
1939,VanGennep 1802,Van Lonckhuizen 1916,Sissingh 1928,Staf 1921,TuteinNolthenius 1891,
Wolf 1907,Stoffel 1935,Van derVen 1910.
5.Heideontginningsbossen aangelegd voor het jaar
1900
Kenmerken
OUDERDOMDeze bossen zijn aangelegd inde loop
van de 19eeeuw.
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Deze terreinen bestonden oorspronkelijk uitheidevelden en
gestabiliseerde stuifzanden.Met gestabiliseerd
wordt bedoeld datophetmoment vanbosaanleg de
'stuifzanden' al duidelijk begroeid waren met heide engrassen.
LIGGING Deze bossen zijn uiteraard gebonden aan
voormalige heidevelden,maar liggen op zichzelf
vrijwillekeurig verspreid enhebben bijvoorbeeld
geen duidelijke relatie metVeluwse enkdorpen zoals datmetdemalenbossen het gevalis.
BODEMBEWERKING,

BEMESTING,

LANDBOUWVOORBOUW De

eerste grovedennenbossen werden voornamelijk door
bezaaiing aangelegd. Debodem bewerkte men oppervlakkig ofhelemaal niet.Dit in tegenstelling tot
de aangelegde eikehakhoutcultures,want dezewerdenopdiep gespitte gronden aangelegd. Bemesting
van eikehakhout kwam regelmatig voor.Bij latere
omvormingen vangrovedennenbos met meereisende
naaldhoutsoorten (o.a.douglas) iswel bodembewerking toegepast en zonodig bemest.Ook landbouwvoorbouw was eenveelgebruikte bodemverbeteringsmaatregel.
BOOMSOORTEN Aanvankelijk werd alleen grove den en
zomereik geplant. Inde loopvan de 20e eeuw zijn
bij omvormingen boomsoorten gebruikt, zoals:douglas, lariks,Amerikaanse eik,Tsuga heterophylla.
STRUIKETAGE Deze isveelalweinig ontwikkeld en
bestaat uit soorten zoals lijsterbes,vuilboom en
Amerikaanse vogelkers.
BODEMVEGETATIE Veel voorkomende plantesoorten
zijn:bochtige smele,bos-envossebes.
ONTSLUITING Oorspronkelijkwas ereenwijdmazig
rechthoekig wegenpatroon. Inde loopvande 20e
eeuw isditpatroon fijnmaziger geworden,datwil
zeggenmeer meters weglengte perhectare.
SINGELS,

LAANBEPLANTINGEN,

WALLEN

Meestal is dit

bostype omwald,waarbij dewal veelal ingeplant
werd met eik en/of berk.Dezewal diende alseigendomsmarkering enalsbescherming voorhet aan te
leggen bos.De hoofdontsluitingswegenhebben veelaleen laan-en/of singelbeplanting metberk en/of
zomereik, somsbeuk.Laanbeplantingen komen binnen
ditbostype overigensweinig voor.
RUIMTELIJKE OPBOUWVan oorsprong zijnhetgrootschalige boscomplexen, overwegend bestaande uit
grove den en inminderemate eikehakhout.Met
grootschalig wordt bedoeld grote (enkele hectaren),
gelijkjarige opstanden van dezelfde soort. Inde
loopvan de 20e eeuw zijndeze bossen voor een
deel omgevormd inkleinere opstanden (éénhectare
of kleiner) bestaande uit verschillende boomsoorten (o.a.douglas, lariks) inoverigens eensoortige opstanden.
DOELSTELLING Aanvankelijk was de houtproduktie
vooral gericht opmijnhout (groveden), eikenschors
voor de leerlooierijen enbrandhout indevorm van
takkebossen. Nahetwegvallen van dezemarkten
werd de aandacht gericht opdeproduktie van zaag-,
paalhout en sortimenten voor de houtverwerkende
industrie (papier,vezelplaten e.d.). Na de jaren
vijftig nam debelangstelling voor de veelzijdige
betekenis vanhet bos toe.Bij eenaantal kleinere

particuliere bosbezittingen isdebestemming van
hetbos veranderd interrein voor zomerhuisjes en/
ofwoonbos;bij bostype 6treedthetzelfde op.
Literatuur
Brinkgreve 1887,VanDissel 1939,Van Gennep 1802,
Van Lonckhuizen 1916,Sissingh 1928,Staf 1921,
Tutein Nolthenius 1891,Wolf 1907,Stoffel 1935,
Van derVen 1910.
6. Heideontginningsbossen aangelegd na het jaar
1900
Kenmerken
OUDERDOMDeze bossen zijn aangelegd inde loop
van de 20eeeuw.
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Deze terreinenbestonden oorspronkelijk uitheidevelden en
gestabiliseerd stuifzand.Met gestabiliseerd wordt
bedoeld datophetmoment vande terreinaanleg de
1
stuifzanden' al duidelijk begroeid warenmet heide engrassen.
LIGGING Evenals bostype 5zijndebossen gebonden
aan voormalige heidevelden en komen daar verspreid
voor.
BODEMBEWERKING,

BEMESTING,

LANDBOUWVOORBOUW Tot

aan de jaren vijftig werd voor debosaanleg debodembewerkt enbemest,ditmethet oog opdedirecte aanplant van relatief veelmeereisend naaldhout (douglas,Tsuga heterophylla, fijnspar). Ook
landbouwvoorbouw paste men wel toe.Na de jaren
vijftig neemt debetekenis van diepebodembewerking voor debosaanleg af.
BOOMSOORTEN Naast grove denwerden o.a. ookdouglas, lariks,fijnspar,Abies species directaangeplant.Op de armere groeiplaatsen overheersen
echter grove den enberk.
BODEMVEGETATIE Veel voorkomende plantesoorten
zijn: struikheide,bochtige smele enmossoorten en
indeoudste opstanden bos-envossebes.
STRUIKETAGE Deze isweinig ontwikkeld, soorten
zijn lijsterbes envuilboom, somskomt massaal
Amerikaanse vogelkersvoor.
ONTSLUITING Hetwegennet isrechthoekigopgebouwd
en fijnmazig,hetgeen inhoudtdat erveelbinnenpaden zijn.
SINGELS,

LAANBEPLANTINGEN,

WALLEN

Er komen geen

wallen voor,soms laanbeplantingen en/of singels
vanAmerikaanse eik respectievelijkberk.
RUIMTELIJKE OPBOUWDe opstanden zijn geheel aangepast aan de ontsluiting.
DOELSTELLING Deze bossen werden ingericht voor de
produktie van mijn-,paal- en zaaghout.Na dejarenvijftig is erveel aandacht voor de produktie
van vezel-enpapierhout voor de houtverwerkende
industrie.Thans kent een aantal van deze bossen
een veelzijdige functievervulling. Evenals bij
bostype 5hebben reedsveel kleinere bosbezittingen debestemming als zomerhuisjesterrein en/of
woonbos gekregen.
Literatuur
Houtzagers 1956,Jager Gerlings 1946
7. Bouwlandbebossingen, overwegend aangelegd rond
de eeuwwisseling (19e/20e eeuw)
Kenmerken
OUDERDOMDeze bossen zijn aan het eind van de 19e
eeuwen inhetbeginvan de 20eeeuw aangelegd.
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Degrondenwaren voornamelijk ingebruik als akkerland.
LIGGING De inbos omgezette landbouwgronden vormden een onderdeel van het landbouwareaal vanVeluwse enkdorpen. Deze bossen komen slechts inbe-

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

BEMESTING,

LANDBOUWVOORBOUW De

bodems zijn uiteraard bewerkt enbemest geweest.
BOOMSOORTENGebruikte boomsoorten zijn:douglas,
lariks,Amerikaanse eik,zomereik,beuk.Veel
naaldhoutwerd echter aangetast door dewortelzwam
Heterobasidion annosum (vroegerFomesannosusgeheten),metwortelrot als gevolg.
BODEMVEGETATIE Veelvoorkomende plantesoorten
zijn: stekelvaren,rankende helmbloem, braam,
brandnetel enmuurachtigen.
STRUIKETAGE Deze isover het algemeen weinig ontwikkeld.
ONTSLUITING Evenalsbij de heideontginningsbossen
kent dit bos een fijnmazig rechthoekig wegenpatroon.
SINGELS,

LAANBEPLANTINGEN,

WALLEN

Er komen weinig

singels en/of lanenvoor.Soms zijn nogwel oude
wildwallen aanwezig alsgevolg van het voormalige
landbouwgebruik.
RUIMTELIJKE OPBOUWDeopstanden zijn,evenals bij
deheideontginningsbossen geheel aangepast aande
ontsluiting.
DOELSTELLING Deze gronden zijnvoormalige landbouwgronden diemen rendabel wildemaken door er
bosop te zetten metdebedoeling paal- enzaaghout te leveren.
Literatuur
Jager &TenKate 1976.
8. Stuifzandbebossingen,overwegend aangelegd rond
'deeeuwwisseling (19e/20e eeuw).
Kenmerken
OUDERDOMDeze bossen zijnoverwegend aangelegd in
deperiode eind 19eeeuw (ca. 1870)begin 20e eeuw
(ca. 1920).
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Deze bossen zijn aangelegd op actief stuifzand. Quabodemsamenstelling zitten indeze groep groteverschillen, zoals hetwel ofnietvoorkomen vanonderstovenprofielen ende aanwezigheid van uitgestorven
laagten,dievan grote invloed zijn opdegroeimogelijkheden van de aangeplante bomen.
LIGGING Debossen zijnuiteraard gebonden aan
voormalige stuifzandgebieden enkomen binnen deze
gebieden verspreid voor.
BODEMBEWERKING,

BEMESTING,

LANDBOUWVOORBOUW Een

oppervlakkige bewerking enbemesting is soms toegepast. Over het algemeen isdebodem nietbewerkt.
BOOMSOORTEN Demeestvoorkomende boomsoort is
grove den en inminderemate Oostenrijkse enCorsicaanse den. Op debetere groeiplaatsen isdouglas en fijnspar gebruikt.
BODEMVEGETATIE Afhankelijk van demilieu-omstandigheden komen voor:mossoorten,bochtige smele,
bos- envossebes,struik en/ofkraaiheide.
STRUIKETAGE Deze is inbeperkte mate aanwezig.
Soorten zijnberk en incidenteel Amerikaansevogelkers.
ONTSLUITING Hetwegenpatroon isvoorhetmerendeel aangepast aan de terreinomstandigheden,d.w.z.
dat ditveelal grillig is.
SINGELS,

LAANBEPLANTINGEN,

WALLEN

De hoofdont-

sluitingswegen zijnvaak omgeven door lanen en/of
singels vanberk.
RUIMTELIJKE .OPBOUWDezebossenbestaan over het
algemeen uitomvangrijke aaneengesloten,gelijkjarige opstanden vangrove den liggend op geaccidenteerd terrein.
DOELSTELLING Dezebossen zijn in eerste instantie
aangelegd terbeteugeling vanhet stuifzand met
een houtproduktiefunctie opde achtergrond. Vooral
na de jarenvijftig isde recreatieve betekenis
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van deze bossen sterk toegenomen. Een deelvandezekleinere bosbezittingen heeft thans ook een
duidelijk anderebestemming, namelijk als zomerhuisjesterrein ofwoonbos.
Literatuur
Hesselink 1920,Van 'tHoff 1920,Koenders 1910,
Mulder 1911,Westhoff etal.1973.
9. Spontaan gevormde bossen,meestalontstaan vanafhetbegin 20e eeuw
Kenmerken
OUDERDOMDe leeftijdvarieert sterk,inprincipe
van 1tot ca.80jaar.
TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR DE BOSAANLEG Deze terreinen bestonden overwegend uitheideterreinen en
stuifzanden.
LIGGING Spontaan gevormde bossen liggen verspreid
over deVeluwe indenabijheid vanbestaande aangelegde boscomplexen.
BODEMBEWERKING,

BEMESTING,

LANDBOUWVOORBOUW Bij

de totstandkoming werd geenbodembewerking,bemesting of landbouwvoorbouw toegepast.
BOOMSOORTENOverheersende boomsoorten zijn grove
den enberk, inminderemate zomereik enbeuk.
BODEMVEGETATIE Deze isafhankelijk van deomstandigheden voor de bosvorming: grassen,struikheide,
bos- envossebes.
STRUIKETAGE Dezebossen hebben zelfvaak aleen
struikachtig karakter.Als struikvormende soort
kannog genoemd worden Amerikaanse vogelkers.
ONTSLUITING Veelal isgeen ontsluiting aanwezig.
Als deze erwel is,betreft het een grillig padenpatroon.
RUIMTELIJKE OPBOUWDezebossen hebben veelal een
open karakter en zeker geen duidelijke opstandsgewijzeopbouw. Zie ook hetkenmerk struiketage.
DOELSTELLING Doordat deze bossen spontaan zijn
gevormd kan niet van eendoelstelling wordengesproken.
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2.5 Fauna

2.5.1

INLEIDING

Het faunistisch onderzoek isgericht geweest op
hetverzamelen vangegevens over slechts een klein
doch metname inrelatie totde probleemstelling
en schaal van ditproject belangrijk deel van de
fauna. Hetbetreft hier een aantal zoogdieren,de
vogels, dereptielen ende amfibieën.Bijde keuze
vandezediergroepen hebben enerzijds praktische
overwegingen (beschikbare tijd enmankracht) en
anderzijds theoretische overwegingen (dekennis
omtrent betekenis of indicatiewaarde vanverspreidingsgegevens over verschillende diersoorten) een
rol gespeeld.
Het is in ditverband zinvol het uitermateveelomvattende begrip 'fauna'nader tebespreken. De
gewervelde en ongewervelde diersoorten,waaruit
onze fauna isopgebouwd, zijn onder tebrengen in
eengroot aantal systematische groepenmet zeer
uiteenlopende eigenschappen, leefgewoontenenhiermee samenhangend zeer verschillende -vaak nog
slechtbekende - functies binnen een levensgemeenschap.Om een indruk te geven van de verscheidenheid vanwatallemaal onder hetbegrip fauna
thuishoortwordenhieronder enkelevan debelangrijkste 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 isnietbekend.Het feitdatalleen deinsektenfauna van ons land al om en nabij 15000
soorten telt,maakt hetwaarschijnlijk dat een
schatting van het soortental van de totale fauna
opongeveer 20000nogaan de lagekant is (F.A.
Bink,mondelinge mededeling).
Uithetbovenstaande,alsmede de omstandigheid
datverreweg demeeste diersoorten klein tot zeer
klein zijn en eenmin ofmeer verborgen levenswijzehebben,kanhetvolgende worden geconcludeerd.
Hetverzamelen vanmaar enigszins volledigegegevens over hetvoorkomen endeverspreiding vanalleaanwezige diersoorten ineen gebied als deVeluwe isbinnen enkele jaren onmogelijk. Bovendien

ishet zeer de vraag of ditwel zinvol zouzijn.
Hetwas dus nodig een keuze temaken uitdezehoeveelheid van organismen. Bijdeze keuze speelt in relatie totdeprobleemstelling vanhetonderzoek -dekennis vandebetekenisofindicatiewaarde van hetal of nietvoorkomen van een diersoort
ineenbepaald gebied eenrol.
Müller (1976) stelt vast dat voor de werkelijke
toepassing of integratie van faunistische gegevens
inde ruimtelijke ordening aan een belangrijke
voorwaarde moet zijnvoldaan.Deze voorwaarde is,
dat duidelijk bekend moet zijnwelke informatie
het voorkomen,ontbreken of inaantal fluctueren
vanorganismen ineenbepaald gebiedonsverschaft.
Alleen wanneer de vraagwaaróm soortx ingebied y
voorkomt ofontbreekt,kanwordenbeantwoord, is
dit gegeven bruikbaar.Voor de beantwoording van
dergelijke vragen zijn goede verspreidingsecologische enpopulatiebiologisohe gegevens onmisbaar
(Muller 1976).
Debotanici beschikken momenteel voor ons land
over redelijk volledige verspreidingsgegevens van
de meeste hogereplanten.Daardoor ishet langzamerhand mogelijk aanhet al of niet voorkomen van
deze soorten bepaalde conclusies teverbinden. Van
een zeer groot aantal (metname kleine gewervelde
enongewervelde) diersoorten ontbreken echter goede envolledige verspreidingsgegevens.Tevensisin
veelgevallen -o.a. juisthierdoor -depopulatiebiologische kennis noguiterst gering.Aangezien
hetbij interpretaties ophetniveau vanhet landschap altijd gaat ompopulaties ennietom individuen,maaktdithetdoen van verantwoorde uitspraken (prognoses) voorhetovergrote deel vandefaunanog vrijwel onmogelijk.
Wijkunnen dus indemeeste gevallen nognietof slechtsmet grootvoorbehoud -aangeven wat het
voorkomen,ontbreken, toenemen of afnemen van een
diersoort in eenbepaald gebied betekent.Het is
daarom op ditmoment nog zeermoeilijk ombij de
opzetvan een landschapsecologische studieaante
geven welke faunistischegegevenswel enwelke niet
nodig zijn. Inverband hiermee worden totopheden
dan ook meestal die diergroepen bijhet onderzoek
betrokken, dievoorwatbetreft hun ecologie en
hun verspreiding hetbestbekend zijn.
De interpretaties,die op grond van deverzamelde gegevens bij ditproject gewenst zijn,betreffen
het aangeven van de relatieve faunistische betekenis vanverschillende gebieden envan dekwetsbaarheid vande fauna indeze gebieden t.o.v.diverse
activiteiten (ziehoofdstuk 3 ) .Het is duidelijk
dat vandie diersoorten,diebij een onderzoek als
dit worden betrokken,volledige verspreidingsgegevens nodig zijn.Hetgebruik vanonvolledige gegevensmaakthet zeerwelmogelijk dat gebiedenverkeerd worden beoordeeld. Bijvoorbeeld doordat van
een bepaald gebied bekend isdat een diersoort
voorkomt,terwijl dit voor een ander gebied evenzo
het gevalkan zijnmaar nietbekend is,zal ten
onrechte heteerste gebied een andere beoordeling
krijgen dan het tweede.
Het fauna-onderzoek is inverband met de inhet
voorgaande beschreven problematiek in eerste instantie gericht opdegrote zoogdieren (paragraaf
2.5.2)endevogels (paragraaf 2.5.3). Van deze
groepen washet enerzijds mogelijk voldoendevolledige verspreidingsgegevens teverzamelen,anderzijdswerden juist deze voor hetdoen van dege-
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vraagde uitspraken ophet schaalniveau van
1 :100000 geschikt geacht.Dit laatste vooral
doordat deze diergroepen soorten bevatten die binnen ons land - specifiek zijn voor deVeluwe en
doordat degrote zoogdieren en een aantal vogels
door hunmobiliteit,de grootte vanhun leefgebied
enhunplaats ofbetekenis binnen de betreffende
ecosystemen informatie leveren die voor devraagstelling relevantis.
Bovendien is aandacht besteed aanhet voorkomen
vanboommarter, reptielen enamfibieën opdeVeluwe, hoewelbijhetbegin vanditproject bekend
was dat ert.a.v.deze soorten geen ruimte bestond
voor het verrichten van systematisch veldwerk. De
bestaande gegevens over deze soorten,die inparagraaf 2.5.4 kort zullenwordenbesproken, bleken
echter nietvoldoende volledig ombijde inhoofdstuk 3besproken interpretaties tekunnen worden
betrokken.
2.5.2

DE GROTE

ZOOGDIEREN

2.5.2.1 ALGEMEEN
Gemeenschappelijke kenmerkenvande grote zoogdieren opdeVeluwe zijndemobiliteitvan de dieren endegrote omvang vande leefgebieden waarbinnen zij zichvrijmoeten kunnen bewegen.Inverband met dezekenmerken komen zowel individuen als
populaties frequent inaanraking met storingen die
voortvloeien uitmenselijke activiteiten.Tot de
grote zoogdierenwordenhier gerekend: edelhert,
damhert, ree,moeflon,wild zwijn,vos endas.
Op deVeluwe ishetbeheer van de terreinen met
de daar verblijvende grote zoogdieren de afgelopen
eeuwen steeds gecompliceerder geworden. De laatste
decennia kanhierbij van een 'versnelling' worden
gesproken.De verspreidingsgebieden werden kleiner
door toenemende bebouwing en uitbreiding vanwoonkernen, terwijl deVeluwe bovendien incompartimentenwerd verdeeld door rasters,snelwegen en
spoorlijnen. Deontsluiting tenbehoeve vanverkeer enrecreatie leidde niet alleen tot een toename van hetaantalverkeersslachtoffersonder het
wild maar ook totverstoring vandierenineertijds
rustigegebieden.
Hetgebruik van degrond heeft eveneens geleid
totbeperking van debestaansmogelijkheden van
grote zoogdieren.Voorhoutproduktie en landbouw
zijn thansveelal dewatbetere grondeningebruik,
die om schade tevoorkomen deels zijn in-ofuitgerasterd. De voedselsituatie isdaardoor slechter
geworden en hetverspreidingsgebied kleiner. Door
aanplantvanbepaalde gewassen enhoutsoorten zijn
voorts deniet ingerasterde gebiedenmeer schadegevoelig geworden,terwijl sommige diersoorten
daar slechts in lagedichtheden of inhet geheel
nietmeer getolereerd worden.Ten slotte zijn door
de veranderingen indebedrijfsvoeringvaak monoculturesontstaanwaarinplantesoorten die niet
produktief zijn,maarwel een aantrekkelijk voedselvoor herbivoren kunnen zijn,worden verwijderd.
Met uitzondering vandedasmogen alle grote
zoogdieren worden bejaagd.
2.5.2.2 DE INVENTARISATIE VAN DEGROTE ZOOGDIEREN
Het inventariserenvan zoogdieren wordt altijd
belemmerd door hunmobiliteit,enook al zijn ze
door hun grootte opvallend genoeg,het isnietmogelijk deaantallen exactvast te stellen.Bovendien ontplooien enkele soorten hun activiteiten
vooral 'snachts en/of verblijven geregeld ondergronds.
Er isdaarom nietgestreefd naar inventarisatie
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vande exacte aantallen inelk gebied.Dit zou
trouwens ook niet zinvol zijn omdat de aantallen
veranderen door geboorte, sterfte enmigratie.
Met nadruk moetdan ook worden vastgesteld dat
de gevondenverspreiding van de soorten eenmomentopname is.Vooral in randgebieden engebieden waar
(nog)niet alle soorten voorkomen,blijken soorten
zich 'spontaan' te kunnen vestigen. Inanderegebieden blijkt somsdat eenbepaalde soort onder
invloed van allerlei factoren verdwijnt. Gelukkig
zijnde gebieden die voorhetVeluwe-project moestenworden onderzocht (hoofdstuk 3)vrijgroot,
zodat veelvandeze verschuivingen zich afspelen
binnen hetzelfde gebied.
Ten slotte kan er opworden gewezendat per
jaargetijde deverspreiding kanvariëren. Reeën
verblijven bijvoorbeeld 'szomers graag ingraanvelden waar zedekking vinden, 'sWinters zijndezelfde individuen inhetbos aan te treffen.Ook
verstoring door recreatie beïnvloedt hetverspreidingspatroon.
Bij de inventarisatie werd gebruik gemaaktvan
de volgende methoden:
Tellingen vanpopulaties (edelhert,damhert,
zwijn,moeflon).
Waarnemingen van individuen tijdensterreinbezoek (eventueelmetbehulpvan infraroodapparatuur)
inverband methun verspreiding (alle soorten).
Inventarisatie d.m.v. sporen,prenten,vraatbeelden, faeces,wroetplaatsen, schilschade,veegbomen e.d. (alle soorten).
Inventarisatie vanvossen-en dassenburchten.
Verzamelen van gegevens uithet RIN-archiefen
gegevens vanterreineigenaren enbeheerders.
Naast de inventarisatie van desoorten werden
van alle gebieden gegevens genoteerd omtrentdekking,wegen- enpadenstructuur en liggingvanrecreatieterreinen,doorgaande wegen,permanente
rasters, rustgebieden envoedselsituatie voorherbivoren (afgeleid uit aard van envariatie inbegroeiing).Aldeze factoren hebben invloed ophet
verspreidingspatroon endebestaansmogelijkheden
van de grote zoogdieren.
Hierbij treden telkens veranderingen op.Dekking
wordtbijvoorbeeld opgaand bos,erwordt gedund of
erwordenwandelroutes uitgezet.Ook een beschrijving van de terreinomstandigheden is slechts een
momentopname.
De resultaten van de inventarisaties zijngebruiktvoor debeoordeling vande gebieden.Degegevens over deverspreiding der soorten zijnverwerkt inde gebiedsbeschrijvingen inparagraaf4.5.
Inhetvolgende (paragraaf 2.5.2.3)wordtpersoort
eenbeknoptebeschrijving vandevroegere enhuidige verspreiding gegeven.
2.5.2.3 VROEGERE ENHUIDIGE VERSPREIDING
Toen inhetMesolithicum enNeolithicum (83001700v.Chr.) hettoendragebied inonze streken
langzamerhand was overgegaan ineenmeer bosrijke
vegetatie,kregen dedieren die leven inhetbos,
de kanshunverspreidingsgebieden tevergroten.
Edelhert,wild zwijn,ree en vosbehoren danook
al zeer lang totdeNederlandse fauna.
Hoe interessant ook,ten aanzienvan hetVeluweonderzoek ishetniet relevant omuitgebreid op
deze voorgeschiedenis in tegaan.Belangrijker is
een kortoverzicht vanhetgeen overde laatste
honderden jarenopdeVeluwe t.a.v.degrote zoogdierenbekend is.

Edelhert

(Cervus elaphus

L.)

De eerste schriftelijke bevestigingen dat dit
dier opdeVeluwe voorkwam, zijntevinden inoor-
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Korhoenders.

konden uit de Frankische tijd.Brouwer (1949)vermeldtook de archieven vandekastelenMiddachten
en Rozendaal,waarin o.a. beschreven staathoe in
de 14eeeuw het jachtrecht opdelen vande Veluwe
was geregeld. Indie tijd heefthet edelhert opde
Veluwe een groter verspreidingsgebied gehad omdat
ook de IJssel-en Rijnoevers endelenvan de GelderseVallei kondenworden benut.Ook buiten de
Veluwe kwamen plaatselijk herten voor.Uitbijvoorbeeld hethandschrift 'Jacht-Bedrijff' (1636)
blijkt dat indeduinen van Zuid-Holland al herten
voorkwamen vóór PrinsMaurits zedaar lietuitzetten.
Het aantalherten opdeVeluwe is ten tijde van
de uitbreiding van de 'schapencultuur' eningebiedenwaar grote zandverstuivingen ontstonden,vrij
laag geweest.Deoudeboskernen enhun omgeving
behoorden totdebelangrijkste verspreidingsgebieden.Van landbouwgebieden werden herten zoveelmogelijk geweerd, o.m. door zogenaamde wildwallen of
wildgraven aan te leggen.Afschot kwam eveneens
voor,waarbij het jachtrecht voornamelijk was toebedeeld aande hoge adelof regerende vorst. Zo
hebben PrinsWillem II en laterPrinsWillem III,
belangrijke bezittingen op deVeluwe aangekocht om
het jachtrecht tekunnen continueren. Uitde 18e
en 19eeeuw isbekend dat nog steedsherten op de
Veluwe verbleven.Volgens Sloet (1848)was eromstreeks die tijd zelfs 'eenaanzienlijk aantal'
hoewel toendelen van deVeluwe volkomenongeschiktwaren als voedselgebied vanwege de zandverstuivingen.
Koning Willem III en PrinsHendrik hadden veel
belangstelling voor het edelhert en beschermden
het zodanig dathetopdeVeluwe inaantal toenam.
Omstreeks 1896vonden de eerste inrasteringen
plaats, die laterhetkroondomein zoudenvormen.
Ook op de'zuidelijkeVeluwewerden aan het begin
vande 20e eeuwdiverse eigendomsrasters geplaatst,
zoals rond Varenna enhetDeelerwoud. Het raster
om De Hoge Veluwewas aanhetbegin van de jaren
dertig voltooid. Binnen de rasterswerdende dierenvaak inhogere dichtheden gehouden dandaarbuiten omdat erbinnen de rasters geen schade aan
landbouwgewassen teverwachtenwas.
Deherbebossingen van heidevelden enzandverstuivingen,maakten meer terreinen geschikt als
verblijfplaatsvoor hetedelhert.Teneinde schade
tevoorkomen werd echter dedichtheid op een zeer
laag niveau gehouden.
Na de TweedeWereldoorlog was het aantal edelherten zowelbinnen als buiten de rasters betrekkelijk gering.Tot het eind vandevijftiger jaren
namhet aantal toe; daarna was de stand in sommige
gebieden zohoog gewordendatplaatselijk een grotewintersterfte (vooral vankalveren) optrad. In
de jaren zestig isde stand teruggebracht totongeveer 1400 exemplaren.Daarvan leven er ruim 700
buiten derasters.De edelherten op deVeluwe leven in 15min ofmeer geïsoleerde groepen (populaties) ingrootte variërend van 20 tot400exemplaren.
Uitwisseling tussen diversepopulaties is lang
niet overal meer mogelijk.Voor het op langere
termijnvoortbestaan vanverschillende populaties
moetdan ook worden gevreesd, omdat natuurlijke
selectieprocessen, een goede sociale structuur en
leeftijdsopbouw binnen zulke kleine populaties
niet langer bestaan. Bij enkele populaties isbovendien het 'genenmateriaal1 zogering geworden
datbepaalde geweitypen gaan overheersen,waarmee
éénvan dekenmerken van een roodwildpopulatie nl.
de groteverscheidenheid ingeweivormen, verloren
dreigt tegaan.
Hetverspreidingsgebied opdeVeluwe isaan de

noordzijde begrensd door de snelweg HarderwijkZwolle.Aan de zuidzijde door deE36.Aan deoostzijde zijn met uitzondering van een klein deelnabij Epe/Tongeren,wildrasters aanwezig of zullen
zeerbinnenkort worden geplaatst.Aan de westzijde
wordt de grens van het verspreidingsgebied vooral
bepaald door de terreingesteldheid (oplandbouwgrond hebben herten geen dekking) en menselijke
invloeden, zoals onrust nabijbebouwing,verblijfsrecreatie enwegen.Bovendien zijn erop enigeafstand van dewestelijke rand van hetbos-ennatuurgebied enkele rasters aanwezig die eenverdere
verspreiding naarhetwesten belemmeren (bijvoorbeeld het raster Hoog Ruurlo-Hoenderloo aansluitend ophet raster vanDe HogeVeluwe). Jammergenoeg ishetniet zodat deherten binnen ditverspreidingsgebied overal kunnen enmogen komen.
Talloze rasters om landbouwgronden en bospercelen
(insommige gebieden is 1/5 tot 1/3 vanhetoppervlak ingerasterd !)verkleinen het beschikbare
areaal enopveelplaatsen zijn campings enbebouwing aanwezig.
Buiten deVeluwe komthet edelhert niet als
standwild voor.Welworden incidenteel inhet oostenvan het land (vooralTwente en Achterhoek)
herten (afkomstig uitDuitsland)waargenomen. Uit
deUtrechtse Heuvelrug/Gelderse Vallei enFlevopolders zijn na 1945enkelewaarnemingen bekend
van vermoedelijk van deVeluwe afkomstige herten.
Damhert (Dama dama L.)
Het isnietbekend wanneer de eerste damherten
inNederland zijn ingevoerd.Mogelijk gebeurde dat
alvóór PrinsMaurits er omstreeks 1600eenhonderdtaluitEngeland liet overkomen om zeuit te
zetten inde duinen nabij 'sGravenhage. Taylor
Page (1962)vermoedt dat de invoering in Engeland
reeds indeRomeinse tijd (150-400n.Chr.) plaatsvond vanuitAzië.
Dedieren indeduinstreek werden na verloop
van eenaantal jarenweer afgeschoten daar eraanzienlijke schade aan devegetatie ontstond (JachtBedrijff 1636).
Ook elderswerden damherten uitgezet,zoals in
dewildbaanbij Dieren omstreeks 1650.Een grote
verbreiding heefthetdamhert echterniet gehad.
Het damhertwerd vooral gehouden inkleineparkjes,
dierentuinen en landgoederen.Zowarenvolgensschilderijen (M.d'Hondecoeter)opHetLoo damherten
aanwezig,vermoedelijk ingevoerd door Prins Willem
III, voor zijn 'menagerie'.Ook nu zijn erop veel
plaatsen inNederland 'hertenkampen'waarin damhertenworden gehouden.
OpdeVeluwe werden eind vorige eeuw damherten
uitgezet. KoningWillem IIIhield enkele dieren
binnen een raster.Door PrinsHendrik zijn deze in
de 'vrije'wildbaan geïntroduceerd. Na hetaanbrengenvan inrasteringen (ca. 1915)bleven o.a.
bij Elspeet dierenbuiten de rasters.Deze vormen
thans twee populaties waarvan er nu één geheel ingerasterd is endeandere over een lengtevanca.
1km demogelijkheid heeft omover een laag raster
naar denoord-Veluwe uit tewijken,hetgeen echter
hoogst zelden gebeurt.Omstreeks 1915 zijnook op
het Deelerwoud damherten ingevoerd; door deeigendomssituatie zijndeze thans verdeeld over drie
populaties. Elders zijn tijdelijk damherten binnen
rasters aanwezig geweest (DeHoge Veluwe). Ook op
DeValouwebij Ede zijn jarenlang damherten inhet
raster gehouden.Dit raster is inverval geraakt
zodat thans opde zuidwest-Veluweenkele damherten
indevrije wildbaan verblijven.
Opde Utrechtse Heuvelrug enop sommigeplaatsen indeduinen verblijven -meestal tijdelijk enige damherten. Hetbetreft hier ontsnapte dieren
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en/of afstammelingen daarvan.Op deVeluwe ishet
aantal damherten te schatten op ruim 525dieren
(voorjaarsstand) verdeeld over 9populaties.

Het Ree (Capreolus

capreolus

L.)

Opvallend isdat inde oudere literatuur niet
zovaak over reewild wordt gesproken. Ongetwijfeld
hangt dit samenmethet feitdatdit dier vroeger
niet zo'nbegerenswaardig jachtopjectwas als het
edelhert met zijnmeer imposante gewei en veelhogere wildbraadgewicht.
In 'Jacht-Bedrijff' (1636)wordt vermeld dat
reeën inGelderland voorkwamen. Indebewaardgebleven plattegrond vandewildbaan bij Dieren
(Slichtenhorst (1654), aangehaald door Brouwer
(1949)) zijn enkele reeën ingetekend.
Het reebewoont bijvoorkeur de terreinen gelegen opdeovergang van openvlakte (hei,akkers,
weiland) naar geslotenbos.Het isdaardoor niet
verwonderlijk dat zijn aantal opdeVeluwe lange
tijd niet groot isgeweest.Deuitgestrekteheidevelden en zandverstuivingen boden immers weinig
dekking envoedsel.Voornamelijk de oude boskernen
ende randen vandeVeluwe langs de rivieren waren
door reeën bewoond.
Met deherbebossingen werd hetvoor de reeën
geschikte woongebied aanmerkelijk uitgebreid en
vooralna 1930 ishetaantal sterk toegenomen.Na
deTweedeWereldoorlog bleek de stand plaatselijk
zeer sterk te zijn teruggelopen. Sindsdien vond
een aanzienlijke toenameplaatswelke gepaard ging
met een steedswestelijker 'opdringen'van het
reewild, zodathet thans ingeen enkele provincie
meer ontbreekt.Watdekustprovincies betreft zijn
daarbij vooral debosrijke terreinen bewoond (o.a.
deduinstreek enhet Gooi). Van de Waddeneilanden
kan alleenAmeland worden gerekend tothetverspreidingsgebied.
Het aantal reeën inNederland wordtdoor deDirectie Faunabeheer geschat op ruim 22000.Daarvan
zouden er 2500- 3000opdeVeluwe verblijven;
waarbij opgemerktmoetwordendatdit aantal een
groter gebied bewoont danbijhet onderzoek t.b.v.
hetVeluwe-project isonderzocht.
Inhetonderzochte gebied komtvrijwel overal
reewild voor,hetzijpermanent,hetzij incidenteel.
De factorenvoedsel,dekking en verstoring zijn
daarbij sterk bepalend voor het verspreidingspatroon ende dichtheid die kanwordenbereikt.

Moeflon (Ovis ammonmusimon L.)
Ditwilde schaap isafkomstig vanCorsica en
Sardinië.Vandaar werden ze al inde latemiddeleeuwen naar allerlei dierentuinen uitgevoerd (o.a.
Duitsland). InNederland had PrinsWillem III
reedsmoeflons inzijn 'menagerie' op HetLoo.
De thans aanwezige moeflons opdeVeluwe stammen afvan een twaalftal dieren dat in 1921 door
de familie KrölleropDe Hoge Veluwe isuitgezet.
Een eerderepoging totuitzetten inhetKroondomein (1909)was mislukt.Op DeHogeVeluwe heeft
zich echter hetbestand bevredigend ontwikkeld. In
de oorlogsjaren vond eendaling plaats,daarna
weer een stijging tot 300 stuks aan het eind van
de jaren zestig.Thanswordt eenbestand van125150dieren nagestreefd. In 1958 zijnvanuitDeHoge Veluwemoeflons naarhetKroondomeingetransporteerd. Thansverblijven zedaar intweegebieden enhebben flinke roedels gevormd. Ten slotte
verblijven nogmoeflons binnen het rasterNoorderheide bijElspeet en zijn recentenkele dieren
uitgezet inhetWekeromse zand (eveneens omrasterd). Buiten deVeluwe komenmoeflonsvoor in een
raster bij Groesbeek.
Vóór er lammerenworden geboren kan de stand op
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deVeluweworden geschat op ongeveer 375exemplarenverdeeld over 5populaties.

Wild zwijn (Sus scrofa

L.)

Van oudsher komt ditdier voor op deVeluwe.
Met het incultuur brengen van de gronden kwamen
deproblemen,omdat de zwijnen doorhun eetgewoonten enwroetactiviteiten aanzienlijke schade aan
landbouwgewassen kunnen aanrichten. Zewerden dan
ook eeuwenlang als 'schadelijk gedierte' betiteld
ende sterke vervolging door de mens resulteerde
in zeer lage aantallen.Tijdelijk vond soms een
'opleving'plaats maar al gauw kwamen dande schadeklachten (o.a.rond 1760bijEde; IJsseling &
Scheygrond 1950).
Ook inhetoosten en zuiden vanons land kwamen
voor de 18e eeuw (vooreen deel rondtrekkende)
zwijnenvoor.
OpdeVeluwe resulteerde devervolging praktisch inuitroeiing vanhetwilde zwijn.Zo zou
volgens Sloet (1848)het (mogelijk) laatste exemplaar in 1826op deVeluwe zijn geschoten. Nadien
kwamen er regelmatig 'trekkers'vanuit Duitsland
endeArdennen,die echter veelal inhetoosten en
zuiden vanhet land alwerden geschoten vóór zede
Veluwe kondenbereiken.Uit 1861 isbekend dater
in ieder geval (weer ?)zwijnen inde omgeving van
Loenen (Gld.)voorkwamen.
Inhetbegin vandeze eeuwwerden zwijnen uitgezet opdeKoninklijke Houtvesterijen. Koning
(1926)vermeldt dat zetoen al spoedigweer overal
opdehogere gronden voorkwamen.Volgens IJsseling
& Scheygrond (1950 1961) zouden zich echter inde
Imbosch/Onzaligebossen altijd zwijnenhebbenkunnen handhaven hoeweldeze auteurs geen exacte meldingen kunnen geven.Het gebied is in ieder geval
wel geschikt voor zwijnen.Dit blijkt ook uit het
feitdat in 1945dit (buiten de rasters) de eerste
plaats was waar grotere aantallen zwijnen gingen
verblijven.De rasterswarenna deoorlog ten dele
defect.Ook vond a.h.w. een zwijneninvasie plaats
vanuit debuurlanden (DeNederlandse Jager,jaargangen 1946-1950), zodatop veelplaatsen inNederland wilde zwijnen werden gesignaleerd. Buiten
derasterswerden ze toennog steeds sterkbejaagd i.v.m.de schade aande landbouw. Pas aan
het eind van de jaren zestig -begin jarenzeventig kwam hierin verandering doordat inmiddels veel
landbouwgronden waren ingerasterd eneen 'schoontijd' voor zeugen werd ingevoerd.
Hetverspreidingsgebied opdeVeluwe is omgeveer hetzelfde alsdatvan de edelherten,met dit
verschil datze tijdelijk (alsrastersdefectzijn)
wel eens inenkele randgebieden voorkomen. Het
aantal dieren wordt geschat op ruim 575buiten de
rasters en ongeveer 850binnen de rasters,totaal
behorend tot 19geheel ofmin ofmeer geïsoleerde
populaties.
Buiten deVeluwe leven nog zwijnen in een rasterbijGroesbeek,enworden incidenteel uit
Duitsland afkomstige exemplaren gezien (o.a.Limburg,Twente,Achterhoek, Groesbeek).

Vos (Vulpes vulpes

L.)

Als roofdierheeft devoseen slechte naam en
isdaarom altijd sterk vervolgd. Inhet 'Jacht-bedrijff' (1636) lezenwe: 'werden datelijk bijde
duinmeijers gevangen,die seterstondt vernemenomdat se lichtte speuren sijn'.Ook op de Veluwe
vond deze bejaging plaats o.a. vanwege schade aan
'jachtwild'enpluimvee.Somtijds werd ook de 'par
force'-jacht (drijfjacht methonden enpaarden) op
vossenbeoefend. Over aantallen vossen opdeVeluwe inde laatste honderden jaren isniets bekend.
Deoudere literatuur vermeldt alleen dat ze 'tal-

rijk zijn', 'overal opde zandige gronden voorkomen', 'algemenebewoner' zijn e.d.
Door zijn nachtelijke levenswijze enhetgedurende delenvanhet jaar bewonenvan ondergrondse
holen ('burchten'), ishetaantal vossen overigens
bijzonder moeilijk vast testellen.
Afgaande opdecijfers vanVan Bemmelen (1864),
die vermeldt datper jaar 3000vossen inNederland
werden gevangen,wasde stand toen plaatselijk
minstens gelijk aandie vannu.Hetverspreidingsgebied omvat grote delenvan het noorden, oosten
en zuiden van het land.Ook inde Flevopolders,
Utrecht,hetGooi endeduinstreken komen thans op
verschillende plaatsen vossenvoor.OpdeVeluwe
ontbreekt ditdier vrijwel nergens,hoewelplaatselijk alleen doortrekkende exemplaren wordengezien en inde randgebieden niet overal burchten
aanwezig zijn.Het aantal dieren opdeVeluwe is
slechts globaalbekend,maar wordt (vóór er jongen
geboren worden) geschat op600 -900 exemplaren
afhankelijk vande jacht inhetvoorafgaande seizoen.
Das (Mêles mêles
L.)
Meldingen vanvóór 1850 zijn schaars.Bennet&
VanOlivier (1822)vertellen als eersten over het
voorkomen inGelderland. De algemene gegevens uit
de 19eeeuwbezigen steeds uitspraken als: 'Kwam
vroeger algemeen voor' ...'thans iseenachteruitgang tebespeuren'. Het onderzoek vanVanWijngaarden &Van de Peppel (1964) toont aan dat deze
achteruitgang zich inde 20e eeuwheeftvoortgezetendat er vanwege schade aanpluimvee enwild
inhetverledenveeldierenwerden gedood.
Op deVeluwe ishetverspreidingsgebied vooral
beperkt geweest tot de zuidelijke en oostelijke
randen, alsmede enkele burchten bijHeerde enEpe.
Enkele toponiemen (bijvoorbeeld de Dassenberg)
doenvermoeden dat er ook inhet centrum van de
Veluwe rond Apeldoorn ooit enkele burchten zijn
geweest. Elderswerden alleen doortrekkende exemplaren waargenomen. In 1957was de standminimaal.
Daarna is ze toegenomen,mede door meerbescherming enhet uitzettenvan een aantal dieren op
daarvoor geschikte plaatsen.Langs dezuidoostrandvan deVeluwe zijn nuweer veledassenburchten aanwezig. Elders,bijvoorbeeld nabijApeldoorn,
Ermelo,Epe,Nunspeet enEde,zijnbewoonde burchtenwaarvan sommige reedsvrij langbekend enbewoond zijn,zodatvermoedelijk niet alle 'nieuwe'
vestigingen afstammen vande inde jaren zestig
uitgezettedieren.Opmerkelijk isvoorts dat in
zeer veel gebieden op deVeluwe de das alleen als
doortrekker of incidentele bezoeker wordtwaargenomen.Ongetwijfeld hangt dit samenmethet feit
dat het centrale gedeelte vandeVeluwe nietoveral geschikte voedselterreinen heeft,waardoor het
fourageergebied vandedassen op deVeluwe een
aanzienlijke oppervlaktekanbeslaanzonderdaterdefinitieve vestiging volgt.Een schatting van het
aantal dassen ismoeilijk tegeven.
Elders inNederland neemthet aantal af.Ten
opzichte van 1960bleek in 1970 50%vandeZüidlimburgseburchten niet langer bewoond.Volgens Van
Wijngaarden (1970) ishetverspreidingsgebiedthans
beperkt totLimburg,delenvan Noord-Brabant,de
Veluwe,Achterhoek,Utrechtse HeuvelrugenOverijssel, terwijl ook inGaasterland enkele burchten
bekend zijn. InDrenthe worden af en toe dassen
waargenomen.

2.5.3

DE

VOGELS

2.5.3.1 INLEIDING EN WERKWIJZE
Over devogelwereld vande Veluwe was tot voor
kort zeerweinig bekend, zoals uitarchief- enliteratuurstudie isgebleken. Inhet kadervan dit
project is inde jaren 1973 en 1974een inventarisatie uitgevoerd. Hoewel het tijdsbestek van
slechts 2jarenvoor onderzoek van een gebied van
ruim 120000ha eigenlijk volkomen ontoereikend is,
gelukte het toch omeen redelijk compleetbeeld te
verkrijgen vandebroedvogelbevolking van de Veluwe. Dit isvoor eenbelangrijk deelte danken aan
de medewerking diewerd verleend door devolgende,
terplaatse goed bekende personen:F.Alleijn,H.
vanDiepen,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 deVogelwerkgroep DeHoogeVeluwe.
Opbasisvan zoveelmogelijk de grote,aaneengesloten landschapselementen alsheide,stuifzand,
bos enopen cultuurland werd een indeling gemaakt
in 93 telgebieden. (Dein 1975 tenbehoeve vande
samenstelling vandit rapport ontwikkelde indeling
in97gebieden (ziebijlage 7)vertoont in ruime
mate overeenstemming metde indeling intelgebieden voor vogels.Hierdoorwasmetweinig extra
veldwerk interpretatie voor deuiteindelijkegebiedsindeling mogelijk).
Bijhetopzetten van ditonderzoek werd gezocht
naar eenwerkwijze waarmee hetmogelijk zou zijn
binnen debeschikbare tijd debelangrijkste gegevens teverzamelen.DeVeluwe isvanprimairbelang alsbroedgebied voor een groot aantalvogelsoorten.Hetonderzoek isdaarom -en inverband
met het feitdathetvoorkomen vanbepaalde broedvogelsoorten een indicatie isvoorbepaalde eigenschappen van hetgebied -beperkt tot een inventarisatie van debroedvogels.Omdat een volledige
inventarisatie niethaalbaar was,werd aanvankelijk
een lijst opgesteld van vogelsoorten die doorhun
ecologische specialisatie van veelbetekenis zijn.
Tijdens hetveldwerk bleek hetechter mogelijk om
van veel meer vogelsoorten kwantitatieve gegevens
teverzamelen. Zodoende werdenuiteindelijk van 60
soorten gegevens verkregen omtrent hun aantal op
deVeluwe.Aangezien voor hetonderzoek toch alle
onderscheiden telgebieden inhungeheel dienden te
worden bekeken,werd besloten omper telgebied ook
een kwalitatieve inventarisatie temaken,d.w.z.
een lijst temaken vanalle soorten die alsbroedvogel werden vastgesteld. Alduswerd per telgebied
eenbeeld verkregen van de totale broedvogeldiversiteit alsmede hetaantal aanwezige paren vande
min ofmeer specifieke vogelsoorten.
DeVeluwe heeftook betekenis voortrekvogels,vooral de randen vandeVeluwe worden door veel
trekvogels als slaapplaats gekozen.Vermeldenswaard zijnde roofvogels,die gedurende de trektijd
of indewinter soms invrij grote aantallen opde
Veluwe verblijven. Zoworden soms inde winter
zeearenden waargenomen,diedeVeluwe als slaapen/of fourageplaatsbenutten.Al deze vogels zijn
nietopgenomen inde inventarisatie.
2.5.3.2 BROEDVOGELS EN HUN VERSPREIDING
Op deVeluwe zijn intotaal 107broedvogelsoortenwaargenomen. Deze kunnen alsvolgtwordeningedeeld:
vogels vanbosgebieden: 52 soorten
vogels van open gebieden (heide/stuifzand en
cultuurland): 22 soorten
vogelsvan vochtige milieus (moeras-enwater-
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vogels): 15 soorten
- roofvogels en uilen: 11 soorten
'minofmeer cultuurvolgers': 7soorten.
De soorten zijn genoemd intabel 3.Van 60
broedvogelsoorten konden kwantitatieve gegevens
worden verzameld. Deze zijn ook weergegeven intabel 3.De aantallen broedparen die tijdens de inventarisaties inhet totale onderzoekgebied zijn
vastgesteld, geven uiteraard geen exactbeeld,doch
welbetrouwbare informatie omtrent de orde van
grootte vanhet voorkomenvan de verschillende
soorten.Afb. 25,26en 27 gevenverspreidingskaartjes van enkelemin ofmeer karakteristieke
Veluwse broedvogels,die eenbeeld geven van de
voorkeur van soortenvoor bepaalde biotooptypen.

zelfs in stuifzandgebiedenvoor.
Wanneer deverspreiding van holenbroeders als
grote bonte specht enboomklever vergeleken wordt,
dankomen ook hier grote verschillen aanhet licht
(Afb. 25).Boomklevers blijken vooral voor tekomen inde zeeroude loofhoutbossen (meestbeukenbossen) en gemengde bossen,met name indeomgeving vanUddel-ElspeetenVierhouten,hetKroondomein,het Speulder- en Sprielderbos en opde zuidelijke Veluwe.Inmonotone naaldhoutbossen en in
stuifzandgebieden ontbreekt deboomklevervolledig.
De grotebonte spechtkomt echter overal opdeVeluwe alsbroedvogel voor.Hoewel er inzeer oude
bossen vaak sprake isvan eengrotere populatiedichtheid isdeze spechtook in jongebosopstanden,
vliegdennen in stuifzandgebieden e.d. present.In
dezebeidevoorbeelden betreffende 'bosvogels'zijn
appelvink enboomklever dusduidelijk kritischer
t.a.v.hunbiotoop dande goudvink engrote bonte
specht.
Indeopen gebieden vande Veluwekomen van de
familie der hoendersmetname korhoen en patrijs
voor. De verspreidingsgegevens van deze beidesoorten zijn inkaart gebracht (Afb.26).Hierbij
blijkt dat,hoewelbeide soorten in sommige gebiedennaast elkaar voorkomen,hetkorhoen nergens
buiten zijn specifieke biotoop (heidevelden) werd
aangetroffen.Wanneerpatrijzen naast korhoenders

Zo zienwijbijvoorbeeld eenopmerkelijk verschil inverspreidingspatroon van appelvink en
goudvink (Afb.25).Beide vogels zijn zaadeters en
behoren totdezelfde familie.De appelvink isop
deVeluwe min ofmeer gebonden aan ouder geboomte
metvooral loofhout, liefst inde nabijheid van
water. Hierdoor ontbreekt deze soortopgroteoppervlakten vandeVeluwe volkomen.De goudvink
daarentegen isveelminder kieskeurig. Deze soort
komt voor inallerleidichte bossages,zowel in
loof-als naaldhout enkan soms zeer talrijkoptreden in jongebosaanplantingen,boomkwekerijen,
begraafplaatsen,villawijken etc.De goudvink komt

Tabel 3. Broedvogels van deVeluwe.De cijfers geven de aantallen waargenomen broedparen vastgesteld tijdens de inventarisatie over de jaren 1973 en 1974.De aantallen geven geen exactbeeld,maar wel informatieomtrentde ordevan groottewaarin de soorten voorkomen.

Vogels bosgebieden:

52

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

Vogels van open gebieden

(heide,

stuifzand

milieus

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

Roofvogels

soorten

en uilen:11

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

'Min of meer cultuurvolgers':
gierzwaluw
boerenzwaluw
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en cultuurland):

(water- en moerasvogels):

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

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

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

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

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

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

Vogels van vochtige

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

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

paapje (6)
grasmus
braamsluiper (183)
geelgors
kneu

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

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

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

ransuil (193)
klapekster (4)

spreeuw
huismus

turkse tortel

7 soorten

huiszwaluw
zwarte roodstaart (85)

Arnhem

Appelvink (1973-1974)

Boomklever (1973-1974)

Goudvink (1973-1975)

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 enPatrijsalsbroedvogels opdeVeluwe

voorkomen iser als regel inofbij deheide wat
bouwland of grasland aanwezig.Aan de randenvande
Veluwe komen patrijzen uitsluitend voor openbij
agrarisch cultuurland. Hier isdushetkorhoen een
indicator voor deaanwezigheid van een 'geschikt'
heidetiotoop, terwijl hetvoorkomen van de patrijs
duidtopde aanwezigheid vanagrarisch cultuurland.
In enkele gevallenbewonen patrijzen echter ookwel
zandige gedeelten van heidevelden.
Van de groep der limicolen of steltlopers ten
slotte komtdewulp voor opheidevelden en inbegroeide delen van stuifzandgebieden (Afb.27).Deze soortwerd nergens op agrarisch cultuurland aangetroffen.De gruttokomtplaatselijk nogvoor als
broedvogel vanheidevelden o.a. hetHoutdorperVeld,
Hoog Soerense Veld, Stroese Veld (Afb. 27).Dit is
een zeer zeldzame situatie.Heidevelden, hoogvenen
etc. vormen de oorspronkelijkebiotoop vandegrutto. Thanskomtdeze soortechter inNederland vrijweluitsluitend voor ingraslanden.Afgezienvande
genoemde uitzonderingen worden grutto's op deVeluwe uitsluitend aangetroffen op graslanden inde
randgebieden en inbeekdalen; incidenteel ook op
bouwland. Dewatersnip werd slechts op enkeleplaatsengevonden innatte graslanden langsbeekjes,in
de overgangszone naar de voormalige IJsselmeerkust
en inééngevalbij eenheideven (Afb.27).
Op grond vandehierboven beschreven gegevens
is een goed beeld ontstaan vanhet vóórkomen ende
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ARNHEM

• Wulp (1973-1974)

+ Watersnip (1973-1974)

o Grutto (1973-1974)

Afb.27 Verspreiding vanWulp,Watersnip enGrutto alsbroedvogels opdeVeluwe

verspreiding van deverschillende broedvogelsoorten opdeVeluwe.Ditbeeld heeftalsbasisgediend voor debeoordeling vandeonderscheiden gebieden (ziehoofdstukken 3en4enbijlage7 ) .
2.5.4

OVERIGE

DIERSOORTEN

Deproblematiek ten aanzien van de betekenis
van faunistische gegevens die inparagraaf 2.5.1
isbesproken, is inmindere mate aande orde bij
relatief goed bekende diergroepen alsvogelsen
grote zoogdieren. Zij speeltechter juistwel een
belangrijke rolbijhetovergrote deelvan de overige fauna.
Naast de indevoorgaande paragrafen beschreven
zoogdieren envogels isniettemin toch aandachtbesteed aanhetverzamelen van verspreidingsgegevens
van deboommarter,van reptielen en amfibieën op
deVeluwe.Debeschikbare gegevens over deze dierenbleken echter zeer fragmentarisch en konden
niet door systematisch veldwerk worden aangevuld.
Zij zullen derhalve hieronder slechts zeer beknopt
worden besproken.
De Veluwe isvoorwatbetreft de marterachtigen
ineerste instantie vanbelang doordat zijeenbelangrijk deelvanhet steedskleiner wordende verspreidingsgebied vande boommarter (Martes martes
L.) inons landvormt (VanWijngaarden etal.1971).

Deze schuwemartersoort bewoont uitsluitend uitgestrekte bosgebleden met veeloude bomen en is
uiterst gevoelig voor verstoring en lawaai in zijn
woongebied. Absolute rustgebieden zijn dan ookessentieel voor deze diersoort (VanWijngaarden1975).
Op deVeluwe leven zesvan de zeven inons land
voorkomende reptielensoorten
(VandeBund 1964).
De hazelworm (Anguis fragilis L . ) ,de
levendbarende hagedis (LacertaviviparaJaig.) en de zandhagedis (Lacerta agilis L.) komen verspreid over de
Veluwe op allerlei terreinen voor,o.a. openplekken inbos,bosranden,heidevelden,vochtigegebieden bij vennetjes,grashellingen enbermen.De
ringslang
(Natrix natrixhelvetica Lacépède) wordt
voornamelijk waargenomen opdroge enwarme terreinen indenabijheid vanwater,hoewel ookwaarnemingenbekend zijnuit gebiedenwaar geen openwater indedirecte omgeving aanwezig is (Vande Bund
1964). Van belang isop deVeluwe ten slotte het
voorkomen van gladde slang (Coronella austriaca
Laur.) en adder (Viperaberus L . ) .De gladde slang
heeft eenvoorkeur voor droge,zonnige plaatsen op
zandgrond enwordt voornamelijk gevonden op open
plekken inhet bos,opheidevelden,aanbosranden en
op taluds.Dezesoort,dievoornamelijkvananderereptielen leeft,kan samenmetdeaddervoorkomen.De
adder wordt echter, in tegenstelling totde gladde
slang,vaakook invochtige terreinen (vochtige
heide) aangetroffen (VandeBund 1964). Zowel de
gladde slang alsde adderhebben een leefgebied
metvoldoende rust nodig.
De amfibieën
van deVeluwe zijnwathunvoortplanting betreft alle aan openwater gebonden.Er
worden intotaal 9 soorten inhet onderzoekgebied
aangetroffen. Hetmeest komenwaarschijnlijk de
gewone pad (Bufobufo L . ) ,de rugstreeppad
(Bufo
calamita Laur.), de bruine kikker (Rana temporaria
L.) ende heikikker
(RanaarvalisNilsson) voor,
waarvan de laatste op deVeluwe een duidelijke
voorkeur voor vochtige heide metvennetjes heeft
(Vande Bund 1964). Verder worden aangetroffen de
alpenwatersalamander
(Triturus alpestris Laur.),de

kleine

en de grote watersalamander

(Triturusvul-

garisL. en T. cristatus Laur.), de groene
kikker
(Ranaesculenta L.) en incidenteel de
knoflookpad
(Pelobates fuscus Laur.).
Van het voorkomen endeverspreiding vandeverschillende groepen ongewervelde
dieren opdeVeluwe bestaan slechts zeeronvolledige gegevens.Op
deze plaats ishetechter vanbelang erop te wijzendat een groot aantal diersoorten (metname
insekten) gebonden isaanhet voorkomen van één of
meer terreintypen die karakteristiek zijn voor de
Veluwe. Hetbetreft hier ondermeerde zandverstuivingen,de droge envochtige heidevelden en
niet inde laatsteplaats deoude loofbossen (MörzerBruyns &Westhoff 1951).
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2.6 Hydrobiologie van het oppervlaktewater

Mede inhetkader vanditproject zijn 46 stilstaandewateren opdeVeluwe onderzocht.Dithydrobiologisch onderzoek heeft vanmei 1973tot mei
1975 geduurd enheeftvoornamelijk bestaan uit een
onderzoek naar de samenstelling vande diatomeeënflora (kiezelwieren) enwatervlooiënfauna. Debelangrijkste resultaten worden hieronder weergegeven. Details over ditonderzoek zijn te vinden in
een intern rapport vanhet Rijksinstituut voorNatuurbeheer (Notenboom-Ram 1976).
Aan de stromende wateren konbinnen dit project
geen speciaal onderzoek worden gedaan.Inparagraaf
2.6.2 wordt echter toch eenkorte karakteristiek
van deVeluwse beken gegeven opbasis van bestaande kennis engegevens.
2.6..

STILSTAANDE

WATEREN

2.6.1.1 Grove indeling van de stilstaande wateren
Het fabeltje,datdeVeluwe een zeer drooggebied zou zijn zonder enigewaterplassen vanbetekenis, isdank zijdit uitgebreide onderzoek achterhaald. Er iseen aanzienlijk aantal stilstaande
wateren aangetroffen, ingrootte variërend van enkeledeciaren totenkele hectaren.Het overgrote
deelvandeze stilstaande wateren kan tot devennengerekend worden: ondiepe,vanoriginevoedselarme waterplassen metwisselende waterstandinheiden enheideontginningsbossen. Vaak zijnhet voormalige veenafgravingen ofwasplaatsen voor schapen.
Van zeker 70-75% van devennen op deVeluwe is
dewaterstand alleen afhankelijk van de neerslag
endeverdamping,omdatdezevennen op eenondoorlatende bodem (meestal een ijzerbandje,soms leem)
gelegen zijn.Dewaterstand vande overige vennen
enandere stilstaande wateren istevensafhankelijk vanhetgrondwater.
De 46onderzochte stilstaande wateren opdeVeluwe (bijlage 7)kunnen opgrond van fysisch-chemische enbiologische criteria worden ingedeeldin:
1 Voedselarme en zeer zure vennenmet een meestal
kale zandige bodem. Hetwater iskleurloos en helder. Voorbeelden hiervan zijn devennen op de oostelijke heide van De HogeVeluwe en ophet Asselse
veld.
2 Dystrofe vennen (dystroof = rijk aan humuszuren)
met een zandige bodem waaropmeestal een laag van
halfverteerde plantenresten ligt.Hetwater is
bruin gekleurd door de aanwezigheid vanveelhumuszuren.Voorbeelden hiervan zijnde vennen in Klein
Zwitserland bijApeldoorn enhetven ophet landgoed Hooge Heide bijHeerde.
3 Vennen van type 1of 2die door lichte storingennietvolledig voedselarm meer zijnmaar een
grote verscheidenheid aanplanten endierenherbergen. De storingen zijn indeze vennen zoklein
dat eennivellering nogniet isopgetreden.Men
spreektvan 'metatrofe' situaties.Voorbeelden zijn
de Ossenkolk enhetAndromedaven bij Vierhouten en
de Bakenberg bijUghelen.
4 Plassen die van nature of doormenselijk handelenmatigvoedselrijk zijnof zijngeworden.Op de
Veluwe liggendeze plassen niet inheidegebieden.
Voorbeelden zijn deLeemkuil bijEpe,hetBleekemeerbijUddel endeplasbijdeGinkel bijEde.
5 Visvijvers:plassen die nog steeds kunstmatig
worden verrijktmetmeststoffen enwaarin bepaalde
soortenvisworden uitgezet.Voorbeelden zijn de
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WaabijHattem endeKreelseplasbijEde.
De levensgemeenschappen indewateren van de
groepen 1,2en 3verschillen duidelijk met die
van degroepen 4 en 5.Een korte karakteristiek
vande fysisch-chemischeenbiologische componenten van de levensgemeenschappen inde voedselarme
vennen en de voedselrijke waterenwordt hieronder
gegeven.
2.6.1.2 VOEDSELARME VENNEN

Fysisch-chemische

componenten

De voedselarme vennen opdeVeluwe zijn ondiep
tot zeer ondiep (10- 100cm).Hetgevolg hiervan
isdatde temperatuurverschillen tussen dewateroppervlakte endebodem zeer gering zijn.Temperatuurverschillen tussen dag en nacht en tussenopeenvolgende dagen kunnen echter zeer aanzienlijk
zijn. Zowerd waargenomen datde watertemperatuur
van eenven op een zonnige dag 25°Cwas eneen dag
laterna een fikse regenbui 12°C.Debodem isin
het algemeen weinig begroeid,uitgezonderd vaak de
stroken langsde oever en enkele uitgebreide moerasrus-ofveenmosbegroeiingen. Hetwater iskleurloos enhelder;water vanvennen met een venige
bodem is echter vaakbruin door de aanwezigheid
vanveelhumuszuren (dystroof water).
Hetwater bevat slechts zeer lage concentraties
chloride-,calcium-, fosfaat-en bicarbonaationen,
terwijl nitriet-ennitraationen doorgeremdebacteriële processen nietof nauwelijks voorkomen.
Het geleidingsvermogen is laag,evenals depH(3,24,5). Hetvermogen om 'vreemde' stoffen op tevangen (tebufferen) isklein.Vaak treden er inde
modderlaag anaërobe processen op die zwavelwaterstof
gas enmethaangas doen ontstaan,waarvan de
eerste duidelijk te ruiken isalsmen indemodderlaagroert.

Biologische

componenten

HOGEREWATERPLANTEN Inhetwater van vennen met
eenkale zandbodem groeit voornamelijk moerasrus
en/of veenmos.Wanneer erop de zandbodem een laag
plantenmodder aanwezig iskunnen snavelzegge,veenpluis en veelstengelige waterbiesworden waargenomen.Aan deoever vaneen aantal vennen komen zonnedauw,bruine enwitte snavelbies,pijpestrootje,
lavendelheide en -vooral alser storingenoptreden -pitrus voor.
PLANTAARDIG PLANKTON Van de grote groepenplantaardig plankton diewekennen,komen inhetvenwatervooral jukwieren,zweephaarwieren en diatomeeen voor.Degrootste verscheidenheid aan jukwieren
(vooralCosmarium-, Euastrum- en Micrasteriumsoorten) wordt gevonden inde iets voedselrijkere
wateren.Wat de diatomeeënbetreftbestaat 90%uit
kleine Eunotia-soorten enFrustulia rhomboidesvar.
saxonica (Rabh.)de Toni. Ishetwater iets voedselrijker,dankomen ook grotere Eunotia-soorten,
Pinnularia- enNeidiumsoorten voor.Aan de oever
vandevennen kunnen veeldraadwieren voorkomen.
Vertegenwoordigers vande groenwieren enblauwwierenkomen slechts inkleinehoeveelheden voor
(Beyerinck 1927,Harnisch 1929,Redeke 1948).
DIERLIJK PLANKTON Onder de grote groepen van het
dierlijk plankton iseen aantal soortenkarakteristiek voor hetvoedselarme venwater.Bijde
schaalamoeben zijn dito.a. Difflugia rubescens
Penard,Nebela carinata Archer,Phryganell^t"1"1'«-
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Luchtfoto van denoordelijke Veluweflank nabij Mullegen (1949). (Fototheek Topografische Dienst).De symbolen hebben betrekking op devolgende, cultuurhistorisch interessante verschijnselen:
Al,2,3Kleine akkerlandcomplexen bestaande uitzwarte enkeerdgronden,behorend bij de laat-middeleeuwse
'Einzelhof'-nederzetting Muilegen.De repelvormig verkavelde 'Gewannen' zijn gedeeltelijk (nog)omringd door houtwallen.
B

Onderdeel van Muilegen bestaande uit laarpodzolgronden. Dit terrein werd hoofdzakelijk gebruikt als
grasland waarop dichtbij huis het veekonworden geweid. Tot 100 à 150 jaar geleden waren hier nog
percelen inheide gelegen.

C

Onderdeel vanMuilegen bestaande uit duinvaaggronden, voorheen begroeid metbos;thans cultuurland

D

De vroegere plaats van dehof Muilegen.

El,2

Complexen met repelvormig verkavelde zwarte enkeerdgronden ressorterend onder respectievelijk01denbroek en Broekdijk. Debasisstructuur wordt gevormd door een vanuit diebeide dorpen opstrekkende strookvormige percelering, die in eerste aanleg stamt uit de latemiddeleeuwen. Latereontwikkelingen hebben geleid tothet ontstaan vanhet es-achtige karakter dat zichtbaar isop de foto.Belangrijke objecten zijn de Heigraaf of Bovenweg als vroegere achtergrens vanhet cultuurland (a),de
Bovenstreek (b)ende Lapstreek (c),een tweetal secundaire occupatieassen gelegen opde overgang
tussen enkeerdgronden en beek- en gooreerdgronden ongeveer halverwege de opstrekkende percelen.

E3,4

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

F

Gebied 'DeVeenen',o.a.bestaande uit meerveengronden. Depercelering iseenvoortzetting van de
strookvormige basisstructuur binnen het territorium van Oldebroek. De ontginning ispas inde
laatste eeuw gerealiseerd.
Stuifzandgebieden,hierhoofdzakelijkbestaande uitduinvaaggronden, voorhetmerendeelbebost.

phaerica Penard enbij de zonnediertjes isdit
Acanthocystus turfacea Carter.De raderdiertjes
Keratella serrulataEhrb.,Polyarthra triglavar.
minorVoigt enLecane ligona Dunlop zijn eveneens
karakteristiek voor ditwater (Redeke 1948).
Onder dewatervlooien wordt devolgende combinatie van soortenveel inde voedselarme vennen
aangetroffen:Chydorus sphaericusO.F.M.,Alonella
excisa Fischer,Scapholeberis mucronataO.F.M,
(nietkarakteristiek) tezamen met de voor voedselarm venwater karakteristieke soorten Acantholeberis curvirostrisO.F.M,enBosmina obtusirostris
Lillieb.en somsde eveneens karakteristieke soortenAcroperuselongatus Sars,Alona rusticarusticaScott,Rhynchotalona falcata Sars enStreblocerus serricaudatus Fischer.Tenslotte zijn o.a.
de roeipootkreeftjesCyclops longuidus Sars,Canthocamptusgracilis Sars enMoraria brevipes Sars
ook karakteristiek. Eénoogskreeftjeskomen in het
venwater weinig voor (Redeke 1948).
MACROFAUNAOnder macrofauna verstaat men inde
hydrobiologie demethetblote oog waarneembare
dieren, zoals insekten (larven), slakken,bloedzuigers,platwormen,kreeftachtigen enborstelwormen.Algemeen isvoor hetwater van voedselarme
vennen kenmerkend dat slakken,mosselen, hogere
kreeften envissen ontbreken.Onder de insekten
(larven) is echter weer een aantal karakteristieke
soorten tevinden. Bijdewaterwantsen zijn dit
bijvoorbeeld Corixa dentipes Thoms,NotonectaviridisDele. en Sigara scotti Dgl. en Sc. (Nieser
1968), onder dekevers bijvoorbeeld CoelambusnovemlineatusSteph. en Dytiscus lapponicus Gyll.
Oók de larven van de libellen Sympecma fusca (=
Lestes fuscusVanderl.) en Leucorrhinia rubicunda
L.,de larven vande eendagsvlieg Leptophlebia
vespertina L. en de larven van de kokerjuffers
Phryganea obsoletaMc.Lach enMollana albicans
Zett (Redeke 1948).
Inhetalgemeen isde soortenrijkdomvan de
voedselarme vennen klein doch karakteristiek. Vennendie ietsvoedselrijker zijn geven een grotere
enmeer bijzondere soortenrijkdom tezien.
2.6.1.3 VOEDSELRIJKE WATEREN

Fysisch-chemische

componenten

Evenals bij devoedselarme vennen isde diepte
van de onderzochte voedselrijke wateren opdeVeluweniet groot (ineen aantal gevallen echter wel
meer dan 1meter). Ook hier zijn temperatuurverschillen tussen dewateroppervlakte ende bodem
gering, terwijl temperatuurschommelingen tussen
dag en nacht enopeenvolgende dagen groot kunnen
zijn. Hetwater isvaak troebel en groenig van
kleur door hetoptredenvanalgenbloei.
Dehoeveelheden ionen zijnveel groter daninde
voedselarme vennen,vooraldehoeveelheden fosfaat-,nitriet- ennitraationen nemen toe.Hetgeleidingsvermogen vanhetwater isaanzienlijk hoger,evenals depH.Demogelijkheid om "vreemde"
stoffen teneutraliseren isruimer danbij de
voedselarme vennen.

Biologische

componenten

HOGEREWATERPLANTEN Voedselrijke wateren bezitten
watervegetaties met fonteinkruiden,kroos enwaterlelies.Aan deoevers van deonderzochtewateren zijno.a. riet,lisdodde,gele lis,waterscheerling, egelskop enbrandnetel waargenomen.
PLANTAARDIG PLANKTON De groenwieren, vaak gecombineerd metblauwwieren,beheersen het waterbeeld
(Redeke 1948). Vergelijken we devoedselrijkewaterenmet devoedselarme vennen,dan zijn van de
grote groepen plankton de jukwierenbijna afwezig.

Diatomeeën komen rijkelijk voor,doch bij de voedselrijke wateren zijnhetvooral:Navicula-,Gomphonema-,Achantes-enCymbellasoorten.DeEunotiaenPinnulariasoorten komen inmindere matevoor.
DIERLIJK PLANKTON Debijzondere soorten van het
voedselarme water zijn vervangen door meer enalgemenere soorten.Alle groepen vanhet dierlijke
plankton kunnen rijkelijk ingevarieerde samenstelling voorkomen. Onder dewatervlooien zijnenkele soorten gevonden dievoornamelijk beperkt
zijn tothetvoedselrijkere water.Het betreft
hier bijvoorbeeld Alona costata Sars,Alonarectangula Sars, Bosmina longirostris O.F.M., Pleuroxus
aduncus Jurine enP. trigonellus O.F.M. (Flössner
1972).
MACROFAUNA Voedselrijke wateren kunnen veel soorten slakken,mosselen,kreeftachtigen en vissen
herbergen in tegenstelling totdevoedselarme zure
vennen. Dekarakteristieke,voedselarm waterminnende insektensoorten ontbreken en zijn vervangen
door andere,meer algemene soorten (Notenboom-Ram
1976).
2.6.2

DE BEKEN

DeVeluwse beken kunnen metbetrekking tothet
waterregime verdeeld worden indrie categoriën:
Laaglandbeken,
waarvan de toevoerbestaat uit
water van sloten engreppels samenmet uittredend,
oppervlakkig grondwater.Dewaterafvoer isafhankelijk van regenval inhet stroomgebied. Alleen de
Hierdense beek (50)aandenoordwest Veluwe-rand
komt in aanmerking voor deze categorie (bijlage7 ) .
Sprengenbeken,
die gevoed worden doorgrondwater uit sprengen. Sprengen zijn gegraven beekkoppen,die eenwatervoerende laag aansnijden. Veel
sprengenbeken ontvangen tevenswater van een
stroomgebied via zijbeekjes en sloten en krijgen
dan veelmeer het karakter van laaglandbeken. De
waterafvoer isbetrekkelijk constant. Deze categoriewordt voornamelijk langsde oostelijke Veluwerand gevonden (65t/m 85) enbij Renkum (51en52).
Bronbeken, die ontstaan alsechtebronnen,
d.w.z. door grondwater datvan nature aandeoppervlakte treedt.Dit grondwater komt in sommigegevallen van grotere diepte (Oomen &Geelen, 1966).
Dewateraanvoer iszeer constant.Dezebeken komen
uitsluitend langs de zuidelijke Veluwezoom voor
tussen Doorwerth enEllecom (Maas 1959).
Kenmerkend voorbeken is stromend water.De
stroomsnelheid bepaalt hetprofiel,de samenstelling vanhetbodemmateriaal enhet zuurstofgehalte. Door deverschillen inwaterregime endehiermee verband houdende fysisch-chemische eigenschappenper categorie,wordt eennadere differentiëringvan de levensgemeenschappen van bekenverkregen. In tabel 4worden enigebelangrijke fysisch-chemische eigenschappen genoemd,waarbijgebruik gemaakt isvaneigenwaarnemingen en literatuurgegevens (Bovee-Meijn 1969,Higler 1973,Maas
1959,Nijssen 1962,Oomen &Geelen 1966).Laaglandbeken kunnen over trajecten gedurende langere
ofkortere tijd droogkomen te staan of stilstaand
water bevatten. Bij sprengenbeken komt eendergelijke situatie alleenvoor inperioden van langdurige droogte ofbij grondwaterstandsverlaging door
wateronttrekking. Bronbeken vertonen de grootste
constantie inafvoer en andere fysisch-chemische
eigenschappen.
Doorde karakteristieke eigenschappen vanbeken,
zoals stroming,hoog zuurstofgehalte enmeerconstante temperatuur,wordt een levensgemeenschap
aangetroffen die qua soortensamenstelling sterkafwijkt van dievan stilstaand water.Opplaatsen met
hoge stroomsnelheid worden uitsluitend stroommin-
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Tabel 4.Fysisch-chemischeeigenschappen vanVeluwsebeken.

Categorie

Laaglandbeken

Sprengenbeken

Bronbeken

Watertoevoer

zeer fluctuerend

redelijk constant

constant

Bodemsamenstelling

grint, zand,slib,
blad (allochtoon)

grint, zand, slib,
blad (allochtoon)

grint, zand,
somsblad

Temperatuur

fluctuerend

in spreng constant
benedenloop fluct.

inbron constant
benedenloop fluct.

pH

5,5 - 8,5

4-7,benedenloop
kan hoger zijn

4-7

0_-verzadiging

60-140%

25 -60%
inde spreng

50-60%
inbron

Ca-gehalte

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

6-16 mg/l

grote aanvoer

alleen in
benedenloop

Aanvoer
(verontreinigd)
oppervlaktewater

4,6-44mg/l

nende (reofiele) soorten aangetroffen. In laaglandbeken en sprengenbeken,waar trajecten met langzaam stromend en soms stilstaand water gevonden
worden,komen ook typische stilstaand-water-organismen voor.Een aantal soorten is karakteristiek
voor laaglandbeken. Het zeer constante biotoop van
bronnenherbergt een aantal (voorons land zeer
zeldzame) specifieke organismen,waarvan er enkele
uitsluitend gevondenworden inbronnen die gevoed
worden door dieper grondwater (Oomen&Geelen1966).
De sprengenbeken vertonenovereenkomst metbronbeken, zowelalsmet laaglandbeken. Erworden organismen gevonden vanbeide levensgemeenschappen.
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meestal geen

2.7 Cultuurhistorie

2.7.1

INLEIDING

; DE GEVOLGDE

WERKWIJZE

Het cultuurhistorisch onderzoek had als doel
hetvergaren vankennis overde verspreiding van
oudere nog gave landschapsonderdelen op deVeluwe.
Allereerst isbegonnenmethetvervaardigen van
werkkaarten op schaal 1 :50 000,waarindeveranderingen welke zich tussen omstreeks 1870en heden
(ca.1970)opdeVeluwe hebben voltrokken min of
meer totuitdrukking worden gebracht.Het jaar
1870 is tendele ompraktische redenen tot uitgangspunt gekozen omdat toende eerste gedrukte
chromo-topografische kaarten verschenen.Bovendien
hadden totdie tijdnog weinig ingrijpende en
grootschalige veranderingen inhet cultuurlandschapplaatsgevonden.
Er zijn drie soorten werkkaarten vervaardigd
die elk betrekking hebben opeen bepaald onderdeel
vanhet landschap:devlakrelictenkaart,de lijnrelictenkaart en depuntrelictenkaart.
Bijde 'vlakrelictenkaart'wordthetbodemgebruik van omstreeks 1870vergeleken metdatvan
omstreeks 1970.Waar hetbodemgebruik gelijk is
gebleven,wordtgesproken van bodemgebruiksrelicten.Bijhetonderscheiden vande verschillende
vormen vanbodemgebruik is gekozen vooreenvijftal categorieën: cultuurland,bos,heide,stuifzand enbebouwde kom. Behoudens wellichthetbegrip 'cultuurland',waaronder alle in cultuurgebrachte grond kanworden verstaan (o.a.akkerland,
grasland en tuinland)behoeven deze categorieën
geen nadereuitleg.Analoog aandezevijf categorieën is sprake van respectievelijk: cultuurlandrelicten,bosrelicten,heiderelicten,stuifzandrelicten en relicten van ineenkom geconcentreerde
bebouwing.Van aldeze relictenheeftmende liggingkunnenweergeven doormiddel vankaartvergelijking.Voor de situatie inhetverleden is uitgegaan van chromo-topografische kaarten op schaal
1 :25 000,inhoofdzaak daterend uitde tijd tussen 1865 en 1871.Voor dehuidige toestand isgerefereerd aanhetbeeld verschaft doordemeestrecente chromo-topografischekaarten op schaal
1 :25 000en 1 :50000.Waar zichbodemgebruiksrelicten bevindenwordt in zijn algemeenheid gesproken van 'gehandhaafdbodemgebruik'; daar waar
geen relicten worden aangetroffen kanmen spreken
van 'verdwenenbodemgebruik'.Meer specifiek kan
daarbijworden onderscheiden: verdwenen cultuurland,verdwenen bos,verdwenen heide en verdwenen
stuifzand.Uiteraard wordt inditverband nietbedoelddatallebodemgebruik zouzijn verdwenen!
Wanneer sprake isvan verdwenen bodemgebruik dan
wil dat slechts zeggen datdebodem van eenbepaald
territorium thanseen anderebestemming heeftdan
in 1870.Omtrenthethuidige bodemgebruik wordt in
deze context niets medegedeeld.
Bijde lijnrelictenkaartwordt aandachtgeschonken aandewegen aangegeven ophet reeds vermelde
kaartmateriaal uit 1870.Mits zij ouder zijn dan
ca. 100 jaaren inhethuidige landschap(omstreeks
1970)nogherkenbaar zijn,zijnwegen van allerlei
aard,zoalshandels-enhessenwegen;konings-en
jachtwegen enpostroutes gezamenlijk, zonder nader
onderscheid, inkaartgebracht.Als bijzonderheid
isaangegeven welke wegen omen nabij 1870vanbestrating waren voorzien (verhardewegen) enwelke
niet (zandwegen).

Depuntrelictenkaart geeft een overzicht van de
solitaire bouwwerken welke voorkomen opde lijst
vanonroerende monumenten, samengesteld door de
Rijksdienst voorMonumentenzorg te Zeist (aangegevenmet een stip opbijlage 3 ) .Dit is duidelijk
een enigszins anderebenadering danbij devlakrelictenkaart en de lijnrelictenkaart;het jaar 1870
of daaromtrent komthier niet aan deorde.Watbetreftdeouderdom kanmen alléénmet zekerheid
vaststellen dat,gezien de leeftijdsgrensdie in
de Monumentenwet wordt genoemd, ten aanzienvandezebouwwerken eenouderdom van tenminste vijftig
jaarmagworden aangenomen.Overigens geeftde
puntrelictenkaart eenbeeld van deverspreide nederzettingen welke zich sinds 1870totopheden
hebben kunnenhandhaven.Hetbetrefthier nederzetingenwaarvan debebouwing niet ineenkom isgeconcentreerd doch waarvan de elementen onderling
eenduidelijke samenhangvertonen,bijvoorbeeld
doordat zijgezamenlijk een nederzetting met een
eigen identiteit (eendorp,eenbuurschap of een
gehucht) vormenofgevormdhebben.Bijhettracerenvan deze relicten (aangegeven meteen sterop
bijlage 3) ishetzelfde kaartmateriaal gebruikt
alsbij de samenstelling van de vlakrelictenkaart
en de lijnrelictenkaart.
Na gereedkoming zijnde driewerkkaartengebracht van schaal 1 :50000op schaal 1 :100000
omvervolgens teworden geïntegreerd totde Cultuurhistorische relictenkaart van deVeluwe (18701970)welke alsbijlage 3bijhet rapport isgevoegd.Deverandering vande schaal isgepaardgegaanmet generalisatie van gegevens,waarbij het
onvermijdelijk is datbepaalde informatie verloren
wordt.Wilmen zich nauwkeuriger opdehoogte stellenvan depreciese ligging van de verschillende
relicten,danverdienthet aanbeveling alsnog een
blik tewerpen opdewerkkaarten op schaal
1 :50000,welke bij de Stichting voor Bodemkartering ter inzage liggen.
Behalve een samenvatting vande gegevens welke
zijnvastgelegd indewerkkaarten,isdeCultuurhistorische relictenkaart van deVeluwe eeninformatiebron voor watbetreft de ligging en debegrenzingvande zogenaamde 'oudebeheerseenheden'. Een
oudebeheerseenheid iseenbestuurseenheid uit
het verleden binnen samenlevingen met inhoofdzaak traditioneel gerichte vormen van agrarisch
grondgebruik. Op deVeluwe kendemen vroeger dergelijke bestuurseenheden onder verschillende namen,
zoals 'buurschap', 'mark'en 'maalschap'. Deonderscheiden oudebeheerseenheden zijn ontleend aan
kaart 6van deGeschiedkundige Atlas van Nederland
('s-Gravenhage 1913-1932)behorend bij de tekst
van Dr.A.H.Martens vanSevenhoven over 'Marken
inGelderland'. Denamen vandeoude beheerseenheden, die opkaartbijlage 3met een nummer zijnaangegeven,wordenvermeld in tabel 5.
De opmerkingen betreffende deuitgangspuntenvan
deverrichte inventarisatie kunnen nietworden afgesloten zonder eenenkele kritische kanttekening
teplaatsen ten aanzien vanhet reële gewicht van
de verkregen resultaten.Met name isdithet geval
bijhetbegrip 'gehandhaafd bodemgebruik'. Zoals
gezegd,ishiervan sprakewanneerhet bodemgebruik
van omstreeks 1870identiek isaanhet bodemgebruik
van omstreeks 1970.Indeze werkwijze schuilt een
groot gevaar;men mag nietvoetstoots aannemen dat
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Tabel 5.Namen en nummers van de oudebeheerseenheden opde Cultuurhistorische relictenkaartvan de Veluwe
(bijlage3 ) .
Apeldoorn ofOrden 60
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
ErnstenWestendorp 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 enAsselt 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 ofAanstoot 75
Otterlosche ofAanstoter Bosch 84
Putten 42
Putterbosch 40
R e k e n k a m e r v e l d e n Noord-Veluwe 15

tussen beide tijdstippen geen enkele verandering
indebestemming heeftplaatsgevonden.
Om tussentijdse ontwikkelingen adequaat tekunnenvolgen zou eengroot aantal dwarsdoorsneden in
de tijdmoetenworden gemaakt.Omdat voor diewerkwijzedepraktische mogelijkhedenontbraken heeft
men,noodgedwongen,toch totdehuidige opzet moetenbesluiten.Een tweede kanttekening betreft de
relictenvan ineenkom geconcentreerde bebouwing
alsmede de relictenvan nederzettingenmetverspreidebebouwing. Bijbeide relicten ishetduidelijk dathier nietgedoeld isophethandhaven van
de individuele panden die van debebouwing deel
uitmaken,maar dathetgaat om de omstandigheid
datmenhier temaken heeftmeteen bestendiging
vandebestemming van deverschillende bebouwingselementen gezamenlijk.
Inhetkadervandit onderzoek zijn de archeologische objecten nietonderzocht omdathiervan op
streekplanniveau reeds gegevens aanwezigwaren.
Niettemin werd bij devoortgangvanhet onderzoek
hetgeheel ontbreken van deze gegevens als een lacune ervaren.Daarom is aanhetonderdeel cultuurhistorie een aparteparagraaf (2.7.3) toegevoegd,
waarin zeer globaal ophetbelang van deVeluwse
archeologische monumenten wordt ingegaan.Dezeparagraaf is samengesteld door'drs.R.H.J.Klok van
deRijksdienst voorhetOudheidkundig Bodemonderzoek teAmersfoort.
De archeologische monumenten zijn inverband
methetbovenstaande niet aangegeven opdeCultuurhistorische relictenkaart vandeVeluwe (bijlage

Rekenkamervelden Zuid-Veluwe 100
Renkum 107
Rhedenen 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
Uddelerheegde 47
Ugchelen 67
ügchelscheBosch 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 62
Zilven 81

3). Teneinde echter tocheen indruk te verschaffen
van de verspreiding van oudheidkundige objecten
over deVeluwe,isde liggingvan debelangrijkste
monumenten aangegeven op een afbeelding inparagraaf 2.7.3.
2.7.2

DE GENESE

VAN HET

CULTUURLANDSCHAP

2.7.2.1 INLEIDING
De genese vanhet cultuurlandschap vandeVeluwe isgeenproces datpas onlangs isaangevangen.
Het cultuurlandschap zoals dat zich thans aan ons
voordoet ishet resultaat van de arbeid van vele
generaties. Opheteerste gezicht lijktdemens op
deVeluwe minder nadrukkelijk aanwezig dan inandere delenvan Nederland. De uitgestrekte bossen,
heidevelden en stuifzanden geven het ideedatde
Veluwe inde eersteplaats alsnatuurgebied moet
worden beschouwd. Zonder af tedingen opde grote
biologische waarden diedeVeluwe in zich bergt
kan opdie 'natuurlijke' indruk vanhet gebied het
nodige relativerende commentaar geleverd worden.
De 'maagdelijkheid'van deVeluwe ismaar schijn.
Demenselijke invloed isopvelemanierendoor de
eeuwen heen tot in allehoekenvan hetstudiegebiedvoelbaar geweest. Inhet gehele gebied iseen
intensewisselwerking opgetreden tussen demens en
hetnatuurlijk milieuwaardoor het landschap een
geheel eigenkarakter heeft verkregen,dathetzondermenselijk ingrijpen nooit zou hebben vertoond.
Voor eenbeterbegripvan de ontwikkelingen die
zich inhet verleden inhet landschaphebben afge-

speeld,was het noodzakelijk zichniet tebeperken
toteenbeschrijving vande gebeurtenissen inhet
eigenlijke studiegebied, doch ook aandacht tebesteden aande directhieraan grenzende gebieden
vanwaaruitkrachtige impulsen zijnuitgegaan die
tothethuidige bodemgebruik en ruimtelijkepatroonhebben geleid.

een enkele opmerking worden volstaan.Hetbegin
van de bewoning doormin ofmeer sedentaire landbouwers (waarbijwordt gedacht aanveeboeren)moet,
blijkens vondstenvan de standvoetbeker-cultuur,
geplaatst worden tussen 2450en 2000v.Chr. Blijkens deverspreiding van devondstenkan men zich
niet aan de indruk onttrekken dat indezebeginperiode debevolking inhoofdzaak werd aangetroffen
opde gronden metdebeste vochthuishouding, en
wel langs de randen ofbij andereminder drogedelenvan deVeluwe.Relateren wijdit,meer concreet, aanhoogtecijfers,danblijkt dat verreweg
de meestevondsten zijn gedaan tussen 10en 30meter*,een zonedie ook latervoor debewoning op
deVeluwe van veelbetekenis zalblijken tezijn.
Naderhand, tijdens deklokbekercultuur (tussen2000
en 1700v.Chr.; afb.28)en in debronstijd (tussen 1700en 700v.Chr.; afb. 28)schijnen ook de

2.7.2.2 DE BEWONING TOTAANDE KAROLINGISCHE TIJD
Uit depre-enprotohistorie zijn respectievelijk geen enuiterstweinig gegevens uitde schriftelijke overlevering bekend.
De oudste,herkenbare sporen vanbewoningworden gevormd door de overblijfselenuit deprehistorie. Op deVeluwe iseen veelheid aanvondsten gedaan.Het leidt indit verband tever hiervan een
volledig overzicht tegeven.Hierkan dan ook met
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drogere,hoger gelegen delen van deVeluwe te zijn
geoccupeerd. Alleen watbetreft deklokbekertijd
iseen en ander nader bekeken. Uit deze periode
zijn niet slechts vondsten bekend uitplaatsen met
eenhoogteligging tussen 10en 30m doch zijneveneensbelangrijke vondsten gedaan opeenniveau gelegen tussen 30en 40m. Boven de lijnvan 40m
blijfthet aantal vondstenbeperkt.
Inhoeverre sprake kan zijnvan doorgaandebewoning,valt tebezien.De akkers die noodzakelijk
waren om inde eerste levensbehoeften van de prehistorische mens tevoorzien zullen,doordat debodem naenkele jarenuitgeput raakte,steedsopnieuw
aande natuur zijnprijsgegeven omdoor nieuwe akkers op andereplaatsen teworden vervangen (shifting cultivation).Dezehandelwijze heeft op den
duur zijn sporen inhet landschap nagelaten.Denatuurlijke vegetatie van deVeluwe die eertijds
grotendeels uit loofbomenheeftbestaan,kon zich
onvoldoende herstellen zodathetbosareaal hier en
daar verdween,waarvoorheide indeplaats kwam.
Ongetwijfeld isreedsindeprehistorie dekiem
gelegd van een ontwikkeling die tot'inde 19e eeuw
steeds duidelijker op deVeluwe kan worden gesignaleerd: de devastatie vanhet loofbos enhet ontstaan vanuitgestrekte heidevelden als gevolg van
menselijk ingrijpen.
Uitde ijzertijd (tussen 700v.Chr.ende komst
van de Romeinen; afb. 28) zijn restenbewaardgeblevenvan omvangrijke akkercomplexen,bestaande
uit reeksen vanmin ofmeer vierkante,door lage
aardenwallen omgevenpercelen,die raatakkers
(Engels: Celtic fields)worden genoemd. Dezeakkercomplexenduiden wellicht opeenwatgrotere continuïteit inhetbebouwen vanhet landbouwareaal
dan indevoorgaande perioden.De raatakkersworden vrijweluitsluitend aangetroffen opde randen
van deVeluwe.Curieus is,datboven de 30mnauwelijks raatakkers voorkomen.Dit sluit aanbijhet
beeld datmenvan de ijzertijd krijgtwanneer men
devondsten relateert aanhunhoogteligging.Het
merendeelvan de ijzertijdvondsten isgedaan op
eenniveau tussen 10en 30m en daar beneden.Véél
geringer,hoewel nietgeheel onbelangrijk ishet
aantalvondsten gedaan ophoogten variërend tussen
30en 50m.Gedeeltelijk zijn de raatakkers ook
nog inhetbegin vande Romeinse tijd in gebruik
geweest.
Indevolksverhuizingstijd verliezenwijhet
zichtop deverdere lotgevallenvande bewoners
van deVeluwe.Hoewel debewoning wel nooithelemaal zal ziinafgebroken, staanwijhier voor een
belangrijke cesuur inde tijd,waarvan inhetalgemeen gezegdwordt dater een zekere mate van ontvolkingplaatshad alsmedeeenherstelvandenatuurlijke vegetatie. Indemerovingische tijd (6e
en 7eeeuw) isaandeze enigszins onzekere periode
een eind gekomen: de archeologische vondsten wettigen demening datgedurende de 6een 7e eeuw op
deVeluwe weer bewoning van een zekere importantie
aanwezigwas (behoudens een enkele uitzondering
vooral aande randen).
2.7.2.3 DEBEWONING INDEKAROLINGISCHE TIJD
Bijhet tracerenvan debewoning ende occupatievandeVeluwe ismendoorde zeer schaarse geschrevenberichten totdekarolingische tijd(tweedehelft 8een 9e eeuw) nagenoeg geheel afhankelijk
van de resultatenvan archeologisch onderzoek.Vanafdekarolingische tijd treedt daarinverandering op.Hoewel nogniet rijkelijk,beginnen indezeperiode de schriftelijkebronnen tevloeien.
Vooral inde eerste eeuwen isde informatie hoofdzakelijkafkomstigvanoudebestuursadministratie.
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Vooronsdoelzijnvoornamelijkdenamenvangoederen
en nederzettingen van betekenis,voor zover dat
tenminste iets zegtomtrent de aardvan debegroeiing ofhetkarakter vande nederzetting tijdens
haar stichting. In goederenlijsten,voor hetmerendeel aangelegd ten behoevevande administratievan
kloosters zoals Prüm,Werden en Lorsch,die door
middel van schenkingen eigendommen opde Veluwe
haddenverworven,vindt men opsommingenvanplaatsnamen die ons eenglobaal inzichtkunnen geven omtrentdevroegere bewoning. Uiteraard kan hierbij
vanvolledigheid geen sprake zijn.De gespaard gebleven archiefstukkenvormen overhet algemeen
slechts fragmenten van grotere,thansverlorengegane archieven, terwijl dekloosters stellig niet in
alle nederzettingen eigendommen hadden liggen zodat
niet alle inwerkelijkheid aanwezige plaatsen zijn
vermeld.
Overigens moetmen er zichvoorhoeden het huidige bewoningsbeeld inalle gevallen alsuitgangspunt tenemen bijde lokatievandenamen die in
oude stukken opduiken endie thansnog inde namen
van gehuchten,dorpen en stedenvoortleven. Soms
kunnen aanmerkelijke verschuivingen optreden,zeker
watbetrefthet zwaartepunt van de nederzettingen.
De verschuiving vanWageningen van de Wageningse
berg naar dehuidige plaats is indit verband een
duidelijk voorbeeld. Ook de gebeurtenissen rond
Kootwijk,waarop wij laternog uitvoerig zulleningaan, zijn inditopzicht spectaculair. Een recent
voorbeeld betreft dekomvan Wekerom die gedurende
de laatste anderhalve eeuw ver naar hetnoorden is
komen te liggen.
Daarnaast ishet invele gevallen niet duidelijk
ofmen bijeen oude vermelding moetdenken aan een
geconcentreerde kernvanbewoning danwel aan een
verzameling over een groter gebied verspreid liggende kleine nederzettingen waarvan de belangrijkste uiteindelijk de thansbekende naam heeftgekregen. Ondanks deze beperkingen blijven deplaatsnamen vangrootbelang om zich eenbeeld tekunnen
vormenvande nederzettingsgeschiedenis. Nietalleen omdatviadeplaatsnamen inzichtkan worden
verkregen inde natuurlijke gesteldheid van een
streek ten tijde van de stichting der nederzettingen (opdeVeluwe wijzen veelplaatsnamen ophet
voorkomen van bos), maar ook omdatviahetonderscheiden vanverschillende typen van namen globaal
een en anderkanworden gezegd over deontstaansperiode van groepenvan nederzettingen of vannederzettingen afzonderlijk.
Zoalshierboven werd opgemerkt duiden vele van
de oudste opdeVeluwevoorkomende namen opdeaanwezigheid vanbos.Eenbelangrijke groep wordt
gevormd doordenamendie eenuitgang hebben op
'lo'of 'el'of afleidingen daarvan.De oudstenamen van dittype opdeVeluwe zijn:Uddel (Uttiloch 793),Bruggelen (Braclog 801),Asselt (Hasle
814), Wekerom (Wicherumlo 814),Hoog-Buurlo (Burlohe 814),Ermelo (Irminlo 855),Otterlo (Uttarlo
855), Nulde (Niutlo 855),Orclo (855), Dabbelo
(Dabbonlo 855) enWardlo (855). Andere namen uit
de 8e en9e eeuwwaarin hetvoorkomen vaneenbosvegetatie totuitdrukking komt,zijn Apeldoorn
(792/93), Doornspijk (796),Telgt (06),Harten
(838)enwellicht Voorst (893).
Soms isuitde contextvanhetovergeleverde materiaal nietduidelijk op temaken ofmen temaken
heeftmeteennederzetting bijeenbosofmethet
bos zelf,hetgeenbij de datering vanbepaaldenederzettingen problemen oplevert.Zulks ishetgevalbij Hoog-Soeren,Hoog-Buurlo enOtterlo.Oude
'bosnamen'waarvanmet aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheidkanworden aangenomen dat zijop
het tijdstip vanhun eerste vermelding op eenne-

derzetting slaan,zijnApeldoorn,Doornspijk,Ermelo.Harten,TelgtenUddel. Veluwsebossen uitde
9e eeuw die geen 'bosnamen'dragen ofwaarvan de
naam totdusver onbekend isgebleven,zijn bossen
bij Drie en Putten (855). Dekarolingische tijd
(tweedehelft 8een9eeeuw)betekentvoordeVeluwe eenperiode van voortgaande ontginning,voornamelijk tenkoste vanhetbos.Ineen tientalgevallen issprakevan zogenaamde 'comprehensiones'of
bosontginningen. Deze activiteit vond voornamelijk
plaats aan de randenvan deVeluwe inde nabijheid
vanPutten,Ermelo,Doornspijk en Brummen.
Overigens blijven deplaatsnamen uitdekarolingische tijd nietbeperkt totbewoonde oorden die
blijkens hun naam uitontgonnen bos ontstaan zijn.
Eenenkeleplaatsnaam duidtopheide (Ede838),
hetgeen een aanwijzing kan zijnvoor de gedachte
dathetbos zichna de ijzertijd nietoveral heeft
hersteld.Naast deplaatsnamen die ons ietsmededelen omtrent denatuurlijke vegetatie diemen er
oorspronkelijk aantrof,zijn er namen die behoren
toteenander type.Bijvoorbeeld tothet type van
de 'heemnamen' (heem= huis), waarvan de uitgang
wordt gevormd door 'hem'of 'um'of afleidingen
daarvan.Vroege voorbeelden van 'heemnamen'opde
Veluwe zijn Hattem (ca.800),Putten (855)enArnhem (893). Eenwaternaam isVelp (begin 9e eeuw).
Moeilijker interpreteerbaar zijn:Vaassen (ca.800),
Loenen (838), Zilven (838), Dieren (838),Wageningen (838)enDrie (855).
Wanneer mende ligging van dehiervoor genoemde
nederzettingen inogenschouw neemt ishet duidelijk
datin dekarolingische tijd niet slechts de bosontginningen aan de randen vandeVeluwe warengelegen,maardat zich aldaar ookhetmerendeel van
debewoning afspeelde.AfgezienvanDrie (gelegen
opeenhoogte tussen 40en60 m ) ,Uddel, 'Oud'Kootewijk en 'OudWageningen' (tussen 30en 40m) ligt
hetmerendeelvande in dekarolingische tijdbestaande nederzettingen opeenhoogte die varieert
tussen 10en30m.Ze liggen opde flanken van de
stuwwallen,waar menbodemkundig en hydrologisch
de gunstigste omstandigheden aantrof.Sommige oude
nederzettingen liggen zelfsnog lager (zoals
Telgt). Dithoogtebeeld wordt nog versterktwanneer andereplaatsen inhetonderzoek betrokken
worden waarvan geenvroege vermelding voorhanden
is, doch die op grond vanhun naamtype inde
karolingische tijdkunnen zijngesticht:Renkum
(970),Rheden (1028), Heelsum (1031), Leuvenheim
(1046), Ellecom (1127), Bennekom (1178), Leuvenum
(1300), Wenkop (Wedinchem 1326)enHoekelum (1396).
Al denederzettingenmet 'heemnamen' liggen opeen
hoogte tussen 10en 20m,behalve Leuvenheftmdat
beneden 10mligt.
Dathet zwaartepunt vandebewoning opde rand
vandeVeluwe lag,komt voorts tot uidrukking in
deverspreiding van de oude kerken.Menmag kerkbouw verwachten opdeplaats van bevolkingsconcentraties.Oudeparochiekerken ofkapellen zijngenoemd ofonderzocht inVaassen (ca.800),Arnhem
(893),Voorst (893), Renkum (970), Putten (996),
Ermelo (1006), Oosterbeek (2ehelft 10e eeuw),
Rheden (1028)enVelp ( H e eeuw), alle gesitueerd
opde rand vandeVeluwe.Het verspreidingsbeeld
indekarolingische tijdwijkt nauwelijks afvan
wat onsvanvoorgaande periodenbekend is;datdezenederzettingen ook reeds inde 6e en 7eeeuw in
devoorafgaande merovingische periode bestonden is
niet uitgesloten.
De omvangvande oudste nederzettingen is,zoals
straks nog uitvoerig ter sprake zalwordengebracht,overhetalgemeen beperkt geweest.Zijbestondenuit somséén,soms méérboerderijenmet in

dedirecte nabijheid eenbeperkt aantal percelen
akkerland.
Ongetwijfeld zal eendeelvan de ontginningsactiviteiten hebbenplaatsgevonden vanuit 'hoven',
dievanaf de negende eeuwdoor geestelijke instellingen enook doorwereldlijke instantiesmetbehulpvan horigenwerden geëxploiteerd. Hoven uit
dekarolingische periode lagen teArnhem,Appel,
Brummen,Putten,Renkum,Velp enVoorst.Andere,
latervermelde hoven lagenbijApeldoorn,Brummen,
Dieren,Doornspijk, Oosterbeek,Putten,Rheden,
Velp enWageningen. De stichting van dehoven uit
deze tweede groep laatmen samenvallenmet een
nieuwe ontginningsperiode die aanvangt in de 1Ie
eeuw endievoortduurt tot inde 14eeeuw.
2.7.2.4 DEBEWONING INDE LATEMIDDELEEUWEN
Hoewel een en ander enigszinsmoetwordengerelativeerd omdatmethetvoortschrijdenvande tijd
dehistorische bronnen over hetalgemeen rijker
gaanvloeienmagwellicht tochbetekenis worden
gehecht aan het feitdatna eenperiode van rust
inde 10eeeuw,vanaf de 11eeeuwhetaantalvoor
heteerstvermelde toponymen sterk toeneemt.Gezien
de omstandigheid datonder deplaatsnamen van de
11eeeuwvooralveel 'heemnamen'voorkomen,die zoalswijeerder opmerkten -reedsindekarolingische tijdwerdengebruikt,kanhet zijn dat inde
11eeeuwwellicht nog geengrote veranderingen
plaatsvonden. Buitende 'heemnamen'worden inde
11eeeuw slechts Hall,Voorthuizen (1031), Eerbeek
(1046)en Biljoen (1076)voorhet eerst vermeld.
Misschienmoet daarom de 12eeeuwveeleer alsde
beginfase vaneen nieuwe ontginningsperiode worden
beschouwd.
Inde 12een 13eeeuwworden,de 'heemtoponymen'
uitgezonderd, devolgende namenvoor heteerst als
nederzettingen vermeld:Beekbergen,Doorwerth,Epe,
Garderen,Heerde,Hulshorst,Koldenhave,Lieren,
Lunteren,Mossel,Norden,Oosterhuizen,Orden,Otterlo,Selhorst,Spriel,Staverden,Ugchelen,Wessinge,Wezep enWorthrheden.Vaak droegen dezenederzettingen een secundair karakter,hetgeen niet
zelden inhunnaam totuidrukkingkomt.Wezep,
Heerde enUgchelen duiden mogelijk op grasland,
veeweide ennachtweide.Hetisnietondenkbaar dat
menhierheeft temaken metgebieden welkeeertijds
vanuit andere nederzettingen alsweidegrondenwerden geëxploiteerd.Worthrheden lijktvan Rheden te
zijn afgeleid.Norden enOosterhuizen lagen ten
noorden en oosten van oudere nederzettingen van
waaruit zijwerden benoemd.
Enkele namen inhetrijtje van 12een 13eeeuwsetoponymen nemen een -omverschillende redenenwat uitzonderlijke plaats in.Zomoet Epe dat,hoewel voorheteerst inde,12eeeuwgenoemd op naamkundige gronden aanzienlijk ouder zijnendus in
het geheel niet inde 12een 13eeeuw thuishoren.
Daarnaast iserOtterlo,een naam die reeds inde
9eeeuwwordtvermeld doch danveeleer alsbosnaam
en niet alsnaam van een nederzetting.
Bezietmen dehoogteligging vande gedurende de
12een 13eeeuwvoorheteerst genoemde nederzettingen,danblijkthet grootste deel te zijn gesitueerd inde zone tussen 10en 30mwaar ook reeds
in devoorafgaande periodendebewoning bleek te
zijn geconcentreerd. Nederzettingen metdezehoogteligging zijn:Norden,Spriel,Staverden,Beekbergen, Lieren,Oosterhuizen,Koldenhave,Lunteren,
Doorwerth,Worthrheden,Orden,OtterloenEpe.
Enkele nederzettingen vertonen quahoogteligging een afwijkend beeld:Ugchelen,Mossel enGarderen vindtmen op 30à40m.Grote verwondering
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behoeft ditevenwel niet tewekken.Ook reeds uit
dekarolingische tijdmochtenwijopenigegevallenvan occupatie wijzen boven de grens van 30m.
Mogelijk hangt een en ander samenmet een relatief
gunstige bodemkundige en/of hydrologische situatie
terplekke.Ongetwijfeld zalhetzelfde óók voor de
hoger gelegen overblijfselen uitde prehistorie
gelden.
Veel meer betekenismoetworden gehecht aan het
feitdat in de 12een 13eeeuw een nietonaanzienlijk aantal nederzettingen beneden de lijn van10m
iskomen te liggen.Totdeze categorie behorenWezep,Heerde,Wessinge enSelhorst.Deze nederzettingenmoetenworden beschouwd als representanten
van een ontginningsbeweging inde richting van de
lagere envochtigergedeelten van de stuwwalranden.
Naastdewelhaast tradiotionele bewoningszone
wenddemen zich totde aangrenzende lager liggende
streken die voorheen tenatwerden gevonden.Indit
raampasto.m. deoccupatie vandeGelderseVallei.
Dezekan o.a.worden getraceerd metbehulp van de
grote concentratie van zogenaamde 'laarnamen'voorkomend inde streek tussen Barneveld enLunteren.
'Laarnamen' zijn indeze omgeving vanaf de 12eeeuw
gegeven aan jongere ontginningen,welke zijn ontstaan terplaatse of inde directe nabijheid van
een laar (waarondermenwellichteenmoerasbos mag
verstaan). Eveneens aan de natte flankenvan de
Veluwe vindtmen de zogenaamde 'broeknamen'wijzend
op de aanwezigheid van moerassen:Kootwijkerbroek,
Garderbroek,Oldebroek,Nijbroek en Broek (onder
Velp).Met uitzondering vanhet reeds in 1076genoemde Broek bijVelp (waarmee Biljoen schijnt te
zijnbedoeld)daterende 'broeknamen'rondVeluwe
uit de latemiddeleeuwen endaarna (vanaf de 13e
eeuw).
Metdeoccupatie van debroeken zijnwe haast
ongemerkt inde 14eeeuw aangeland. Talrijke,voor
het eerstvermelde nederzettingen blijken ook in
deze eeuwnog te liggen inde aloudebewoningszone tussen 10en 30m.Genoemd kunnen worden zonder
daarmee overigens enige volledigheid tewillenpretenderen: Roekei,Meerveld,Stroe,Speulde,Tongeren,
De Steeg,Veldhuizen,GortelenDeGinkel (allemaal
begin 14e eeuw); Wenum (1313),Ernst (1313), Koudhoorn (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 10m is vrij
aanzienlijk. Behalve de 'broeknederzettingen':
Beekhuizen (ca. 1300), Nunspeet (1313),Tonsel(begin 14e eeuw), Hierden (1331),Aperloo (1333/34)
en Zwaluwenburg (1379).Hogerdan 30m liggen:
Hoog-Soeren (tussen 80en 90 m ) , Hoog-Buurlo (tussen 70en 80 m ) , Deelen (tussen60en 80 m ) , Asselt (tussen 50en60m)enHoutdorp en Rozendaal
(tussen 30en 50 m ) , allebegin 14eeeuws.Het in
1379genoemde Heuven,tenslotte, ligtop 40à 50m.
Een tussenpositie wordt ingenomen doorGortel op
eenhoogte tussen 20en 40m.Analyseertmen in
kortbestek hetnaamkundige aspectvan denederzettingen die inde 14eeeuwvoorheteerst zijngenoemd,danblijkt een niet onaanzienlijk deeldaarvan te zijnontgonnen uitbos.Totdeze groep kan
men rekenen:Roekei,Tonsel,Gortel,Wissel,De
Ginkel,Aperloo,Hoog-Buurlo,Asselt,Vierhouten,
Houtdorp,Stroe enWolfheze.De namenmeteen uitgang op 'lo' of 'el'vormen hierveruit demeerderheid.De namenElspeetenNunspeetgevengeen
inzicht in dedaar eertijds aangetroffen vegetatie dochduiden op dewijze waarop zij zijn ont-
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gonnen, namelijk metde spade:Hierden enDe
Harskampdragen inhunnamen deherinnering mee
aan de dagen dat zij respectievelijk als veeweide
en alspaardeweide fungeerden.Opvallend ishet
voorkomen van fantasienamen alsRozendaal enZwaluwenburg,duidelijk thuishorend ineenvrij late
ontginningsperiode. Kootwijk isblijkens zijn naam
een secundaire nederzetting,wellicht alsdochter
van deoverstoven nederzetting inde nabijheid.
Een 'randligging' aandeveldzijde van EdevertoontVeldhuizen. Niet inbosmaar ophet veld is
Meerveld ontstaan.Speciale vermelding verdienen
Asselt,Hoog-Buurlo,Hoog-Soeren enWekerom. In de
9eeeuwhadden deze namen betrekking opbosterrein,
inde 14eeeuwhebben zijwaarschijnlijk medebetrekking opnederzettingen.
Het zou niet juist zijnhet overzichtvan de
14e eeuw tebesluiten zonder teverwijzen naar de
merkwaardige opeenhoping vanplaatsnamen in juist
de eerste helftvandeze eeuw.Hoewel ditkansamenhangenmeteen toevallige onevenwichtigheid van
hetbronnenmateriaal,kunnen ook factoren van niet
onderzoekstechnische aard hierbijvan betekenis
zijn. Inreedsverschenen publikaties overdeVeluwewordt erwel opgewezen datde ontginningen
na 1350 stagneerden,waarvoor o.m. de snellevermindering van deopbrengsten aannovale tienden
(eenvergoeding in geld ofnatura die aan de
landsheerwerd afgedragen bijde ingebruikname van
nieuw ontgonnen gronden) tussen 1369en 1393een
belangrijke indicatievormt.
Wanneerwe degegevens van de 11et/m 14eeeuw
samenvoegen wordende risico'sverbonden aanhet
werkenmeteerstevermeldingen enigszins geëlimineerd.Aldus krijgt menvan debewoning endeoccupatievan deVeluwe devolgende indruk:Voor het
overgrote deel isdebevolking geconcentreerd en
worden uitbreidingen gerealiseerd aande flanken
vandeVeluweindezonetussen 10en 30m.Eendeel
van deontginningsactiviteiten vindtevenwelook
plaats in lageregebieden, slechts inbeperktemate toontmenbelangstelling voor dehoger liggende
delen vanhetgebied (afb.29).
2.7.2.5 DEONTWIKKELING VAN DE INSTITUTIONELE EN
TECHNOLOGISCHE KADERS TOT INDE LATE MIDDELEEUWEN
Door devorming van nieuwe ende uitbreiding
vanbestaande nederzettingen,waaraan een toename
vanhetbouwlandareaal kanworden gekoppeld, zien
wij inde 11e t/m 14eeeuwde concentratie van de
bevolking aan de randen van deVeluwe gestadig
toenemen.Een duidelijke graadmeter voor de toenamevan debevolking indeze zonewordt gevormd
door deverdere opdeling vandevijf Veluwse 'moederparochies'die gedurende het laatste kwart van
de 12eeeuw en inde 13eeeuw plaatsvond.
Doch niet slechts dekerkelijke organisatie
paste zichbij degewijzigde omstandigheden aan.
Debevolkingsdruk maakte hetwenselijk ook regelingen tetreffenwaardoor de continuïteit vande
agrarische bedrijfsvoering gewaarborgd zoublijven.
Indatkader ontstonden vanaf de 13eeeuw opde
Veluwe de zogenaamde marken,waarbinnen o.m.regels
werden gesteld ten aanzien vanhetgebruik vande
woeste gronden (bossen enheiden) die van grote
betekeniswaren alsweidegebieden. Binnen een mark
behoorde hetgebruik van dewoeste gronden aande
boerengemeenschappelijk.Evenwelmet deze restrictie datmenuitsluitend tot gebruik was gerechtigd
indien menbinnenhet territorium vandemark een
stuk akkerlandbezatofbewerkte.Met de grootte
hiervan varieerde het aandeel inhetgebruik vande
woeste grond.
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engerelateerd aan de hoogteligging * , schaal 1 : 250 000
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danzouwordengeconfronteerd met het probleemwaardeoudenederzettingskernen gezocht moetenworden.

73

Quakarakter waren demarkenbij uitstek organisatiesmeteen sterkprotectionistische inslag.Dit
aspectwerkte in twee richtingen: intern waren de
verhoudingen tussen de individuele boeren onderling vastgelegd,extern legden degerechtigde boeren gezamenlijk een claim ophetgebruik van de
woeste,ongecultiveerde gronden.
Hetontstaan vandemarken op deVeluwe ismogelijk een uitvloeisel van,ofvalt samenmet een
verandering vanhet 1andbouwsysteem.Daarbij
spreektmen,aansluitend bij de Duitse terminologievaneen overgang vanhet 'Wald-Vieh-Bauerntum'
naar het 'Heide-Vieh-Bauerntum'.
HetWald-Vieh-Bauerntum steunde -zoals inde
naam reeds totuitdrukking komt -inhoge mate op
hetgeenhetbos inde naaste omgeving van eennederzetting aanhetvee tebieden had.Het houden
van runderen envarkenswashetbelangrijkste bedrijfsdoel,waarbijhetverzamelen vanmestmaar
van geringe betekenis was.Weliswaar werd hetverzamelen vanmestbevorderd dóórhet vee inde weideperiode regelmatig inveebochten inte scharen
en doorhet 'swinters op staltehouden,doch de
hoeveelheden die ditopleverde warenbeperktgetuige hetgeringe oppervlak vanhetbij denederzettingen behorende akkerareaal. BijhetWald-ViehBauerntumbehoort eennederzettingspatroon bestaande uitverspreid liggendeboerderijen met aangrenzende 'huiskampen'waarop de diverse gewassenwerden geteeld diemennoodzakelijk achtte ominde
behoefte vande eigenbevolking tevoorzien.
BijhetHeide-Vieh-Bauerntum laghet accent op
deverbouwvan graan ('Vergetreidung'),waarbij de
teeltvan rogge sterk overheerste.Niet langerbeperkte het akkerland zich tot 'huiskampen'met een
bescheiden oppervlak.Het areaalwerd daar buiten
aanzienlijk uitgebreid. Deze uitbreiding kwam tot
stand doormeer intensief verzamelen van mesten
gebruik vanhumusrijk materiaal inde vorm van
strooisel enheideplaggen.Vermengd metmestwerden deplaggen op de akkers gebrachtwaardoorhumeuzebruine tot zwarte dekken ontstonden,die,wanneerhun diktemeer isdan 50cm,binnen de huidige
bodemkundige terminologie worden aangemerkt als
enkeerdgronden.
Vanwege het continue karakter vande roggeteelt
(continu inde zin dat deakkers voortdurendwerdenbenut enperioden vanbraak liggen nietvoorkwamen) wordtwel gesproken van'eeuwigeroggebouw'.
Anders dangedurende hetWald-Vieh-Bauerntum was
bij de eeuwige roggebouwvooralhet mestleverend
vermogenvan deveestapel van grootbelang.
Daar door de aftakeling van debossen inde
loopvanhetWald-Vieh-Bauerntum de mogelijkheden
voor de rundveehouderij steedsverderbeperktwerden,veranderde deveestapel vankarakter.Opde
dikwijls uitgestrekte heidevelden die inde plaats
kwamenvan debossenwerd het schaap geïntroduceerd,met zoveel succesdat spoedig deschaapskuddennietmeerwarenweg tedenken opde bedrijvenvan deVeluwse boeren.Om zoveelmogelijk mest
teverzamelen werden de schaapskudden elke nacht
in schaapskooien ondergebracht.Na de oogstweidde
men dekudden opde stoppelvelden,ook methetdoel
demestmaximaal aan de akkers tengoede tedoen
komen.Vanhetoverigevee vergaarde men mest in
potstallen.
Wanneerdeze ontwikkelingen opdeVeluwe hebben
plaatsgevonden isonduidelijk; over de samenhang
methet ontstaanvan demarkenorganisatie isook
praktisch nietsbekend.
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Het isniet eenvoudig om een scherpe lijnte
trekkenbijdeovergangvanhet Wald-Vieh-Bauerntumnaar hetHeide-Vieh-Bauerntum. Men mag erlogischerwijze van uitgaan dat de grondslagen voor
de tweedeperiode al gedurende het functioneren
vande eerste zijn gelegd.
Het aftakelen vanhetbos moetdevroegerebewoners van deVeluwe er geleidelijk van hebben
doordrongen dat andere wegen moesten worden bewandeld omhetbestaanblijvend veilig te stellen.
Nietonwaarschijnlijk is,datop deVeluwe gedurende de 9eeeuwnog sprake was vaneen of andere
vorm vanWald-Vieh-Bauerntum. Daarop duidt onder
andere een schriftelijk bericht afkomstig uithet
midden vande 9eeeuw,datbetrekking heeft op het
rechtom varkens tehoeden ineenbosbijDrie.In
hetzelfde verband issprake vanbeweiding in bossengelegen onder Putten enErmelo.
Eenvoortbestaan vanhet Wald-Vieh-Bauerntum
tot indekarolingische tijdvindt echter nogde
meeste steun inde resultaten vanhet zojuistafgesloten archeologische onderzoek van eenoverstoven nederzetting bijKootwijk die tussen de 8een
10eeeuw heeftbestaan. Blijkens de determinatie
van debeenderen diemen in deze nederzetting vond,
bestond deveestapel er,involgordevanbelangrijkheid, uitrunderen,varkens enpaarden.De grote schaapskudden, inherent aanhet Heide-Vieh-Bauerntum, ontbraken,gezien de samenstelling vanhet
beendermateriaal geheel.Ook individueel kwamen
schapen nauwelijks voor,zodatergeen redenbestaat om niet aan tenemen dat totinde 10eeeuw
zekerplaatselijk opdeVeluwe nogvan Wald-ViehBauerntum sprakewas.
Hoewel deopgravingsresultaten nog niet totin
de finesses zijnuitgewerkt bevat de nederzetting,
naast de gegevens omtrenthetbeendermateriaal,
talloze interessante details diehetbeeld vande
Veluwe omstreeks de 8eà 10eeeuwaanzienlijk verduidelijken.Juist ten aanzienvan de overgang van
hetWald-Vieh-Bauerntum naar hetHeide-Vieh-Bauerntum,waarbijwordt uitgegaanvan demogelijkheid
dat elementen vanhetnieuwerebedrijfssysteem al
reedsvoorkwamen toenhet oudere bedrijfssysteem
nog niet geheelhad afgedaan, levertdit onderzoek
waardevolle informatie.
Inrecente Duitse literatuur overdit onderwerp
isopgemerkt dat nog vóór dat van een volledig
functionerend Heide-Vieh-Bauerntum sprakewas,
plaggen voorbemestingsdoeleinden werden gebruikt.
Binnenhetkader vanhetWald-Vieh-Bauerntum heeft
innoordwest Duitsland deplaggenbemesting sinds
de 10eeeuw op.ruimere schaal toepassing gevonden,
zowordt gesteld.
Watbetreft deplaggenbemesting zijndeKootwijkse resultaten nietmet de Duitsebevindingenin
tegenspraak. Overhet algemeen schijntdeplaggenbemesting er nergens in aanzienlijke mate tezijn
voorgekomen. Dedikte vanhethumeuze dek ismaar
beperkt (nooitveelmeer dan 30 cm), zodathier
misschien veeleermoetworden gedacht aaneen door
ploegen gehomogeniseerde bouwvoor dan aan eenwerkelijk opgebracht dek.Alleen de akkers uit deallerjongste fase schijnen van dit stramien afte
wijken omdat zeduidelijk uiteenpakket opgebrachtehumeuze grond bestaan.
Opmerkelijk zijnde resultaten vanhetpollenonderzoek,waaruitbleek datopde akkers aanvankelijk naast rogge,tarwe,gerstookmogelijkhaver
werdverbouwd. De jongste akkersbrachten enkelnog
rogge voort.De combinatie van rundveehouderijmet
plaggenbemesting en roggeteelt inde 10eeeuw is
illustratiefvoor de overgangssituatie waarin de
Veluwse landbouw zich toendertijd bevond. Deverschuiving naarhetHeide-Vieh-Bauerntum waskenne-

lijk noq nietvolledig gerealiseerd.
Op gelijke wijze alswaarop binnen hetWaldVieh-Bauerntum het agrarisch technologisch apparaat
totontplooiing kwam -hetgeen zouuitmonden inhet
ontstaan vaneennieuwe type vanbedrijfsvoeringkunnen zichvóór de 13eeeuwook ophetorganisatorische vlak veranderingen hebben voorgedaan die
in zekere zineenaankondiging waren vanwatbinnen
de structuur van demarkenorganisatie totvervulling kwam.
Zo ishet inditverband opmerkelijk dat reeds
indekarolingische tijd bepaalde bossen in 'scharen' of 'weide-aandelen'waren verdeeld. Evenwel
zijn de regels die indekarolingische tijdoorzaakwaren vandeverdeling in 'scharen' onbekend,
zodatwij niet directmogen aannemen datde weideaandelen de eerste vorm zijngeweest vaneenmarken-systeem.Nuttiger ishet inditkader wellicht
tedenken aan deorganisatorische implicatie vande
technologische ontwikkelingen gedurende hetWaldVieh-Bauerntum en vlak daarna.Zowelde vergroting
vanhet akkerareaal alsde intensivering van het
gebruik vandewoeste grondmaakten opden duureen
gerichte organisatorische begeleiding noodzakelijk.
Misschien mag men in de structuur van de engen
(oudebouwlanden waaropplaggenbemesting enroggeteelt samen gingen) ietshiervan herkennen.Het
karakter van hetverkavelingspatroon opde engen
wordtbepaald doormin ofmeer regelmatige blokken
die zijn onderverdeeld in smalle strookvormigepercelen (mozaïekverkaveling).Deze onderverdeelde
blokkenworden inDuitsland 'Gewann'genoemd. Eén
van deverklaringen die ten aanzien vanhet ontstaanvan deGewann-structuur zijngegeven,isde
gemeenschappelijke aanpak bij de uitbreiding van
hetakkerareaal.
Deed zich de noodzaak voor eennieuwe uitbreiding te realiseren,danwerd door debetrokkenboerengezamenlijk een ongecultiveerd stuk grond uitgekozendatvoor de toekomstige bestemminggeschikt
leek.Nadat zo'nblok rechthoekig inhetveld was
uitgezetwerd het,afhankelijk vanhet aantalparticipanten enpersoonlijke belangen, instrookvormigepercelen opgedeeld. Zo zouelk onderverdeeld
blok in deeng eennieuwe ontginningsfase representeren. Indienmen deGewann-structuur van deVeluwse engen inderdaad magbeschouwen alshetresultaatvaneen systematische ontginning, danmoetdit
in één of ander georganiseerd verband tot standgekomen zijn.Het isdaarom mogelijk datdeontwikkelingvan de engen metbehulp van plaggenbemesting
isgevat ineennieuw organisatorisch kader teneinde de ontginning effectief tekunnenbegeleiden.
Misschien isdedrang omhiertoe over te gaanin
de 10een 1Ieeeuw nog niet in zoernstige mategevoeld. Doch menkan zichvoorstellen dat,naarmate
menmeer hetHeide-Vieh-Bauerntum ging toepassen,
deneiging om totbepaalde gemeenschappelijkeregelingen tekomen,zal zijn toegenomen.
Het is indit verband opmerkelijk, datmenvóór
1300 inde schriftelijkebronnen maarvijf aanduidingen tegenkomt diewijzen ophetbestaanvanmarken opdeVeluwe.Deeerstehiervan dateert uit
1231. Bij deze vermeldingen,de laatste uitgezonderd,blijkt alléén uitde omschrijving datmen te
doenheeftmetmarken.Kennelijk verkeerde denieuwe organisatievorm inde 13eeeuwnog ineen zo
pril stadium vanontwikkeling dat een algemeenaanvaarde term voordit verschijnsel nog nietwasuitgevonden.OpdeVeluwe duikthetbegrip 'mark'pas
op inhet laatstvan de 13eeeuw om gedurende 14e
en 15eeeuw snelgemeengoed teworden. (Eenhoogtepuntvertoont de 14eeeuwmetde eerste vermelding van 35marken,de 15eeeuw levertnogeens 20
markeno p ) .

Beschouwtmen,voorwatbetreftde 13eende14e
eeuw,de situering vande Veluwse marken,danvertonen zijvrijwel zonder uitzondering een duidelijke flankligging.Verrassing kan dit nauwelijkswekken. De voortschrijdingvan het ontginningsproces
inde latemiddeleeuwen,endedaarmede samenhangende toenamevan dedruk op dewoeste gronden,
vond grotendeels plaats beneden 30m.
Hierbij kan overigens nog devolgende kanttekeningworden geplaatst.Devoortgangvan de ontginningbeweegt zich inbenedenwaartse richting,bij
het gemeenschappelijk grondgebruik inmarke-verband vindt een toenemende exploitatiedruk op dehogere delenplaats.Methet ontginnen enbewoondrakenvan devochtige 'laren'en 'broeken'ontnammen
de nederzettingen op de flankengrote arealen,met
voor die tijd voortreffelijkeweidegrond,welkealléénkonden wordenvervangen door hoger op deVeluwe debeweiding uittebreiden en/of te intensiveren. Indat lichtbeschouwd ishet ontstaanvan de
marken eens temeerverklaarbaar; daarnaastdeovergang vande rundveehouderij naar de schapenhouderij.Misschien ligthier hetwerkelijke breekpunt
tussenWald-Vieh-Bauerntumen Heide-Vieh-Bauerntum.
2.7.2.6 DE SELECTIEVE AANTASTING VAN HETBOS I N D E
LATE MIDDELEEUWEN
Door het intensiever gebruik vandehogeredelen
van deVeluwekwamen debossen die zich daar tot
dusverre hadden kunnen handhaven inde gevarenzone
te liggen.Geheel ongeschonden warendeze bossende
tijd alniet doorgekomen getuige het feitdat op
meerdere plaatsen hoger op de stuwwallen totca.
1200eenvormvanijzerwinningbestond (ijzerwinning
uitzogenaamde 'klapperstenen')waarvandesmeltovens
aanzienlijke hoeveelheden houtverbruikten; dochnu
dreigde devegetatie nogveel ingrijpender teworden aangetast.Wat reeds op de flankenwas gebeurd
zou thans ook opdehogere delen geschieden:denatuurlijkevegetatie,een gemengd loofbos bestaande
uit eiken,berken enbeuken zou gaandeweg het veld
ruimen ten gunste van allerlei vormenvanheidebegroeiing.Menkon zich evenwel geenvolledige vernietiging vanhetbosbestand veroorloven.Houtwas
onmisbaar alsbouwmateriaal en alsbrandstof.Men
poogdedan ook het aftakelingsprocesaf te remmen
of zelfs te stoppen door instellingen inhet leven
te roepen metde specifieke taak tewaken tegen
verderverval:debosmarken of de bosmaalschappen.
Evenals bij de 'gewonemarken',waarmede de bosmaalschappen tegelijkertijd.zijnontstaan,was de
uitbating aan regels gebonden enwashet gebruik
alléén aan gerechtigden (maalmannen) toegestaan.
Regelsbestonden aangaande dehoeveelheid hout
waarop elke maalman rechtkon laten gelden,alsmedebetreffende de tijdstippen wanneer ende plaats
waar vee inhetbos geweid mochtworden.
Geheel volgensverwachting vertoont dehoogteligging vande bosmarken tenopzichte van deoverigemarken een afwijkend beeld (afb. 30);eenverschildatheel aardig devoortgang illustreert
van de ontginningsactiviteiten. Op de flankenwaren
debossen eerder verdwenen danopdehogere delen
van deVeluwebovenopde stuwwallen.Demarkenlagen opde flanken tussen 10en 30m en debosmarken lagenhoger,enkele uitzonderingen daargelaten.
Behalve HetNederbosch enHetKruisselt (tweekleinere malenbossenonder Kootwijk) enwaarschijnlijk
HetGello (onderDoesburgbijEde)waren allemalenbossengesitueerd op eenhoogteboven 30m. Een
meerderheid lag zelfsnogbovenhet niveau van50m.
Oók andere oudebossen,zoals DeMoft,HetOude
Hout,De Sijsselt enDe Imbosch,die niet totmalenbossen evolueerden, lagen veelalhogerdan 30m.
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Nederzettingenontgonnenuitbos
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Malenbossen

9.

Overigeoude bossen

Afb.30 Bosnamenen bossenop deVeluwe, gerelateerd aan de hoogteligging,schaal 1 :250 000

76

2.7.2.7 HETCULTUURLANDSCHAP VANAF HETEIND VANDE
LATEMIDDELEEUWEN TOT INDEMODERNE TIJD
Inde eeuwen volgend opde 14e eeuw zietmeneen
verdere verdichting van debevolking optreden.Dezegroeiwerd ophetplattelandhoofdzakelijkopgevangen door uitbreiding vanhetbouwlandareaal en
door verbeteringen inhet landbouwsysteem.
Naar het schijntheeft zeker gedurende de 16een
de eerste helft van de 17eeeuwde ontginning van
woeste gronden gelijke tred gehouden met debevolkingstoename.Deze ontwikkeling werd voor eengroot
deelmogelijk gemaakt door de introductie vande
boekweitteelt.Dit gewas groeide goed oppas ontgonnen enhoger gelegen grondenenvereiste geen
directe bemesting,hetgeen tegende achtergrondvan
steeds dreigende mesttekorten gold alseen groot
voordeel.
Vanafhet midden van de 17e tothetmidden van
de 18eeeuwovertrof degroei vandeplattelandsbevolking de uitbreiding vanhetbouwlandareaal.
Nietalleenwerd ditveroorzaakt doorhet beperkte
oppervlak woeste gronden datnog geschikt was om
teworden gecultiveerd doch ook doordat lage graanprijzen de ontginningsdrang niet stimuleerden. Uit
dezeperiode stamt de introductie van tabak,een
handelsgewas dataanvelehandenwerk verschafteen
vooral aan dekleinere boeren een bestaansbasis
bood.
Buiten de sfeervan de landbouwwerd de groei
vandebevolking ophetplatteland gedeeltelijkook
opgevangen door depapiernijverheid. Begonnen op
het eind vande 16eeeuwhad depapiermakerijeen
bloeitijd gedurende de tweedehelftvande 17een
de eerste helft vande 18eeeuw.
Al deze ontwikkelingen haddenmeestal landschappelijke gevolgen.De vergroting vanhetbouwlandareaal zal,ondanks de gunstige eigenschappen van
deboekweitteelt,dedruk opde ongecultiveerde
gronden eerderhebbendoen toenemen danverminderen.
Ditheeft,zowelkwalitatief alskwantitatief o.m.
geleid toteenverdere achteruitgang van debossen.
Ook een anderverschijnsel verdient indit verband
vermelding. Hoewel alnietonbekend inde 10een
11eeeuw,hoortmen sindsde 15eeeuw frequent
spreken over zandverstuivingen. Afgezienvan klimatologische enhydrologische oorzakenmoet het
ontstaanhiervanworden toegeschreven aaneen achteruitgang vandeheidevegetatie alsgevolg van te
intensieve plaggenwinning enoverbeweiding (in
1526was het aantal schapen reeds tot over de
100000 stuks gegroeid).
Inde 16eeeuwwerden ook maatregelen getroffen
omhet stuifzand tebeteugelen. In 1532werd een
brandmeester aangesteld dieniet alleen moest letten opheidebranden maar ook zorg zoudragenvoor
debestrijding van zandverstuivingen. In 1566werd
inditverband o.m. verboden schapen in destuifzanden teweiden.De strijd tegenhet zandkwamtot
envoorlopig hoogtepunt in 1650 toen een 'zandgraaf'werd aangesteld, speciaalbelastmethet
vastleggen vande zandverstuivingen. Veel succes
schijnen deze functionarissen echter niet tehebben gehad. Hunmogelijkheden tot toezicht waren
gebrekkig,hun technische middelen tegendebestrijding vanhet zandbeperkt.Bovendien zalhun
streven innietonaanzienlijkemate weerstanden
hebben opgeroepen bijdeboerenbevolking.Deze had
belangbij een zogrootmogelijke veestapelomverzekerd tekunnen zijn van demeststoffen benodigd
voormaximale graanopbrengsten om inde behoeften
vaneengroeiende bevolking tevoorzien.
Samenhangend metdebeperkte ruimte diehetgevestigde landbouwsysteem (het Heide-Vieh-Bauerntum)
bood omde expansie vandebevolking hethoofd te

bieden,groeiden demarken alvrij sneluit tot
beslotenbelangenorganisaties van gezeten boeren
die debestaande verhoudingen zoveelmogelijk
trachtten te conserveren omdat alleen opdezewijze
van eenvoortzetting van de akkerbouw op dezelfde
voet sprakekon zijn.
Indepraktijk uitte dit streven zich o.a. in
maatregelen tegenhet gestaag groeiende aantal individuele ontginningen (kampen)ondernomen door de
zogenaamde keuters (letterlijk: bewonersvan kleine huisjes),een soortplattelandsproletariaat dat
van lieverlee inde groter wordende dorpen engehuchten naast de gerechtigden was ontstaan.Geheel
inhetnadeelvan keuters verliep deze ontwikkeling overhet algemeen niet.Een deelvan de langs
de randen van de engengesitueerde kampenmagworden toegeschreven aanhetwelslagen van dikwijls
illegale ontginningsactiviteiten van dekeuterboeren.Voorheteersthoortmenvankeuters inhet
midden vande 14eeeuw (Wekerom enEde),hetgeen
een indruk geeftvan de leeftijdvan de oudste
kampen. Overigensblijft datering van dekampeneen
moeilijke zaak.Kampen vanverschillende ouderdom
kunnen naast en door elkaarvoorkomen.
Misschien wordt tenonrechte de indruk gewekt
datbinnende agrarische sector de bevolkingsgroei
hoofdzakelijk doorkampontginning zou zijnopgevangen.Ook op anderewijze werd naar oplossingen
gezocht,bijvoorbeeld door debedrijven inkleinere eenheden op te splitsen.Datproces schijnt met
name aande zuidelijke Veluwe-rand,plaatselijk
duidelijk in samenhang metde introductie vande
tabaksteelt,te zijn voorgekomen. De ontwikkeling
had ook gevolgenvoor het cultuurlandschap:depercelen op deengenwerden verder versplinterd.Daarbijkonbinnen een 'Gewann'het aantal percelen
aanzienlijk toenemen.
Zoals reedswerd aangestipt iseen gedeelte van
de groeiende bevolking ook tewerk gesteld inde
nijverheid,welke zich aande oostelijkeVeluwerand voornamelijk manifesteerde indevervaardiging vanpapier.Evenals de agrarische sector
heeft ditbedrijf een eigen stempel ophet Veluwse
landschap gedrukt: teneinde de talrijkewatermolens
waarin depapierfabricage plaatsvond aan te drijvenwerd eenuitgebreid netvankunstmatige beken
(sprengen) gegraven waarvan grote delen totop de
huidige dagbewaard zijngebleven.
Watbetreft de spreiding van debewoning kan
voor het tijdvak vande 15e totde 19eeeuw gezegd
worden datde concentratie aande randen onverminderd gehandhaafd bleef.
Natuurlijk hebben zichop deVeluwe ook welontwikkelingen voorgedaan die vanhet algemenepatroon
zoalswij dathierboven schetsten,afweken.Zonoemenwij debijzondere moeilijkhedenwaarvoor zich
een aantalnederzettingen gelegen aande westrand
van deVeluwe zag geplaatst.Dorpen als Wekerom,
Roekei,Otterlo,Stroe,Kootwijk enGarderen moetenmeer dan andere nederzettingen vanzandverstuiving te lijdenhebben gehad.Menbehoeft maar even
tekijken naar deCultuurhistorische relictenkaart
van deVeluwe (bijlage 3)endeoppervlakken met
verdwenen stuifzand tevoegen bijde oppervlakken
met stuifzandrelictenom zich te realisereninwelk
eenbenauwenisdezeplaatsen bij tijdenwijlemoeten hebben verkeerd.Van hunkommervolleomstandighedenblijkt reeds door een opmerking uithetmiddenvan de 15eeeuw,waar men leest dat indekerspelen (parochies) Ede en Otterlode 'Weynge der
zandeverderfflieh' isgeweest.Het iswellicht
juist,hierin eenvoorname oorzaak te zienvan de
bevolkingsvermindering die deze streek tussen 1526
en 1650onderging.
Een ander specifiek verschijnsel deed zich voor
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aan de zuidoostelijke en oostelijke flankenvan de
Veluwe,waar blijkbaar gunstige omstandigheden
heerstenvoorhet ontstaan van grote landgoederen.
Hetbehoeft nauwelijks betoog dathet groot-grondbezit leidde toteen geheel eigen aanblik vanhet
landschap terplaatse.De aanzienlijkenuit deze
contreien zoals debewoners vanRozendaal,Biljoen,
Middachten,deHof teDieren enHetLoo trachtten
dekale heide enigszins aan tekledendoorhetaanplanten van eiken enbeuken en ineen laterstadium
(midden 18eeeuw) vandennen.Dichtbijhun huizen
ontstonden vanafhetmiddenvande 17eeeuwzogenaamde 'sterrebossen'. Dikwijls werden,door het
verwerven van degebruiksrechten,oudere malenbossen (o.m.de Breul,DeEssop,HetAsselt,HetOnzalige Bosch,het Dierensche Bosch enhetMiddachter
Bosch) inhun eigendomscomplexen ingelijfd enmet
nieuwebosaanplant samengevoegd. Afgezienvan de
parkaanleg inde naaste omgeving van de buitens
fungeerde hetmerendeel vande bossen,datingrootgrondbezitverkeerde alswildbaan.Tenbehoeve van
dewildbanen isaanheteinde vande 17een in het
beginvan de 18eeeuwop lastvan de stadhouderkoningWillem III,vanuit zijn jachthuizen te Dieren
en HetLoo tot inhet Speulder- enSprielderbosch
een aantal jachtwegen aangelegd,welke thans als
'koningswegen' een zekere faam genieten.Ook rond
Arnhem kwamhet initiatief vande rijkere burgers
uit die stad inde 17een 18eeeuwopvrijuitgebreide schaal totdevorming van buitenplaatsen,
gedeeltelijk geëntop oudere leengoederen,zoals:
Hoog-en Laag-Oorsprong,DeHemelse Berg,Groot-en
Klein-Warnsborn,Mariëndaal,Klarenbeek,Lichtenbeek,Zijpendaal enSonsbeek.
2.7.2.8 DECONTEMPORAINE TIJD (CA. 1800 -HEDEN)
Aanhetbegin van de 19eeeuw stond de Veluwe
aandevooravond van grote ontwikkelingen die in
hetkader vandeze bijdrage maar heel globaalbehandeld kunnenworden.
De landbouw diena de introductie vandeboekweitalminder eenzijdig was gericht op deroggeteelt,werd thansnog veelzijdiger van karakter
door deverbouw van aardappelen (eigenlijk reeds
sinds de laatste tweedecennis van de 18eeeuw) en
van voederknollen.
Voortsvond ereengrote uitbreiding plaats van
het oppervlak cultuurland.Gedurende de eerste
tientallen jarenwerd ditvooral gerealiseerd door
de afwatering teverbeteren zodat aan grote arealennatte lageheidevelden eenmeer directe agrarischebestemming konworden gegeven.Aanhet eind
vande 19e eeuwnamhet aantal ontginningen sterk
toe als gevolg van de toepassing vankunstmest.
Een enander ging gepaard met organisatorische
veranderingen waarbijde ontbinding van de marken
hetbelangrijkste was.Dewoeste grond die daarbij
vrijkwamwerd nu door overheid enparticulieren op
grote schaalbebost zodat de aanblik van deVeluwe
geheelveranderde.Dehaast onafzienbareheidevelden maakten sinds de tweedehelft vande 19e eeuw
plaatsvoor uitgestrekte dennenbossen.
Methetoogmerk de stuifzanden te beteugelen
werd voornamelijk naaldhout aangeplant.Sinds het
eindvan de 19eeeuwkreeg de Staatbemoeienis met
hetvastleggen vande stuifzanden die nadienaanzienlijk aanbetekenis inboetten.Levend stuifzand
is op deVeluwe zeldzaam geworden.
Met dewijzigingendie optraden inhetlandbouwsysteem endeverdelingvandemarkegronden was de
rolvande schaapskudden uitgespeeld. Nahetverdwijnenvan de schapen kreeg denatuurlijke opslag
ruim gelegenheid zichvan denog resterendeheidevelden meester temaken.Zonder beheersmaatregelen
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zou deheide op deVeluwe grotendeels verdwenen
zijn. Hiermee iseen laatstevoorbeeld gegeven ter
illustratie van de antropogene invloeden welke
eeuwenlang tot devormgevingvan hetVeluwse landschapsbeeld hebben bijgedragen.
2.7.2.9 GERAADPLEEGDE LITERATUUR
Wegens hetglobale karakter van deze bijdrage
en om de leesbaarheid tebevorderen iser vanaf
gezien inde tekst te refereren aande geraadpleegde literatuur.Voor meer informatie betreffende de
nederzettingsgeschiedenis van deVeluwe wende men
zich tot:Anspach 1893,Beelaertsvan Blokland
1927 1928,Behre 1976,Born 1974,Demoed 1953,Van
Doorninck 1905,Gidsvoor Arnhem z.j.,Glässer
1967,Gysseling 1960,Hardonk 1968,Heidenga 1976,
Louwe Kooymans& Stuart 1974,Maris 1934,Martens
vanSevenhoven 1924 1925 1952,Meihuizen 1953,
Metz 1975,Modderman 1962-1963,Moerman 1948,Moerman 1934abc 1957 1960,Van Oosten Slingeland 1958,
Roessingh 1964,Schimmel 1975,Slichervan Bath
1960 1964ab 1967,Tersteeg 1974,DeVries 1962,
Wartena 1968 1972 1975,Ypey 1957,Zuiderveen Borgesius 1973.
2.7.3

ARCHEOLOGISCHE

OBJECTEN

DeVeluwe is inoudheidkundig opzicht eenuitzonderlijk rijk gebied.Ditkomt totuitdrukkingin
de grote verscheidenheid aan archeologische monumenten dieeruitverschillende perioden worden
aangetroffen.Naast zichtbaremonumenten betreft
het aanhetoppervlak nietwaarneembare overblijfselen vanvroegere culturen.Van deze laatstecategorie ishetmoeilijk deverspreiding en exacte
plaatsbepaling aan tegeven,daar overhetalgemeen hetbestaan ervan eerstkanworden aangetoond
nahet terplaatse ontginnen vanbos ofheide.
Beterbekend zijnde zichtbare monumenten,waarvoor deVeluwe een soort reservaatfunctie vervult.
Opverschillende plaatsen bevinden zichbijvoorbeeld afzonderlijk of ingroepen grafheuvels,daterend uithetneolithicum, debronstijd en/ofde
ijzertijd. Enkelebijzonder fraaie complexenhiervan treftmen aan op de Ermelose heide,op deGinkelseheide,op de Bergse HamnabijGarderen enop
deDoorwerthse heidebijWolfheze.GrafheuveIsvormen deverzamelnaam voor een aantal typen die in
verschillende archeologische perioden zijnopgerichten elk eigen kenmerken vertonen.Neolithische grafheuvels zijn deoudste.Ze zijnopgeworpen uit zand of zodenuithetbos en liggen afzonderlijk of inkleine groepen bijeen.Voor de leek
zijn ze inhet terrein vaak nauwelijks herkenbaar.
Indebronstijd is zowelhet aantal alsde vormenrijkdom groter.De afmetingenvariëren van 10- 20
m diameter en0,5 - 2mhoogte.Vaak iseen grafheuvelmeermalen en inverschillende perioden voor
begravingen gebruikt.Deze 'na-bijzettingen'kunnenbestaan uit inhumatiegraven (lijkbijzettingen)
of crematies (restenvan lijkverbranding). Inéén
van deheuvels op de Bergsham bijGarderen werden
inhet onderzochte gedeelte alleen al 21 na-bijzettingen aangetroffen en constateerde men vijf
opeenvolgende perioden.
Niet alleen deheuvel,maar ook het terrein
rondom, isvaak interessant voorhet onderzoek.
Hierin kunnen zich sporen van randstructuren zoals
kringgreppels,paalkransen en ringwallen bevinden.
Om de zekerheid tehebben datdergelijke structurenvoor hetonderzoek en eeneventuele restauratiebeschikbaar blijven,ishet gewenst dateen
zone van tenminste 10m rondom deheuvelvoetgevrijwaard blijftvan beschadigingen.

Zowel in zichtbare als niet zichtbare archeologische monumentenheeft inhet recente verleden
veelvuldig onderzoek plaatsgevonden. Mede hierdoor
isdekennis van dearcheologie vanons land met
name vande neolitische culturen aanzienlijk toegenomen.Om inde toekomsthet rijkebezit aanoudheidkundige objecten veilig te stellen moet o.m.
aandachtwordenbesteed aanhetmilieuwaarin de
zichtbara monumenten zijn gesitueerd.
Afb. 32geefteenoverzichtvande verspreiding
van de belangrijkste archeologischemonumenten op
de Veluwe.Informatie overhetkarakter endeexacteplaats van de verschillende typenkan worden
verkregen bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek teAmersfoort.

500m

Afb. 31 Overzichtvanhet Celtic Field ronddeGortelsewegte
Vaassen.Celtic Fieldszijn prehistorischeakkercomplexen.
Zijwerdenaangelegd indeIjzertijd (500 v. C•150 n.C.)en
komenvoor indegebieden26,27 en65 (zie bijlage7).
uit: Brongers,1976-

Behalve grafheuvels isopdeVeluwe uit de prehistorie een drietal akkercomplexen (zogenaamde
'Celtic fields') bekend (afb.31).Dittypemonument isvooral door recente studies ontdaan vaneen
mysterieus waas, dateroverhing sinds ze in do,17e
eeuwwaren betiteld als 'heidense legerplaatsen'.
OpdeVeluwekomen zevoorbijVaassen,Epe enMeulunteren.Deze overblijfselen vaneen landbouwsysteemdatdateertuitde ijzertijd (700v.Chr. tot
150n.Chr.) worden inons landverder aangetroffen
indeprovinciesDrenthe,Overijssel enUtrecht.
Systematische ontginning enbewerking heeft een
netwerk doen ontstaanvannagenoegvierkante veldjesvan ca.35 x 35m tot 40x 40m,omgeven door
vierwalletjes.De complexen zijnvaak enkeletientallenhectaren groot (Vaassen 76ha,afb.31)en
vinden hunbegrenzing in denatuurlijke gesteldheidvanhet terrein.
Ook uit de Romeinse tijd zijn zichtbare sporen
bewaard gebleven.Hetmarskamp op deErmelose heide dateert uitdezeperiode.Resten van middeleeuwseijzerwinning indevorm vanijzerkuilen zijnbekend inde gemeente Apeldoorn.Ook de Hunneschans
aanhetUddelermeerendeDuno nabijOosterbeek zogenaamde vluchtburchten -dateren uitdemiddeleeuwen,evenals dehuisterpen nabijOosterwolde in
de gemeente Doornspijk en dekasteelterreinen nabij RenkumenWolfheze.Vermoedelijk isdeMythstee inde gemeente Nunspeet,waarvanhet karakter
nognietexact isvastgesteld,eveneens eenoverblijfsel uit de middeleeuwen.
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HARDERWIJK

© groep grafheuvels (3 of meer bijeen gelegen)

H

Mythstee

® wal- of vluchtburcht (Hunneschans/Duno)

X zg.Romeins marskamp

EB prehistorisch akkercomplex (zg. Celtic field)

® middeleeuwse ijzerslakkenhoop

W bebouwde kom

i l middeleeuwse kasteelterreinen

Afb. 32 Verspreidingvan dezichtbare archeologische monumenten op deVeluwe (afzonderlijk
gelegengrafheuvelszijn nietaangegeven)
Gegevens: Rijksdienstvoor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, 1977.
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Verblijfsrecreatie in stuifzandbebossing (uitgcstoven laagte) inde directe nabijheid van het Andromedaven
ten zuidoosten van Nunspeet.

Effecten van intensieve betreding in eenheidegebied nabij Rheden. Rechts van de afrastering hersteltde
vegetatie zich.

2.8 Fysiognomie van het landschap

2.8.1

ACHTERGROND

Bij de aanvang van hetVeluwe-project stond nog
nietvastwat de feitelijke inhoud vande fysiognomische landschapskaart 1 :100000 zou moeten
zijn. De gedachtenvormingover landschapskartering
wasalwel op gang gekomen,maar nog nietuitgemond ineen classificatiesysteemmet ruime geldigheid en toepassingsmogelijkheden. Wellicht is zo'n
systeem niet realiseerbaar,want er kleven dermate
veelaspecten aanhet landschap -zoalshet cultuurhistorische,ecologische en fysiognomischedatpogingen om eenniet alleenverbale maar ook
kartografischeuitdrukkingsmogelijkheid van dit
totaal tebereiken,bijvoorbaat tot mislukking
gedoemd lijken te zijn.Zo isbijde thans gereed
zijnde kaart (bijlage 4)de nadruk komen te vallen
opde landschapsfysiognomieofwel de uiterlijke
verschijningsvorm ervan.Ditgeeftbinnen hetVeluwe-project aanleiding tot eenduidelijke afbakening t.o.v. andere directmethet landschapverbonden karteringen, zoalsde cultuurhistorische en
de geomorfologische.
Het inkaartbrengen vande landschapsfysiognomie isop zich reedsgecompliceerd: verschijnselen
vangeheelverschillende aard vormen in telkens
wisselende combinaties het landschapsbeeld.Inverband metde gevraagde kaartschaal ishetnietmogelijk aan alle verscheidenheid van het Veluwse
landschap recht te doen.Een anderprobleem bij de
indeling vanhet landschap is,dat onvoldoendebekend iswelke beelden eigenlijk door de waarnemer
gezienworden.Metbetrekking tot losse objecten
inhet landschapbestaathierover watmeer zekerheid dan t.o.v.combinaties van objecten (landschapstypen),die vlakken opde kaart gaan vormen.
Om tekomen totde fysiognomische landschapskaartvan deVeluwe schaal 1 :100000,is voor
talvanproblemen eenvoorlopige oplossinggekozen.
Ookbijhetgebruik van dekaart,de interpretatie
tenbehoevevan bepaling vanwaarderingsklassen en
kwetsbaarheid voor recreatie konnog slechts ten
deleworden ingehaakt opdoor anderen opgedaneervaringen.
2.8.2

BENADERING

FYSIOGNOMIE

Bijhet inkaartbrengen vanhet landschap(vanafhiergebruikt indebetekenis van 'landschapsfysiognomie') inNederland tekenen zich ruwweg
tweebenaderingen af: ééndie zich vooral richt op
concrete kenmerken vanhet landschap zoals reliëfenbegroeiingstype (Maarleveld &De Lange 1972,
Smit 1976)en ééndie zichvooral bedient vanabstracties, zoals 'gevarieerd landschap' (Werkgroep
Helmond 1974,Vrij 1976). Erkomen ook allerlei
mengvormen voor (TweedeNota R.O., 1966,Schuurmans &Van Schie 1968,Vander Ham & Iding 1971,
DeVeer 1973)waarbij somsookbinnen éénindelingsniveau zowel concrete als abstracte gegevens
vermeld zijn.Een enander heeft temaken met de
visievan deonderzoeker en zijn 'omgeving' opde
wijzewaarop het landschapsbeeld wordtwaargenomen.
Het ishier nietdeplaats een keuze tussendiebenaderingen tedoen.
Uitgevoerde onderzoekingen naar debelevingswaardevanhet landschap wijzen bovendien nog niet
eenduidig opde exclusieve bruikbaarheid van een
concretedan wel een abstracte terminologie. Bij

het aanbiedenvan landschapsfoto's metdaarbij de
vraag: 'Wiltu aangeven water allemaal op te zien
is?' noemthetpubliek hoofdzakelijk concrete
landschapskenmerken (Coeterier 1976). Menisechter
ook in staat om landschapsfoto's inte schalen op
abstracte kenmerken zoals ruimtelijke schaal,
structuur en complexiteit (Studiegroep Midden-Brabant 1974), alsdeze worden voorgelegd. De landschapswaardering
zouvooral viadeze abstracties
verlopen,die ophunbeurt totconcrete kenmerken
kunnen worden herleid.
Zeker isdat,ookbij eenmeer abstractebenadering,behoefte blijft bestaan aan het vastleggen
van concrete basisgegevens.Omgekeerd moetbij een
concrete benadering, altijd demogelijkheidbestaan
datdegegevens geïnterpreteerd worden; de landschapsindeling moet daarvoor aanknopingspunten
bieden.
De fysiognomische landschapskaart van de Veluwe
isals eenmengvorm vandebeschreven benaderingen
op tevatten. Inde legenda treftmen zowel zeer
concrete enbovendien gekwantificeerde landschapskenmerken aan,zoals 'meerdan 90%grove den hoger
dan 15m', alsook allerlei afgeleiden, zoals'sterk
gevarieerde begroeiing' en 'grootschalig landschap'.
Indeze laatste gevallen isaltijd aangegeven,hetzij inde teksthetzij inde legenda,waaruit de
abstractie is afgeleid.
Een anderdiscussiepunt binnenhet fysiognomisch landschapsonderzoek kanomschreven worden

met integratie

versus separatie

ofzomenwilsyn-

these versus analyse.
Het landschapsbeeld iseen
integratie van eengroot aantal visuele verschijnselen en indit licht gezienmoet dan ook getracht
worden bijdekartering deze integratie over te
dragen.Men kanook stellen dat zo'n integratie'alleen waardevol isalsdeze 'holistisch'isgeschied,
d.w.z.uitdrukking geeft aan het totaal datmeer
isdande somvande losse onderdelen.Ook nieuwe
definities van landschap (W.L.O. 1975), dieoverigensniet uitsluitend opde fysiognomie zijngericht,wijzen indeze complexe richting.Alsintegratie niethaalbaar is zouhet landschapsbeeld betervia separatie benaderd kunnen worden,bijvoorbeeld door hetvervaardigen van een aantalaspectkaarten,zoals éénvandehoutwallen,één vanboerderijtypen enz.
Ook wat ditbetreft isdeVeluwe-kaartopte
vatten als eenmengvorm. Hij combineert losse,vanaféénpunt zichtbare onderdelen vanhet landschap
tot landschapstypen waarbij geenholistische visie
bereiktwordt,maarwaarbij toch een zinvolle combinatie vanverschijnselen nagestreefd is,dieuitgaatbovenhet superponeren vandeelkaarten (paragraaf 2.8.3).
De fysiognomie vanhet landschap verandertsnel»
althans sneller dan zekere andere aspecten van ons
milieu,zoalsbodem enklimaat.De geldigheidsduur
van een landschapskaart isdan ookonvermijdelijk
korter dandie vandemeeste andere inhet kader
vanhetVeluwe-project vervaardigde kaarten.Er
wordtwel gesteld dateen landschapskaart,om een
langduriger geldigheid tebereiken,alleen derelatief stabiele landschapselementen en de stabiele
kenmerken daarvan zoumoeten bevatten.Het isechter onmogelijk een verantwoorde keuze tedoen tussen 'watwel enwatniet',ofhetmoet zijndatmen
bodemgebruik,begroeiing enbebouwing alr zijnde
relatief instabiel geheelbuiten beschouwing laat.
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Bijhetweglatenvan deze essentiële onderdelenvan
hetNederlandse landschap bestaaterweinigverschil
meermet een fysiognomisch vertaalde geomorfologische kaart,en aande taak een landschapskaart te
vervaardigen zou nietvoldaan zijn.Eenbetere oplossing lijkthetdan,de relatief stabiele elementen, zoalshet reliëf,alsbasis te beschouwen
(TenCate et al. 1976) ende instabiele elementen
apart tebehandelen,bijvoorbeeld door daarvoor een
andere legenda-ingang tekiezen. Reliëf als basis
voor indeling van hetNederlandse landschap heeft
echter hetbezwaar dathet inhetbeeld meestal
nietdominant is.Er isdaarom,ook op deVeluwe,
gekozenvoor een ruimtelijke hoofdindeling (paragraaf 2.8.3)waarmee dusde fysiognomischerelevantie vande kaartbovende stabiliteit of geldigheidsduur gesteld is.
Overigens blijven ook bijdeze kartering enkele
facetten buiten beschouwing die het landschapsbeeld wel beïnvloeden,maar die een zogrote mate
van instabiliteit vertonendat zeniet zinvol op
een kaartkunnenwordenvastgelegd, bijvoorbeeld
weersverschijnselen (DeVeer 1972). Seizoensvariatie inhet landschap iswel uit dekaart af te
leiden.
Samenvattend kanworden gesteld datde fysiognomische landschapskaart vandeVeluwe concrete en
abstracte informatie over landschapsbeelden combineert tot landschapstypen die visuele synthesen
zijn,- ook andere vormenvan interpretatie dande
inditrapport uitgewerkte waardering enkwetsbaarheidsbepaling voor recreatie zijnmogelijk.
2.8.3

VERZAMELEN

VAN DE

GEGEVENS

Anders danbijvoorbeeld bijdebodemkartering,
heeft de fysiognomische landschapskartering vanhet
Veluwe-project zichafgespeeld in een aantal fasen
omdat een classificatiesysteem nog ontwikkeldmoest
worden. Het eigenlijke karteringswerk konpas in
de loopvan 1973een aanvang nemen.

wijze een aantal visuele landschapsgegevens vastte
leggen,deels opveldkaarten en compleet opzogenaamde coderingsformulieren die geschikt zijn voor
computerverwerking (afb.33).
Hierbij isvanbelang ten eerste opwelke eenhedende formulieren betrekking hebben en ten tweede
welke gegevens worden opgenomen.Voor wat betreft
de eenheden isopbasisvan de in Fase Ienookbij
onderzoekingen opgedane ervaringen gekozen voor
vlakken als inventarisatie-eenheden (DeVeer 1974),
teweten ruimtelijke vlakken ofwel ruimtes ennietruimtelijke vlakken ofwelmassagedeelten (definities inparagraaf 2.8.4). Bijde inventarisatie
van ruimtes wordt aangenomen dat de karteerder op
elk bereikbaar puntbinnen die ruimte geweest is
en telkens de gehele kijkcirkel (Vander Ham etal.
1970)heeft overzien.Bijmassagedeelten wordtaangenomendatvanaf allewegen en/of goed begaanbare
paden continuwaarnemingen gedaan zijn.
Het aantal gegevens ende detaillering persoort
kanmen ver opvoeren.Vanuit de soort Inventarisatie-eenheid gezien moet ergens een grens getrokken
worden,bijvoorbeeld bijdie grootte die vergelijkbaar ismethetmenselijk lichaam.Danwordt bijvoorbeeld een solitaire boom van 2m hoog nogwel
genoteerd,maar een paaltje nietmeer.Ophetcoderingsformulier kunnen alle landschapselementen
(definitie inparagraaf 2.8.4)groter dande mens
eenplaats vinden.Kleine elementen diebijvoorbeeld door contrastwerking toch vanbelang zijn,
kunnen inde rubriek 'puntelementen'worden ondergebracht.
In fase IIisca. 10%vandeVeluwe opdeaangeduidewijze op formulieren vastgelegd. Hierbij is
de schaalvan deuiteindelijke kaart (1 :100000)
niet alsbeperkende factor gehanteerd. Deopnamesnelheid bedroeg 100à 200ha perdag.De gegevens
hebben betrekking op eendrietal gebieden,namelijk
de zuidwest-Veluwe,deomgeving vanGroenendaalLoenermark envan Leuvenum.

Fase III
Fase I

Verkenningskartering

Tijdens een verkenningskartering opde zuidwestVeluwe in 1972ontstond de indruk dathet aspect
'ruimte' een belangrijke ingangvooreenlandschapsindeling kan zijn.De grens tussen bijvoorbeeldeen
bouwland en eenbos isvisueel-landschappelijk gesproken scherp.Elke indeling diemetdeze soort
grens-principieel beter eenovergang van ruimte
naar massa tenoemen (Studiegroep WestfrieslandOost 1972,Koster &DeVeer 1972)-geen rekening
houdt, islandschappelijk nietbevredigend. Voorts
isdit type grens ook vanbelang omdathet effect
ervanverschillend isafhankelijk vande richting
waarin de terreinwaarnemer hembenadert.Vanuithet
bouwland gezien ishetbos op relatief groteafstand reeds alsbosrand zichtbaar; omgekeerd is
vanuithetbos hetbouwland pasop relatief zeer
kleine afstand vande grenswaar tenemen. Tijdens
deverkenningsfase zijn ruimtes (definitie inparagraaf 2.8.4)opverschillende kenmerken ingedeeld
endaarbij ook de randen eromheen. Hetboswerd in
deze fasevoorlopig alleen intuïtief ingedeeld in
sterk enweinig gevarieerd.

Fase II

Systematische

proefkartering

Ingesprekken,vooral binnen Stiboka gevoerd,
bleek datde legendavande 'verkenningskaart'onvoldoende opgebouwd was uitgekwantificeerdebasisgegevens. Termen zoals 'gevarieerdebegroeiingsrand' hebben alleen betekenis alsbekend iswelke
waarnemingen aan deze benaming tengrondslag liggen. Inverband hiermee werdbesloten ineen tweede
fasevanhetVeluwe-onderzoek opmeer principiële
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Classificatie

en snelle

opname

Bijvergelijking vande formulieren enmetbehulp vandebij globale terreinverkenningen enuit
de literatuur opgedane kennis kwamen de volgende
landschapsaspecten vandeVeluwe alsdominant en
differentiërend naarvoren:
Ruimte enmassa: schaal inde ruimte endoorzicht indemassa.
Bodemgebruik.
Percelering inde
s tezamen structuur
agrarische gebieden.
genoemd.
Padenpatroon indebossen..
- Aard vande opgaande begroeiing (vooral:aldan
nietblad- en naaldverliezend, hoogte en doorzicht)
envariatiehierin.
Aard vandebebouwing (vooral:agrarisch versus
stedelijk).
- Reliëf.
Uitzicht.
Doorsnijding met civieltechnische werken.
Militaire objecten.
Deze aspecten zijn gehanteerd bijhet opstellen van
een landschapsclassificatiesysteemvan deVeluwe.
Een complicatie hierbij isdatniet elk landschap
alle opgesomde aspectenheeft endatdus sommige
aspecten,metname de laatstedrie als 'toevoeging'
verwerkt moeten worden.
Metbehulpvanhetclassificatiesysteem iseen
opnamelegenda vervaardigd voor deovergebleven90%
vandeVeluwe,dat in 1973 en 1974met een snelheid
van 500-600hapermandag gekarteerd is.Van dit
gedeelte zijn geen formulieren aanwezig enontbrekendus ook deniet-dominant geachte landschapskenmerken,zoals 'skyline rand ruimte' (afb. 33)en
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Mb. 33 Coderingsformulier Ruimtes(R) enBosvakken(B).
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RUIMTE

bepaalde puntelementen.
De uiteindelijke peildatum voor de landschapskaart als totaal is 1januari 1975.Daarvóóropgetredenveranderingen zijnook in reeds gekarteerde
gebieden zoveelmogelijk verwerkt.
2.8.4
DE KAARTLEGENDA
EENHEDEN

EN DE BETEKENIS

DER

2.8.4.1 HOOFDINDELING
De legendabestaat uitdrie 'blokken',respectievelijk genaamd 'ruimte', 'associatie ruimte-massa' en 'massa' (afb.34).Hetblok ruimte bevat de
legenda-eenheden 1t/m 51 (onderverdeeld ina,b
en c ) , het associatieblok bevatde eenheden 52 t/m
67 enhetmassablok de eenheden68 t/m 88. Voorts
zijn er zestoevoegingen,geletterd at/m fenenkele algemene onderscheidingen.
Hetbegrippenpaar ruimte -massa neemt een centraleplaats indekartering in. 'Ruimte' (zonder
lidwoord) is een landschappelijke aanduiding voor
(vaste)delen vanhetaardoppervlak waarop geen
het zicht-belemmerendeelementen staan of groeien,
m.a.w.die 'leeg' zijn.Eenwat meer operationele
definitie is: 'Eenruimte iseendeelvan het vasteaardoppervlak waarbinnen vanuit elk punt elk
anderpunt te zien is'.Een voorbeeld hiervan is
een akkermet eenhoutwal eromheen of eenheideveld omzoomd doorbos.Om hetbegrip ruimte voor
kartering bruikbaar temaken iseen noguitgebreidere definitienoodzakelijk:.
'Benruimteiseengladdeelvanhetvaste aardoppervlak,met eenvanuithet zwaartepunt beschouwd
overwegend concavevorm, zonder begroeiingselementen en artefacten hogerdan ca. 1,50 m uitgezonderd puntelementen,aanvrijwel alle zijdenbegrensd door lineaire ofvlakelementen hogerdanca.
1,50 m'.
Hetgebruik van een aantal deelbegrippen binnen
dezedefinitie moet nader worden toegelicht:
Glad isvlakofhellend,mettenhoogstemicroreliëf. Bijhoogteverschillen boven 1,50 mt.o.v.
het referentieniveau (dit ligtbij een hellend
terrein eveneens scheef!) ontstaat een verdeling
inmeerruimtes.
Onder concaaf valto.a.vierkant,rechthoekig,
rond enovaal.Uitlopers van een ruimtedie ontstaandoor -vanuit het zwaartepunt gezien -convexe buigpunten kunnenbijvoldoende oppervlak en
bij eenduidelijke versmalling aanleiding geven
totonderverdeling (afb.35).
Puntelementen
zijnbijvoorbeeld solitairebomen,boomgroepen,vrijstaande huizen,boerderijen
enpalen.Het isnietmogelijk puntelementenscherp
af tebakenen t.o.v. lijn-envlakelementen. Een
grenswaardevan 25m iseen indicatie,d.w.z.puntelementen zijn in lengte enbreedte korter dan 25
m, vlakelementen inbeide afmetingen groter dan 25
m, terwijl lijnelementen langerdoch tevens smaller zijndan 25m.Door de aanwezigheid vanpuntelementen wordt aande eis uitde tweede definitie
van eenruimte nietvoldaan: 'achter'puntelementen liggen inalle kijkrichtingen smalle 'schaduwkegels' die hetgeheel overzienvan het vlak onmogelijkmaken.Hetoppervlak vanzo'n kegel isechterklein t.o.v.het totale oppervlak,-terwijlbovendiendewaarnemer meestal inbeweging zal zijn
endaardoor successievelijk de ruimte geheel in
zichop zal.kunnennemen.
Begrenzing magvoor eenklein deel (max.25%)
ontbreken (afb.36).

Lineaire

elementen

MASSA

Afb.34 Hoofdindeling van delegenda Hidrie blokken.

Un ruimte

overgangssituatie

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

hoger dan ca. 1,50 mzijn

houtwallen, lanen,singels,lintbebouwing, dekzandruggenenz.
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ASSOCIATIE RUIMTE-MASSA

Afb. 36 Ruimte waarvan de rand voor een klein deel afwezig is.

Vlakelementen

hoger dan ca. 1,50 mzijnbos,be-

bouwde kom en combinaties.
Het ruimtebegrip isopdeVeluwe goed bruikbaar
gebleken: ruimtes zijn inhet algemeen rechthoekig
of (concaaf-)ovaalvan vorm.Veel ruimtes hebben
eengeslotenkarakter,d.w.z.hun randen zijn grotendeels ondoorzichtig.
Massa ishet tegendeelvan ruimte.Het bestaat
uiteen dichte opeenhoping van elementen hoger dan
ca. 1,50 m ophet aardoppervlak. Alsdeze elementenover eengrote afstand identiek van verschijningsvorm zijn (zoalsbomen) ontstaat een nieuw
element op eenhoger indelingsniveau (bos);zekunnenook telkens anders zijn,bijvoorbeeld bepaalde
delen van eenbebouwde kom.
Indeverkenningsfase (paragraaf 2.8.3)isde
massa geïnventariseerd perbosgedeelte.
Bosgedeelte wordtgedefinieerd als eenbebost terreindeel
dat ligt tussen goedbegaanbare paden ofwegen en
dat eenhomogene macro-verschijningsvorm (d.w.z.
hoger dan demens)heeft (DeVeer 1974).

Bijhet onderscheid

Afb. 37 Dehorizontale blokingang: bodemgebruik en structuur.

tussen massa en ruimte gaat

het om de dichtheid van de aanwezige punt- (eventueel lijn-)elementen.Deze isbij ruimte laag en
bijmassa hoog. ProefkarteringenopdeVeluwewezenuitdatbepaalde landschappen overgangssituatiesvertegenwoordigen,bijvoorbeeld opslag(dichtgroeiende heide) diebestaatuit een complexe verstrengeling van stukjesmassa (veelal dennenbosjes
door uitzaaiing ontstaan) enovergebleven ruimte-

tjes.Dittypeis 'associatie

ruimte-massa'

Afb.38 Deverticale blokingang: begroeiing enbebouwing.

ge-

noemd. Alle landschappen vandit type staan inhet
middelste legendablok; behalve opslag opheide en
in stuifzand vallen hier ook o.m. stormschadegebieden engebiedenmet eenvrij dichte,rommelige
bebouwing onder.

De grens tussen massa en ruimte isgemakkelijk
vast te stellen: het isdemeestal scherpeovergang tussen bijvoorbeeld bos ofvlaksgewijzebebouwing enerzijds enbijvoorbeeld agrarischgebied,
heide ofonbegroeid stuifzand anderzijds.Op de
kaart isdeze grens uiteraard alleen terug tevindenals zoweldemassa als de ruimtemeerdan de
minimum-kaartvlakgrootte inneemt (0,25 cm2of ruim
6 ha inhet terrein).

De grens tussen massa en associatie

ruimte-massa

wordtvaak geïndiceerd door een genetischverschil:
hetbos isaangeplant,de opslag niet.De grens
wordt vaak door eenpad gemarkeerd. Hetdoorslaggevende criterium isechter hetvoorkomen van een
zeeronregelmatige verdeling van (begroeiings-of
bebouwings)elementen binnen deassociatie,terwijl
deze indemassa altijd regelmatig is.

De grens tussen ruimte en associatie

ruimte-mas-

sa verlooptveelaldiffuus.Dit ismetname bij
opslag duidelijk temaken:verdervan de bosrand
af zalhet aantal bomen steedskleiner worden totdatde 'echte' ruimte bereikt is.Op dekaart is
ruimte gekarteerd waar terreingedeelten groter dan
1ha die nietmetbomenboven 1,50 m zijn begroeid
samenboven 6hauitkomen.
2.8.4.2
GEMEEN

ONDERVERDELING VAN DEBLOKKEN INHETAL-

De 'horizontale ingang'vandeblokken heeftbetrekking ophetbodemgebruik ende structuur (afb.
37). Hetbegrip structuur isalleen uitgewerkt in
deagrarische gebieden inde zinvan percelering
(opdelen inpercelen), en indebossen inde zin
vanpadenpatroon ofontsluiting.De 'verticaleingang'vandeblokken geeft debegroeiings-enbebouwingselementen hoger dan 1,50 mboven het maaiveld aan,voor zover deze lineair (vooral inruimte) envlaksgewijs (massa!) voorkomen (afb.38).

Afb.39 De blokingangengecombineerd:inelk vakje een
mogelijk landschapstype.

Er is eenonderverdeling opdrieniveaus:
- Begroeiing tegenover de combinatie begroeiing
enbebouwing. Bij de eerste groep domineert debegroeiing; er zijn hoogstens puntsgewijsbebouwingselementen.
- Sterk gevarieerde enweinig gevarieerdebegroeiing. Zievoor debetekenis hiervan paragraaf
2.8.4.3.
De inhoud vande begroeiing zelfnaar soorten
opverschillende taxonomische niveaus,hoogte en
doorzicht. Deomschrijvingen bovenaan de kolommen
zijn globaal,onderaan iseen zokwantitatief mogelijke aanduiding gegevenvande inhoud van de
begroeiing enbebouwing.
Horizontale envertikale onderverdeling vande
drie blokken levert een raamwerk (afb. 39)op,
waarbij inelk vakje ééngenummerde kaarteenheid
kanvoorkomen. Zowel debodemgebruiks-en structuurtypen (horizontaal) als debegroeiings-enbebouwingstypen (vertikaal) zijn opgestyleerde wijzegevisualiseerd. Men kan zicheen voorstelling
vande genummerde eenheden maken door telkens twee
plaatjes te combineren.Buiten de legenda-eenheden
indedrieblokken isnog een aantal toevoegingen
en algemene onderscheidingen vermeld.
2.8.4.3 INHOUD VAN DEAFZONDERLIJKE BLOKKEN
Ruimte

Bodemgebruik en structuur

Hetagrarischegebied

isonderverdeeld opbasis van gedetailleerd bodemgebruik (bouwland,natgrasland en relatief droog
grasland) enpercelering (stroken,mozaïek,ratio-

85

neel; hierbij isde terminologie van Hofstee &
Vlam (1952)aangehouden).Waar gemengd gras- en
bouwland voorkomt isgekozen voor het type dat
meer dan 50%van hetbeschrevenvlak inneemt.Nat
grasland wordt gekenmerkt door sloten envochtminnende begroeiing (wilgen,elzen,populieren entevens eenaantal kruiden), relatief droog grasland
doorafrasteringen eneen 'droger' begroeiingstype.
Relatief droog graslandmet (restanten van)mozaiekpercelering isvroeger bouwland geweest.
Debodemgebruiksgroep 'heide'is onderverdeeld
indevisueelvooralwatkleurbetreft verschillende 'echte'heide (struik-,dop-en kraaiheide) en
overwegend gras- enmosvegetatie. Deze laatste
groepkan tot 25%heide bevatten.Wanneer veelpijpestrootjevoorkomtgaathetom 'vergrasteheide',
veelmossen ofkorstmossen (lichenen-steppe) duiden opvastgelegd stuifzand. Indienvennen aanwezig zijn en deze zich over eenvoldoende grootoppervlak visueel doen gelden,iseen apart type
'....metvennen' gekarteerd.
Actief stuifzand datboom-, struik-noch kruidbegroeiing heeft, isnietonderverdeeld. Binnen de
groepoverigbodemgebruik zijndrie typen onderscheiden.Hiervanvormende kapvlaktecomplexen,
storm- enbrandschadegebieden de vermoedelijk
minst stabiele eenheden vandegehele indeling.
Overigens moetworden opgemerkt dat kapvlaktes
kleinerdan deminimumkaartvlakgroottevan ca.6ha
niet zijnaangegeven,dezemaken deeluitvan de
verschillende bostypen.
Begroeiing
en bebouwing
De indeling hiervan
geeftaanwaaruit de randen van de afzonderlijke
ruimtes zijn samengesteld. Zodrameerdan 10%van
de randbestaat uit grote schurenmet silo's en/of
niet-agrarische bebouwing (woonhuizen, flats,industrie) isdezebebouwing alsdominant beschouwd
en isdebegroeiing nietverder ingedeeld (paragraaf 2.8.5).
Debegroeiing isineerste instantie onderverdeeld in sterk enweinig gevarieerd. Bij deweinig
gevarieerde typenbestaatmeer dan 90%van de rand
van elke ruimte uit één soortbegroeiing van één
hoogteklasse.De sterk gevarieerde typen voldoen
hieraan niet; inhet algemeen vertonen de randen
hier veelvariatie.Deonderverdeling isteneerste aangebracht opbasisvanhetonderscheid tussen loofhouten naaldhout (lariks is inverband
methet naaldverliezend (ofseizoens)aspectbij
het loofhout gerekend) en ten tweede opdeaanwezigheid van randenmet een (zeer)hoge vervangingswaarde (paragraaf 2.8.5);dezebegroeiing bestaatuitbeuken,inlandse eiken,plaatselijk ook
essen enacacia's,alle hoger dan 15m.Voor de
exacte inhoud vande randen wordtverwezen naarde
gedetailleerde omschrijving onderin de kolommen
van dekaartlegenda.
Ruimtelijke
schaal
De ruimtes zijn ingedeeldin
drietypen:
a: grootschalig,hetoppervlak isgroter dan 100
ha
b: middelschalig,hetoppervlak bedraagt 25-100 ha
c:kleinschalig,hetoppervlak iskleiner dan 25
ha
Degrenswaarden 25en 100ha zijngekozen op grond
van statistisch onderzoek opde zuidwest-Veluwe in
Fase I.Hierbijbleek dat ruimtes meteenoppervlak kleiner dan 25ha zeer talrijk zijn endat
allehectarewaarden voorkomen,dat inde groep25100ha alle tientallen enkelemalen vertegenwoordigd zijn endat ruimtesboven 100ha zeer zeldzaam zijn.Aangezien de grenswaarden een arbitrair
karakterhebben,isdeze onderverdeling vande
ruimte op een laag niveau inde legenda encodering gehanteerd.
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Ook andere factoren danhet terrein beïnvloeden
de ruimtewerking van het landschap.Ditzijn:
VORMVAN DE RUIMTES Bijvoorbeeld bij langwerpige
ruimtes isde ruimtewerking groter als men inde
lengte-,dan indebreedterichting kijkt.Onderverdeling opgrond vanvorm isechter voor deVeluweniet relevant.
DOORZICHTIGHEID VAN DE RAND VAN DE RUIMTES Ruimtesmetdoorzichtige randen hebben meer ruimtewerking dan evengrote ruimtesmet gesloten randen.
Doordat opdeVeluwe veel ruimtes aanbosof (in
de zomer) niet-doorzichtige houtwallen grenzen,
wordt de ruimtewerking hierdoor weinig beïnvloed.
(Enkele gebieden,o.a. bijHierden-Wezep wijken
af. Het leek niet gewenst hiervoor de ruimtelijke
indeling te verzwaren).
RELIEF EN RUIMTES Ruimtes op eenhelling gelegen
of inde nabijheid vanheuvels kunnen uitzicht
bieden,waardoor de ruimtewerking vergrootwordt.
Ditgeldtvaak slechtsvoor deel van debetrefffende ruimte,namelijk het deeldatofhoger ofverdervandeheuvel af ligt.Dezevergrote ruimtewerking isopdekaart totuitdrukking gebracht
d.m.v.de toevoeging (f):'uitzichtopbos-en/of
agrarisch landschap' endus nietdoor een correctieop de ruimtelijke schaal toe tepassen. Inactieve stulfzandgebieden berust de aanduiding van
de ruimtelijke schaal inhetalgemeen op deomgrenzende begroeiingsrand. Plaatselijk, speciaal
onderin duinpannen,kande ruimtewerking geringer
zijndande aangegeven klasse,omdat debegroeiingsrand nietmeer zichtbaar is (zieook bij 'associatie van ruimtelijke schalen',hieronder).
Resumerend kan vastgesteld worden dat elk vlakjeopde kaart,aangeduid met a,bof cbestaat
uit éénofmeer respectievelijk groot-,middel-of
kleinschalige ruimtes.Deze ruimtes zijn inhet
algemeen rechthoekig of ovaal van vorm en zehebben ondoorzichtige randen.Het ruimte-effectkan
opofnabij steile hellingen versterktworden door
uitzicht.
ASSOCIATIE VAN RUIMTELIJKE SCHALEN In twee Veluwsegebieden is een associatie van ruimtelijke schalenaangegeven (abc): dit zijnde Posbank ende
Elspeetsche heide.Hethier aanwezige sterk golvende reliëf veroorzaakt opkorte afstand grote
verschillen in ruimtewerking, namelijk inde dalen
endepressies vergelijkbaar met dievanklassec
en opderuggen enkoppenvergelijkbaar metdie
vanklasse a,met diverse overgangssituaties(b).
Een enander isafgebeeld inafb.40.
Associatie ruimte-massa
Bodemgebruik
(geen structuurindeling). Deonderverdeling is identiek aandie inhetblok ruimte,met dienverstande dat geen zuiver agrarische
typen voorkomen.
Begroeiing
en bebouwing
Er komtmaar één sterk
gevarieerd begroeiingstype voor,meestal opgebouwd
uitberken engrovedennen.Bijde typen 65-67
heeft vooraldedichtheid vande bebouwingselementen aanleiding gegeven tothetplaatsenvandeze
typen inde associatie.
Inhetalgemeen kan nog gesteld wordendat de
meeste associatietypen zijnontstaandoordat een
toenemende hoeveelheid puntelementen (solitaire
bomen,huizen,boerderijen, schuren) het ruimtelijkkarakter heeftbeperkt.Bij de typen 56,59
en64 ishet landschap juistmeer 'open'geworden.
Zondermenselijke ingreep zullen alle associatietypen inde richting vanmassa verschuiven.

Afb.40 Schematische voorstelling vanverschillen inruimtewerking opdeElspeetsche Heide.

Massa
Ditblok omvat allebossen enbossen met vlaksgewijsvoorkomende bebouwing,voor zover dezeboven deminimum-kaartvlakgrootte (6ha) uitkomen.
Elk kaartvlak isopgebouwd uit één ofmeer bosgegedeelten (vergelijk paragraaf 2.8.4.1), diealleen
vanaf depaden beoordeeld zijn.
Structuur
Via dehorizontale ingang zijn drie
typenpadenpatronen aangegeven,namelijk gebogen,
onregelmatig hoekig enregelmatig hoekig.Devisualisering geeftdeze patronen inkaartvorm. Devariatie inbosbeelden neemtbij gelijk blijvende
begroeiingsfysiognomie parallel aande genoemde
reeksaf.
Begroeiing
en bebouwing
Dehoofdindeling:begroeiing tegenover begroeiing-en-bebouwing isconform die indeblokken ruimte en associatie ruimte -massa.Bijde eenheden 87en 88komtvlaksgewijsbebouwing inhetbosvoor,waaronder tweede
woningen.Uiteraard isde bebouwingsdichtheid kleiner dan ineenbebouwde kom; devisuele invloed
die van elk afzonderlijk bebouwingselement uitgaat
raaktechter aande invloed vandenaburige elementen.
Bij de 'zuivere'begroeiingstypen (zonderbebouwing) geven dekolommende fysiognomievan het
bosweer.De indeling is tevergelijken metdie
van debegroeiingsranden inhetblok ruimte,met
als aanvullingen:
De typen 68 en69,die eenparkachtig karakter
hebben. Ze zijn op tevatten alsde kernen van
landgoederen. Erkomen zeerkleine,meestal scherp
begrensde,grillig gevormde ruimtes invoor,die
nietkarteerbaar zijn bij eenkaartschaal van
1 :100000.
Gegevensbetreffende het doorzicht.
Omdegedachten tebepalen:bij dedoorzichtig genoemde
bostypen kanmen inhet zomerseizoen minimaal 75m
hetbos inzien. Hoogbosmet een struiklaag,meestalbestaande uitloofhout is,als deze hoger dan
ca. 1,50 m is,alsondoorzichtig gekenschetst. De
gedetailleerde omschrijving vande inhoud van de
typen isonderaandekolommen gegeven.
2.8.4.4 TOEVOEGINGEN
Debelangrijkste toevoeging ishet reliëf.Men
kan zelfs stellen dat reliëf -ook in eenvlak gebied -een essentieel onderdeel van het landschap
uitmaakt endathetdaarom inde typecode behoort
te zijnopgenomen. Toch isdit niet gebeurd,waarvoor als redenen kunnen worden aangevoerd:
Het aantal genummerde landschapstypen zou meer
danverdubbeld worden.
Het reliëf wordt ook,enuitgebreider, verwerkt
op degeomorfologische kaart.
Hetreliëf levert inhetalgemeen geen scherpe
visuele grenzen op (degrensmassa-ruimte of de
grens tussen twee ruimtes d.m.v.een houtwal is
wel scherp; alsbinnen één zo'n ruimte het terrein
vanvlak geleidelijk aanhellend wordt,ishet

niet zinvol fysiognomischvan twee landschapstypen
te spreken). Zie ook paragraaf 2.8.2 op tweena de
laatste alinea.
Degeomorfologische kaart isals uitgangspunt
gebruikt bij het aangeven vande raster-toevoegingen. Alle terreinruggen enheuveltjes diemeer dan
1,5 m denaaste omgeving uitrijzen en diegekenmerktworden door korte steilehellingen,hebben
toevoeging (a)gekregen (puntraster). Dit zijn in
hetalgemeen gebieden met eeneolische genese,zowel dehogere dekzandvormen alsde stuifzandgebieden. Voorts hebben de overige hellingen opdeVeluwe die steiler dan 2°zijn,toevoeging (b)gekregen (arcering). Dit zijn inhet algemeen de
flanken van dehogere stuwwallen.Deoverigegebiedenhebben geen reliëftoevoeging,deze kunnen
voor hetoog zowelvlak, zwak golvend als zwak
hellend zijn.
Debetekenis vande overige toevoegingen (c)t/m
(f)die nietbij alle genummerde eenheden kunnen
voorkomen, isdevolgende:
Letter
(c): dekaarteenheid wordt zichtbaarbegrensd ofdoorsnedendoor eenprimaire, secundaire
of tertiaire autoweg,hoogspanningsleiding ofgeelektrificeerde spoorweg öfer liggen militaire
installaties.Ookmilitaire oefenterreinen, waar
depaden inernstige mate zijn aangetast door verkeer,hebben deze toevoeging.
Letter
(d): één ofmeer vandeonder (c)genoemde elementen en/of verstedelijkingsverschijnselen
(flats,industrie) zijnvanuit hetbeschouwde vlak
duidelijk zichtbaar;de elementen liggen echter
buiten datvlak.
De toevoegingen (c)en (d)komen alleen voor
bij ruimtes,d.w.z.nietbij associatie ruimte massa enbijmassa.De reden hiervoor ishet feit
datdevisuele invloedvan elementenbinnende
laatste twee groepen inhet algemeen zeer beperkt
is, inelk geval niet eenbijdeze kaartschaalkarteerbaar oppervlak overschrijdt.Men kan zich dit
goed voorstellen alsmen bedenkt dat eenprovincialeweg die door eenveel voorkomend bostype loopt
(bijvoorbeeld 73)vrijwel nergens over eenbredere
zone dan 250m (125m aan elke zijde) zichtbaaris.
De toevoeging isdanniet gerechtvaardigd.
Letter
(e): geeftdie landschappen aanwaar óf
solitaire bomen op 'heide'of stuifzand voorkomen
ófbijzondere boomvormen inhetbos aanwezig zijn.
Als criteria voor de toevoeging solitaire bomen
gelden: in >75%van de ruimte groeien solitairen
1,5-2,5mhoog,in 50-75% 2,5-5 m hoog,in 25-50%
5-15 mhoog en in <25%meer dan 15mhoog.Uiteraard isde dichtheid hiervan nooit zogroot dat
men van associatie ruimte -massa zoumoeten spreken. Devoornaamste solitaire boomsoorten zijn
grove den,berk en eik.Alsbijzondere boomvormen
zijn opgevat,teneerste jeneverbessen en tentweedebomenmet eenkromme stam. Dit laatste komt
voor bijde eenheden 75en 78-80,beuken en grove
dennen. Indien een type altijdbijzondere boomvormenvertoont (bijvoorbeeld 76en 77:eikenstrubben,
eikenhakhout) isdetoevoeging niet aangegeven.
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Ook inde sterk gevarieerde bostypen (68-74) komen
plaatselijk bijzondere boomvormen voor.
Letter
(f): isde toevoeging voor uitzicht op
een agrarisch landschap (meestal lager gelegen) of
op eenbosgebied (somshoger,soms lager gelegen).
Wat alsuitzicht gezien wordt,bevindt zich zelf
nietbinnen hetbetreffende kaartvlak. Deze toevoeging komtalleen bij ruimte voor.Ook in massa
of inde associatie ruimte -massa komtweluitzichtvoor,maar dit isdan zeer sterkplaatsgebonden endaardoor niet karteerbaar. Een voorbeeld
isde situatie waarbij een pad door laag bos loodrechtopdehoogtelijnen vaneenhoge heuvelloopt.
Zie ookparagraaf 2.8.4.3onder ruimtelijke schaal.

Doorbetreding kaal geworden duinhelling nabij een terrein voor verblijfsrecreatiebijVierhouten.

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

3 Methodenvoor interpretatie

3.1 Inleiding

Inhoofdstuk 2en indebijlagen 1t/m 6 zijnde
vele detailgegevensdie tijdenshetonderzoek werdenverzameld gepresenteerd.Deze gegevens vormen
debasis,op grond waarvan inde toekomstuiteenlopende vragen wellichtbeter kunnen wordenbeantwoord,bestaande plannen kunnenworden beoordeeld
en nieuweplannen kunnen worden ontwikkeld.Voor
alle concrete plannen en ingrepen zalechter een
interpretatie vandebasisgegevens doordeskundigen nodig zijn,afhankelijk van de aardvanhetprobleem.
Indeprobleemstelling (paragraaf 1.1) iseen
drietalvragen (a,b en c) genoemdwaarop ditonderzoek een antwoord tracht te leveren.Daarvooris
interpretatie vandebasisgegevens noodzakelijk.
Zoals reeds inhoofdstuk 1isvermeld, isgedurendehet inventariserend onderzoek eenmethode ontwikkeld waarbij devolgende factoren in beperkende
en/of richtinggevende zineen rolhebben gespeeld:
Deweinig specifieke enweinig concrete vragen
die deprobleemstelling voor dit onderzoek vormen.
De schaalvandekaarten 1:100000,waarop de
rapportering moestworden afgestemd.
De -i.v.m.tijdenbudget -geringe ruimtevoor
hetverrichten van relatie-onderzoek binnen dit
project.
- De nog geringe ervaring die metdit soort multidisciplinaire karteringsprojecten bestaat.
De methode die indithoofdstuk wordt gepresenteerd,moet daaromworden gezien als eenpoging om
binnen de gegeven mogelijkheden tothanteerbare en
zoverantwoord mogelijke resultaten te geraken.
De vragendiereeds indeprobleemstelling zijn
genoemd luiden alsvolgt:
a Hoe kande toenemende aantasting vanwaarden en
functies vandeVeluwe,die opveleplaatsen wordt
geconstateerd,worden stopgezet?
b Hoekunnen bestaande waarden enfuncties worden
gehandhaafd en versterkt?
c Hoe kunnenverloren geganewaarden enaangetaste functies worden hersteld?
Deze vragen zijn inhun algemeenheid voor een
gebied van 120000haniet tebeantwoorden. Er is
derhalve gepoogd t.b.v.de interpretatie de rijstebrijberg vanbasisgegevens overzichtelijker te
maken. Het onderzoekgebied isdaartoe onderverdeeld inongeveer honderd gebiedenvan enerzijdsop
de kaartschaalen anderzijds ophetkarakter vande
Veluwe afgestemde vorm en grootte (paragraaf3.3.1
enkaartbijlage 7 ) .Vervolgens is gezocht naar een
interpretatie enpresentatie vande verzamelde gegevens die zogoed mogelijk aansluitbijbovengenoemde vragen. Zoals echter reeds inhoofdstuk1
werd aangeduid, isdewerkelijke beantwoording van
dezevragen eenbeleidskwestie,d.w.z.dathiervoor eenbelangenafweging enhet doen van keuzen
noodzakelijk is.Inverband hiermee zijnde interpretaties erop gericht gegevens teverschaffen die
dit laatste opmeer verantwoorde wijze mogelijk
maken. Er isgekozenvoor een aanpak,waarbij voor
elk vandegebieden wordt aangegeven:
Welke hoedanigheden zichhierin bevinden (beschrijving).
Welke de relatieve betekenis is,dievanuitde
verschillende vakgebieden op ditmoment aan deaanwezige hoedanigheden wordt toegekend (waardering).
Welke de teverwachten effecten vandiverse

vormen van recreatief gebruik zijn op deverschillende hoedanigheden (kwetsbaarheidsbepaling).
De wijze waarop debeoordelingen en uitspraken
over de verschillende aspecten en gebieden tot
stand zijn gekomen ende uitgangspunten diedaarbij zijn gehanteerd,worden in de volgendeparagrafenvan dithoofdstuk nader uiteengezet.Debeoordelingen zelfkomen inhoofdstuk 4aan de orde.In
verband metde schaalvan 1 :100000 isdegegeven informatie noodgedwongen globaal,waarmee bij
het gebruik ervan terdege rekening zalmoetenworden gehouden.Debeoordelingen zijn tevens,zoals
zalblijken,inveelgevallen methetnodigevoorbehoud gedaan.Oorzaak hiervan zijnmoeilijkheden
bijhet doenvan uitspraken op de gegeven schaalen
de nog onvoldoende bekendheid van een aantalrelaties en effecten.
3.2 Maatstaven voorde beoordeling van abiotische,biotische
encultuurlijkeaspecten

3.2.1

WAARDERING

3.2.1.1

INLEIDING

Overhetwaarderen van -voornamelijk biologische -hoedanigheden inhet landschap is inhetrecente verleden veel gezegd en geschreven.Het zou
tever voeren hier een samenvatting te gevenvande
discussie omtrenthet al ofniet toelaatbaar of
verantwoord zijn vanwaarderingen vannatuur en
landschap.De volgende publikaties geven te zamen
een goedbeeldvan dewaarderingsproblematiek:Dekker 1976,Harms et al. 1976,Hessel 1976,Meelis&
Ter Keurs 1976,Meester-Broertjes 1976,Schroevers
1976,Smittenberg 1976,Van derWeijden 1976,Zonneveld 1976.Een aantalbezwaren dathierin tegen
waarderingen tot uitdrukking wordt gebracht,wordt
door ons gedeeld. In relatie tothetgeen inparagraaf 3.1 isgezegd,willen wijhier kortweergevenwaarom bij ditonderzoekproject wel waarderingen zijnuitgevoerd enwelke overwegingen totde
gekozenwijze vanpresentatie hebben geleid.
Indebesluitvormingsprocessen over het gebruik
van de ruimte zijn altijdwaarderingen aandeorde,
dienodig zijnom toteen goede afweging vanbelangen tekomen.Waardering hangt samenmet functiesvanhetgewaardeerde.Aan ietswordt door
iemand een waarde toegekend omdathetvoorhembepaalde,duidelijk ofniet duidelijk te omschrijven,
materiële of immateriële functiesheeft.MetZonneveld (1976)willenwij daarom nogeens ophet volgendewijzen:
'Waarde is niet,waardewordt toegekend, isdus
subjectief en relatief'.
Ditbetekent echter niet datwaarderen derhalveonverantwoord zou zijn.
Indeprobleemstelling voor ditonderzoek wordt
aangeduid dathet gaatomvermijden van verdere
aantasting,ombehoud vanbestaande kwaliteiten en
omherstel van deVeluwe.Het isduidelijk dat dit
inde gegeven situatie nietaltijd en overalmogelijk zal zijn.Er zullen duskeuzen moeten worden
gedaan,prioriteiten moetenworden gesteld.Er zal
telkensweermoeten worden aangegeven welke functies opwelke plaats het zwaarstwegen.Hierbij
zullen hoe dan ook dekwaliteiten vannatuur en
landschap een rol spelen.De relatieve betekenis

van deze kwaliteiten kan naar onze mening op dit
moment noghetbeste door deskundigen wordenaangegeven. Bij een dergelijke waardering worden,afhankelijk van hetdoelervan,maatstaven gehanteerd
die ervoor moeten zorgendat niet telkensmet een
anderemaat gemeten wordt of telkens een andere
subjectieve factor een rol speelt.Uitgaande vande
bestaande kennis worden maatstaven gekozen waarmee
men zogoed mogelijk functies kan 'meten',dievoor
het doel van dewaardering vanbelang zijn.Zonneveld (1976)wijst er dan ook terecht op dat een
goede waardering pas mogelijk istegende achtergrond van eenduidelijke,concretedoelstelling of
bestemming van een gebied.

Een waardering moet worden gezien als een relatieve, door middel van bepaalde maatstaven zoveel mogelijk geobjectiveerde
weging van concrete hoedanigheden, die altijd gebonden is aan
plaats en tijd en als achtergrond bepaalde
functies van het te waarderen object
heeft.
Teneinde ditkarakter vandewaarderingen tebenadrukken ishier gekozenvoor eenpresentatie intabellen enniet opkaarten (paragraaf1.2).
Inverband met deprobleemstelling gold bij de
waarderingen die door deverschillende disciplines
zijn uitgevoerd 'derelatieve betekenis ofhetbelangvan eeneventueelbehoud van dehuidige hoedanigheden in iedergebied' alsuitgangspunt.
Hetmoge duidelijk zijndatdit eenuitgangspunt is,waarbij nogmoeilijk derelatie metbepaalde concrete functies kan worden aangegeven.
Daarom is tevens als richtlijn gehanteerd,dat de
hoeveelheid 'informatie'die het tebeoordelengebied voordebetrokken disciplines in zich draagt,
vanbelang is.Dit is gebeurd vanuit de overweging
datdehoeveelheid abiotische,biotische,cultuurhistorische envisuele 'informatie'van een gebied
totopzekere hoogte een indicatie kan geven vande
mate waarin functies als laboratorium-, regulatie-,
reservoir- en signaalfunctie enwellicht ookesthetische functies tothun rechtkomen.
Dezeuitgangspunten, evenals debeslissing om
eenwaardering invijf klassenuit tevoeren, zijn
de enige algemene richtlijnenvoor deverschillendedisciplines geweest.Elke discipline heeft op
basis hiervan eeneigen waarderingsmethode ontworpen. Hierbij zijn afhankelijk vanhet vakgebied
zeeruiteenlopendemaatstaven voor de beoordeling
gekozen.Hetreferentieniveau, datbijhet gebruik
van deverschillende maatstaven is gehanteerd, is
niet steedshetzelfde. Enkeledisciplines hebben
bijhunbeoordeling alleengegevens vanbinnen het
studiegebied betrokken,terwijl in andere gevallen
bijvoorbeeld de zeldzaamheidvan een hoedanigheid
opnationaal niveau isbekeken.De waarderingen
zijn derhalve -vaak noodgedwongen - tamelijkheterogeen.De afzonderlijke methoden voor waardering
worden indevolgendeparagrafenbeschreven.
De aanduiding vandeverschillende waarderingsklassenmet eenbepaalde naam of term, zoals 'waardematig groot' of 'uiterstwaardevol',is inverbandmethetbovenstaande en omdathiermee weinig
extra duidelijkheid ontstaat,vermeden.Van belang
is slechtsdatklasse 1staatvoor de laagstewaardering,terwijl de overige klassen een rangorde
van toenemende betekenis aangeven. De werkelijke
inhoud van eenbepaalde waarderingsklasse bij een
bepaalde disciplineblijktuitdeomschrijving van
debetreffende methode.
Tenslotte noghetvolgende.Zoals ook inparagraaf 1.2 alkort isvermeld,worden de resultaten
van dewaarderingen per facet inhoofdstuk 4eenvoudig naastelkaar weergegeven. Het 'berekenen'
van een eindwaarde,watdatdanookmoge zijn,
wordt door onsprincipieel onjuist geacht.Eenvoor-
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beeld kan de redenhiervan wellicht hetbestverduidelijken. Wanneer een bepaald gebied voor twee
aspecten (disciplines) eenwaardering krijgt,die
voor beide tot uitdrukking wordt gebracht in klasse 4,betekent ditnietmeer dan dat er voorbeide
disciplines relatief belangrijke kwaliteiten aanwezig zijn.Het cijfer vier is in feite alleen een
code,die iets over de rangorde aangeeft. De beide
cijfers vierhebben echter een totaal verschillendekwalitatieve achtergrond en inhoud. Combineren
van (d.w.z. rekenen met) deze cijfersbetekent dat
aan beide eenbepaalde enbovendien nog dezelfde
numerieke betekenis of inhoud wordt gegeven,hetgeen volledig onjuist is.Nog afgezien van ditargument iscombinatie of integratie tot 'eindwaarden' eenweinig zinvolle zonietverkeerde bezigheid omdat daarbij dekwalitatieve inhoud,waarhet
in feite om gaat,volledig duisterwordt.
3.2.1.2 GEQMORFOLOGIE
De geomorfologische eenheden van deVeluwe zijn
gewaardeerd inverband methun natuurwetenschappelijkebetekenis,waarbij rekening werd gehouden
methetbelang van een eventueelbehoud van deze
terreinvormen.
Bij dezewaardering is inde eersteplaatsgebruik gemaakt van devoor ditdoel vervaardigde
geomorfologische kaart van deVeluwe,schaal
1 :100000 (kaartbijlage 1)enverder vande geomorfologische overzichtskaart vanNederland, schaal
1 :600 000.Van deeenheden opde geomorfologische
kaart schaal 1 :100000werd bepaald inwelke mate
zijgeomorfologisch representatief zijn.Ditbetekent dat in inhetbijzonder gelet isop debijde
terreinvormen behorende kenmerken,zoalshettypisch
geomorfologische patroon,dekarakteristiekedwarsdoorsnede en degaafheid.Verder zijnveelalook de
hoogte van devorm tenopzichte van de naaste omgeving ende steiltevan dehellingen vanbelanggeacht. Bijvoorbeeld een zeer lage stuwwal isminder
representatief dan een stuwwal diemeer dan 30m
hoger isdan de omgeving enbovendien vrij steile
flanken bezit.Verder iseenboogvormige stuwwal
meer representatief daneen rechtlijnige en iseen
stuwwal met de steilste flank gericht naarhetbekken meer kenmerkend dan een stuwwal meteen gelijkzijdig dwarsprofiel (paragraaf2.2).
De uitkomsten dieverband houden methetrepresentatief zijnvan een vorm,zijngecorrigeerd naar
aanleiding van de grootte vanhetoppervlak en naar
het aantalkeren dat devorm in ons landvoorkomt.
Heeftbijvoorbeeld een terreinvorm die inbepaalde
mate representatief is,een oppervlak van meerdan
350km2, zoals de stuwwallen en de landduinen,dan
werd deze éénwaarderingsklasse lagergeplaatstdan
inhet gevalvan eenkleiner oppervlak. Hetzelfde
geldtvoorhet aantalkeren dateenvormmetbepaalde kenmerken in ons landvoorkomt.Als ditmeer
dan driemaal het geval is,werd één klasse lager
gewaardeerd.
Erwerd éénklasse hoger gewaardeerddanopgrond
van dekenmerken verwachtkanworden (a)als een
zeerbelangrijke combinatie van geomorfologische
eenheden aanwezigwas,zoals smeltwaterterras met
doodijsgat,en (b)alshuidige processen nog een
wezenlijke rol spelen bij demorfologie. Dit ishet
gevalbij de actieve stuifzanden.Ookwerd inenkele gevallen éénklasse opgewaardeerd vanwegedegoede zichtbaarheid vaneen terreinvorm ofvan een
combinatie van verschillende morfologische eenheden
zoals dithet geval isdoor deheidebegroeiing nabijEde.Bebouwing en andere obstakels beïnvloeden
dewaarde negatief.

3.2.1.3 BODEM
Van devele verschillende waarden diede bodem
kan hebben,zoals de waarde alsproduktiemiddel,
delfstof, standplaats en archief van natuurwetenschappelijk interessante verschijnselen, isgekozenvoor laatstgenoemde.Natuurwetenschappelijk
zijnalle gronden interessant enwaardevol.Alsmen
zijn interesse beperkt totde vraagwelkeprocessen inde loopvan de tijd -en dat isvaak ca.
10000 jaar -hebben gevoerd totdebodems zoals
die nu inhet terreinvoorkomen en onderwelke omstandigheden dieprocessen zichhebben afgespeeld,
dankunnen sommige gronden hierovermeer gegevens
verschaffendan andere.Hetwaarde-oordeel berust
indit gevaldan ook op archiefwaarde met betrekking tot de gegevens over debodemvorming gedurende zeer lange tijd.
Beoordeeld is invijfklassen:
1 =Gronden die slechts in geringemate inlichtingenkunnen geven over debodemvormende processen
inhet verleden.Deze klassebestaat vooral uit
stuifzanden.
2 =Overwegend diep gespitte gronden waarin nog
slechts rudimenten voorkomen van dehorizonten die
doorbodemvorming zijn ontstaan. Zij zijn ook vaak
veranderd van samenstelling.
3__=Cultuurgronden zonderplaggendek die alleenoppervlakkig worden bewerkt,maar die indeondergrond nogduidelijk horizonten hebben diedoorbodemvorming zijnontstaan.
_4=Enkeerdgronden waaronder meestal duidelijk bodemhorizonten voorkomen.
_5_=Voornamelijk heide enbos op gavepodzolgronden,die vermoedelijk debeste gegevens kunnenverschaffen overde bodemvormende processen.
De op de Stiboka aanwezige gegevens overbodembewerking op deVeluwe zijn t.b.v.dewaarderingop
eenwerkkaart 1 :100000 ingekleurd.Dezegegevens
zijnechter nietverwerkt indebodemkaartvan de
Veluwe (kaartbijlage2 ) .
3.2.1.4 VEGETATIE
Teneinde voor deverschillende eenheden vande
vegetatiekaart schaal 1 :100000 (kaartbijlage 5)
tot eenwaarde-oordeeltekomen zijnde volgende
vier criteria gehanteerd: natuurlijkheid, zeldzaamheid,vervangbaarheid en toe-of afname.Per criterium zijn aande afzonderlijke eenheden relatievewaarden 1t/m 5toegekend. Elke vegetatie-éénheidheeft zodoende vier criteriumwaarden gekregen.
Als eindwaarderingvoor eeneenheid ishet gemiddelde van de toegekende criteriumwaarden gekozen.
Inparagraaf 3.2.1.1 is gesproken overdeonjuistheid vanhet combinerenvan waarderingscijfers.Hier zijn tochwaarderingscijfersgecombineerd,maar datisindit gevalwelmogelijk en
toelaatbaar omdathethier waarderingen (wegingen)
betreft van verschillende aspecten van éénendezelfde hoedanigheid, namelijk devegetatie.
Inverbandmet dewaardering vande vegetatieeenheden zijndevolgende puntenvanbelang:
Bijhetwaarderen iservanuit gegaan,datelke
vegetatie-eenheid eenhomogene eenheid is.Inde
praktijk isechter geen enkele eenheid homogeen,
o.a.doorverschillen in gaafheid (ongeschondenheid)binnen deeenheid en alsgevolg vande kleine schaal (1 :100000,paragraaf 2.4.1.3).
- Men dient goed tebedenken dat er gewaardeerdis
binnen deVeluwe.Veelwaarderingen zouden op landelijk niveau hogermoeten uitvallen.Vrijwel de
gehele Veluwe valtopdekaart vande Landelijke
Milieukartering indehoogste waarderingsklassen
(Kalkhoven et al 1976).

De flora isniet apart inhetVeluwe-projectonderzocht enheeft derhalve ook geen zelfstandige
rolbij de gebiedswaardering gespeeld. Aangezien
vegetatie isopgebouwd uit flora-elementen c.q.
plantesoorten,ismenwellicht geneigd tedenken,
dat de verschillende eenheden van de vegetatiekaart
eenvoldoende duidelijk beeld geven vande floristische rijkdom vandeVeluwe.Dit isechtergeenszinshetgeval.Bepaalde soorten hogere planten en
mossen zijnweliswaar vaak gebonden aan bepaalde
vegetatie-eenheden,maar datkanper soortmeerdan
één eenheid zijn.De aanwezigheid van een bepaalde
eenheidbetekent nogniet dat allerleidaarinthuishorende soorten ook aanwezig zijn,vooral alshet
om zeldzame soorten gaat.Bovendien zijn alleendié
vegetatie-eenheden gekarteerd,die een karteerbare
oppervlakte innamen.Een veel groter aantalplantengemeenschappen komtechter opvoor dekaartschaal tekleine oppervlakten voor (bijvoorbeeld
sprengen, leemkuilen,wegbermen,vennen) en daarin
komt almet alhet grootste deelvan de soorten
voor.
Hetbotanisch onderzoek en daarmee ook dewaardering zijngericht op schaal 1:100000.Vooreen
juiste beoordeling van veel concreteproblemen op
een grotere schaal zaldaarom nog aanvullend floristisch onderzoek nodig zijn.
Dewaarderingen die op grond vandehierna omschreven overwegingen aande afzonderlijke vegetatie-eenheden zijn toegekend, zijn samengevat in
tabel 6.
Inhetkort volgt nueen uiteenzetting over de
gehanteerde criteria.

Natuurlijkheid
Alsbij dit criteriumwaarde 5gebruikt zouwordenvoor de -mondiaal gezien -meest natuurlijke
vegetaties (o.a.oerwouden)dan zouden opdeVeluwe
dehoogste waarden natuurlijk nooit gehaald worden.
Daarom werd het inditverband reëler geachtom
uit tegaanvan het regionale Veluwe-niveau. Als
maatstaf voor denatuurlijkheid isgenomen: demate
vandirectebeïnvloeding 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 natbos(S).
4 =Vrijgeringebeïnvloeding; o.a.heide vanhet
struikheide-type(C)enhetdopheide-type (CE), bos
vanhetbosbes-type (V)enhetvossebes-type(I).
3 =Matige beïnvloeding; o.a. bos vanhet bochtige
smele-type (D)enhetgaffeltandmos-type(X).
2 = Sterkebeïnvloeding; o.a. verrijkttotruderaal
bos(H).
1 =Zeer sterkebeïnvloeding; o.a. droog cultuurland(a).

Zeldzaamheid
Bijelke vegetatie-eenheid isgekeken naar de
grootte van de oppervlakte die op deVeluwe aanwezig is:hoe geringer de oppervlakte,des te zeldzamer de eenheid. Onderstaande indeling isgebaseerd op ruwe oppervlakteschattingen:
5 =Zeldzaam; o.a. actief stuifzand,vochtige tot
natte heide (Q), opgaand loofbos (F)envoedselrijk
vochtig totnatbos(N).
4 =Vrij zeldzaam; o.a. heide vanhet struikheidetype (C)enhetdopheide-type (CE),bos vanhetvossebes-type (I)enhetpijpestrootje-type(M).
3 =Vrij algemeen; o.a. bosvanhet gaffeltandmostype (X),bochtige smele-type(D)en bosbes-type(V).
2 =Vochtig totnat cultuurland(g).
1 =Droog cultuurland(a).
Het criterium zeldzaamheid isopregionaalniveau voornamelijk vanbelang voorde beoordeling
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Symb. op
veg. kaart
(bijlage 5)

Natuurlijkheid

<ZD

5

4

z

5

5

• Lichenen-type

CL

5

5

- Kraaiheide-type

CK

5

- Struikheide-type

C

4/5

- Bochtige smele-type

CD

3/5

4

- Dopheide-type

CE

4/5

- Pijpestrootje-type

CM

3/5

Q

- Lichenen-type

Vervang- Zeldzaambaarheid
heid

Toe- of *
afname

Eindwaarde

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4/5

4

4

4/5

3

4

3/2

4

5

5

5

5

5

L

4/5

4

5

5

4/5

- Kraaiheide-type

K

5

5

5

4

5

- Gaffeltandmos-type ("mosbos")

X

3/5

3

3

3

3

- Bochtige smele-type

D

3/5

3

3

3

3

Legenda-eenheid

STUIFZAND
- actief stuifzand
- korstmossenbegroeiing ("Lichenensteppe")
HEIDE

- Vochtige tot natte heide

BOS

1

4/5

4

4

3

4

V

4/5

4

3

3

4

- Am. vogelkers-type

P

2/3

2

3

2

2/3

- Verrijkt tot ruderaal-type

H

2

1

3

2/3

2/3

- Adelaarsvaren-type

Pt

4/5

5

3

4

4/5

- Opgaand loofbos (vnl. beuk)

F

5

5

5

4

5

- Voedselrijk droog bos

R

3/5

4/5

5

4

4/5

- Vossebes-type
- Bosbes-type

- Voedselrijk nat bos

N

4/5

4/5

5

4

- Dopheide-type

E

4/5.

5

4/5

4

4/5

- Pijpestrootje-type

M

3/5

3

4

2/3

3/4

- Voedselarm nat bos

S

5

5

5

5

5

- droog cultuurland

a

1

1

1

3/2

1

- vochtig tot nat cultuurland

9

1/2

1/2

2

3/4

2

CULTUURLAND

* zie §3.2.1.4.
Tabel 6 Waardering legenda-eenheden van devegetatiekaart Veluwe ( 1 : 1 0 0 000 )
( 1= laagste waardering; 5 = hoogste waardering)

vande relatieve betekenis vandemeer natuurlijke
vegetatie-eenheden. Hetcultuurland isdaarom apart
bekeken.Hoewel cultuurland binnenhetonderzoekgebied relatief weinig aanwezig is,isaan de twee
cultuurlandeenheden toch een lage zeldzaamheidswaarde toegekend inverband metdedominante positie,die deze landelijk gezien innemen. Hieruit
blijktweldat consequente toepassing van eeneenmaal gekozen criterium totonjuiste resultaten kan
leiden,zoals inditgevalwaarbij cultuurland een
hoge zeldzaamheidswaarde zouhebben gekregen.Het
gebruik vanmeer dan één criterium isderhalve altijdwenselijk, terwijlhetbovendien noodzakelijk
isomhetdoelvan eenbeoordeling (i.e.waardering)nietuithetoog te"verliezen.

Vervangbaarheid
Voor dit criterium geldt:hoe minder geschikte
standplaatsen (bodem,grondwater,e.d.) er vooreen
bepaalde vegetatie-eenheid zijn (ruimtelijkaspect)
enhoe langerhetduurtvoordat die eenheid zich
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daaropvestigt (temporeel aspect),deste moeilijkervervangbaar isdie eenheid.
Erbestaat verband tussendit criterium enhet
criterium natuurlijkheid: hoe natuurlijker devegetatie,des temoeilijker vervangbaar inhetalgemeen.Met de termijnen inonderstaande indeling is
getracht eenrichtlijn tegeven;menvatte zedus
niet striktop:
5 =Vrijwel onvervangbaar.Vestiging op zeer weinigplaatsen totvrijwel nergens mogelijk en/of
duurt zeer lang (meerdan ca. 100 jaar). O.a.vochtige tot natteheide,ven (Q), opgaand loofbos(F),
voedselarm natbos (S),bos vanhet kraaiheide-type
(K)en adelaarsvaren-type(Pt).
4 =Moeilijk vervangbaar.Vestiging opweinigplaatsenmogelijk en/of duurt lang (ca.50 - 100 jaar).
O.a.heide vanhet struikheide-type(C)en bochtige
smele-type (CD),bosvanhetbosbes-type(V)en vossebes-type (I).
3 =Vrijmoeilijk vervangbaar.Vestiging op vrij
weinig plaatsenmogelijk en/of duurtvrij lang

(ca. 20- 50 jaar). O.a. heide van hetpijpestrootje-type (CM),bosvanhetbochtige smeletype (D)engaffeltandmos-type(X).
2 =Vrij gemakkelijk vervangbaar.Vestigingopvrij
veelplaatsen mogelijk en/of duurtvrijkort (ca.
5 - 2 0 jaar). O.a.bos vanhetAmerikaanse vogelkers-type (P)envochtig cultuurland (g).
1=Gemakkelijk vervangbaar.Vestiging opveel
plaatsen mogelijk enduurt kort (minderdan ca.5
jaar). O.a.verrijkt tot ruderaalbos (H)en droog
cultuurland (a).

Toe- of afname
Dit criterium moetopgevat worden alseen aanvullend criterium. De toegekende waarden gevenbelangrijke informatie over dehuidige tendens tot
toe-of afname inoppervlakte per vegetatie-éénheid. De situatie opdeVeluwe is als uitgangspunt
genomen,maar deze verschilt nauwelijks vandelandelijke situatie.Toe-of afname kanhet gevolg
zijn van zowelnatuurlijke processen (successie)
alsvan antropogene invloeden (o.a.ontginning,
verstedelijking).Onderstaande indeling isgebaseerd op veldwaarnemingen en opvergelijkingen tussenhet recente verleden ennu:
5 =Sterk afnemend.O.a. actief stuifzand,korstmossenbegroeiing op stuifzand (Z),vochtige tot
natteheide (Q)envoedselarm natbos(S).
4 =Afnemend. O.a.heide vanhet struikheide-type
(C)en dopheide-type (CE),bos vanhetkraaiheidetype (K)endopheide-type (E).
3 =Min ofmeer gelijkblijvend.O.a.bosvan het
gaffeltandmos-type (X),bochtigesmele-type(D)en
bosbes-type (V).
2 =Toenemend. O.a.bos vanhetAmerikaanse vogelkers-type (P)enhetverrijkte tot ruderale type
(H).
1=Sterk toenemend.Geen enkele vegetatie-eenheid;
wel bebouwing e.d.
3.2.1.5 BOSTYPEN
Bij eenbosbouwkundige waardering vande opde
Veluwe onderscheiden bostypen ishet vanbelang te
wetenwelke roldekenmerken (paragraaf 2.4.2)van
eenboshierbij spelen.Dit isechter afhankelijk
vanhetuitgangspunt datmenkiest voor een bosbouwkundige waardering.Er zijn verschillende uitgangspunten denkbaar.Als uitgangspunten voor de
waardering vandebostypen op deVeluwezijndevolgende criteria gekozen:
- De ouderdom en de zeldzaamheid vanhetbostype,
alsmaatstaven voor de informatiewaardevaneenbos.
- Debosbouwkundige gebruikswaarde,diewordtbeoordeeld aandehand van gegevens over voedselrijkdom vande groeiplaats,bodembewerking enbemesting.
Door deze keuze heeft debosbouwkundige waardering een duidelijk anderkarakter dan dievande
andere biotische aspecten.
Deoudste,alvan 1800bekende bossen zijn zeer
hoog gewaardeerd omdat zedoorhunouderdom en
zeldzaamheid eengrote informatiewaarde hebben.Bovendien liggen deze bossen veelal op dewat betere
groeiplaatsen enhebben daardoor eenhogere bosbouwkundige gebruikswaarde.
Hoog gewaardeerd zijn de inde loop vande 19e
eeuw aangelegde bossen. Inde eersteplaats zijn
deze,afgezienvanheteikehakhout,veelalaangelegd zonder diepe bodembewerking. Inde tweede
plaatsheeft de groeiplaats binnen dezebossenzich
reeds zodanig ontwikkeld,dathet thansmogelijkis
ook andere boomsoorten dan groveden te gebruiken,
bijvoorbeeld meereisende naaldhoutsoorten zoals
douglas of zelfs inlandse loofhoutsoorten.

Minder hoog gewaardeerd zijn debostypenwaarbinnen een aantal groeistoornissen kan optredenen/
ofwaar slechts eenbeperkt aantalboomsoorten een
matige groei vertoont. Dit zijn overwegend de inde
loopvande 20e eeuw aangelegde heideontginningsbossenwelke nadiepe grondbewerking enbemesting
zijn aangelegd, de stuifzandbebossingen op zeer
arme groeiplaatsen die slechts een zeer beperkte
groei vanpinussoorten toelaten,debouwlandbebossingen waar voor enkele naaldhoutsoorten gevaarbestaat voor aantasting doordewortelzwam Heterobasidion annosum (oudenaam:Fomus annosus) entenslotte de spontaan gevormdebossen.Deze laatste
zijn relatief jong enhebben door ontbrekend beheer
een lagebosbouwkundige gebruikswaarde.Groeistoornissen kunnen met name optreden door diepe bodembewerking opbepaalde bodemtypen (VanGoor 1953
1954) endoor het verarmende effect vanregelmatige strooiselwinningopde groeiplaats.Debossen
zijn alsvolgt inde vijfwaarderingsklassen ondergebracht. (Dehierbij onderscheiden stuifzandbebossingen op zeer arme en op rijkere gronden zijn
inverband met de schaalvan de bostypenkartering
opkaartbijlage 6en inparagraaf 2.4.2.4ondergebracht in éénbostype:bostype8 ) .
5 =Waarde ofbetekenis zeer groot
- De vanuit demiddeleeuwen reedsbeschermde en
beheerde gemeenschapsbossen (malenbossen) (bostype
1).
De uitdemiddeleeuwen bekende maarweinigbeschermde bossen,dieweinig ingrijpend of nietomgevormd zijn (deelvanbostype2 ) .
Landgoederen metde daarbijbehorende bossen
aangelegd voorhet jaar 1800 (bostype3 ) .
4 =Waarde ofbetekenis groot
De inde loop van de 19eenbegin 20e eeuwomgevormde,vanuit demiddeleeuwen bekende maar weinig
beschermde bossen (deelvan bostype2 ) .
Deze bossen zijngearceerd op de bostypenkaart
(kaartbijlage6 ) .
3 =Waarde ofbetekenis vrij groot
Stuifzandbebossingen op rijkere groeiplaatsen
(deelvanbostype8 ) .
Heideontginningsbossen vanvoorhet jaar 1900
(bostype5 ) .
Landgoederen met dedaarbij behorende bossen
aangelegd nahet jaar 1800 (bostype4 ) .
2 =Waarde ofbetekenis gering totmatig
Stuifzandbebossingen op zeer arme groeiplaatsen
(deelvanbostype8 ) .
Heideontginningsbossen van nahet jaar 1900
(bostype6 ) .
Bouwlandbebossingen (bostype7 ) .
Spontaan gevormde bossen (bostype9 ) .
1 =Waarde ofbetekenis zeer gering
Deze categorie isnietvan toepassing geacht
voor debossen op deVeluwe.
3.2.1.6 GROTE ZOOGDIEREN
Inleiding
In tegenstelling tot andere disciplines worden
de verzamelde gegevens over de fauna (zowel grote
zoogdieren als vogels) gebruiktvoor een directe
beoordeling van gebieden (paragraaf 3.3.2).Doordatwehier metbeweeglijke elementen temakenhebben isde stapvia legenda-eenheden niet aandeorde.
Aangezien al aanhetbegin van het onderzoek
over deverschillende zoogdiersoorten veelbekend
wasm.b.t.de zakendie voor hetvoortbestaan en
beheer vanpopulaties van essentieel belang zijn,
kon eenwaarderingsschemaal ineenvroeg stadium
worden ontworpen.Hierdoor ishetmogelijk geweest
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de inventarisatie hierop af te stemmen.Relatief
snelkonden relevante gegevens wordenverzameld en
hetbijeenbrengen van onnodige gegevenswerdvermeden.
Voor de grote zoogdieren werd gezochtnaar een
waarderingsschema, dat zowelhetvoorkomen vande
soorten alsbelangrijke terreinfactorenomvat.Geziendeverschillen in leefwijze en aantallen dierenmoesten dewaarderingscriteria zoveelmogelijk
tegen elkaar worden afgewogen, zodathetwegvallen
of juistaanwezig zijnvan één factor,niet direct
doorslaggevend isbij dewaardering. Aan elk criteriumwerdeenpuntenwaarde toegekend waarbij het
hoogste aantalpuntende meest gunstige ofwaardevolle situatie aangeeft.De volgende criteria zijn
bij dewaardering betrokken,waarbij de eerstevijf
betrekkinghebben opdediersoorten enhunpopulaties en de laatste drie op de omstandigheden voor
diedieren:
Zeldzaamheid
Aanwezigheidsduur
Benuttingsgraad
Populatiedichtheid
Natuurlijkheid
- Voedselsituatie
- Rust
- Dekking (beschutting)
De criteriawordenhieronder afzonderlijk toegelicht,evenalsde wijze waaropper criteriumpuntenwaarden zijn toegekend.
Optelling vandepuntenwaardering vande criteria geefteen totaalper gebied waaruit later de
waarderingsklassen kunnenworden afgeleid. Deindeling inéénvan devijf waarderingsklassen op
grond vaneenbepaald puntentotaalwordt aanhet
eindvandezeparagraaf uiteengezet. Behalve bij
het criterium 'zeldzaamheid'werd altijd eenverdeling gemaakt tussen toekenning van 7,5en3puntenenéén punt.
Damherten enmoeflonsbehoren totde ingevoerde
soortenenhun aanwezigheid isderhalve voor een
zoölogischebeoordeling niet relevant.Behalve bij
het criterium 'zeldzaamheid' zijndeze soortenniét
opgenomen indewaardering.
De criteria

Zeldzaamheid
Op grond vanhetaantal individuen in Nederland
kunnen zoogdieren worden ondergebracht in zeldzaamheidsklassen,waarvan dewaardenhier gelijk zijn
aandepuntenwaardering. Het aantal individuenbestaatuit de geschatte populatie inhetvoorjaar.
Hun aanwezigheid kan op grond daarvan als volgt
worden gewaardeerd:
edelhert ca.
1 400
punten
ree
ca. 23 000
punten
1 400
- wild zwijn ca.
punten
5 000-6000:
vos
ca.
punten
honderden
das
punten
Omdat de aanwezigheid vandamherten enmoeflonsvan
recreatieve waarde is,isgekozen voor een toeslag
van 2puntenbij aanwezigheid van elk vandeze
soorten ineengebied.Het totaal aantalpuntendat
een gebied kanbehalen op grond van dit criterium
is 25.

Aanwezigheidsduur
Terreinen waar een soortpermanent verblijft,
biedenvoor die soortkennelijk meer levensmogelijkhedendangebiedenwaar alleen doortrekplaatsvindtenmoetendaarom hogerworden gewaardeerd.
Per soortwerden denavolgende puntenwaarden gegeven. Afhankelijk vande tijdsduurper jaaraanwezig inhet gebiedwerd de volgendepuntenwaardering
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gegeven:
Langerdan 8maanden: 7punten
4 - 8 maanden:5punten
1 - 4 maanden:3punten
Incidenteel aanwezig,doortrek: 1punt
Hetmaximaal aantalpunten ishierbij 5 soorten
5 x 7= 35punten.

Benuttingsgraad/Populatiedichtheid
Vos en daskunnen inprincipe alle terreinenvolledig benutten omdat ze rasters kunnen passeren en
een volledig nachtelijke leefwijze hebben,daarom
vallen zij nietonder dit criterium. Bijedelhert,
ree enwild zwijn isdatniethetgeval,zodatdeze soorten soms opbeperkte oppervlakten moetenleven. Ook doorverontrusting blijkt het percentage
benutbaar terrein sterk tekunnen teruglopen.Met
debenutbaarheid van de terreinen lopenook vaakde
aantallen die ineen gebied verblijven terug. Het
aantal dieren ineen gebied isnietexacttemeten.
Wel isde globale grootte van depopulatie bekend,
waartoe dedieren inhet desbetreffende gebiedbehoren.Daaruitkaneen 'gemiddeldedichtheid'(aantaldierenper oppervlakte-eenheid)wordenberekend.
Benuttingsgraad en dichtheid leiden totdevolgende waardering:
Meer dan 70%van het terrein wordt doordesoort
benut ineenvoor diepopulatie'normale'dichtheid:
7punten.
Meer dan 70%vanhetterreinwordtdoordesoort
benut,de dichtheid doordiepopulatie is laagöf
40- 70%vanhet terreinwordtbenut en dedichtheid is 'normaal':5punten.
40 - 70%wordt benutende dichtheidisrelatief
laag öf 10-40%wordtbenut en dedichtheid is
'normaal': 3punten.
- Minder dan 10%wordtbenut endedichtheid is
laag of 'normaal' (doortrekgebied):1punt.
Indiegevallen,waar dooreenrasterbinneneengebied sprakewas van verschillende populaties met
verschillende dichtheid enofbenuttingsgraad,werd
een gemiddelde puntenwaarde toegekend. Omdat dit
criterium alleenwerd gehanteerd voor edelhert,ree
en zwijnkonden maximaal 21puntenworden gescoord.
Inenkele rasterswordenwilde zwijnenterwille
van exploitatie in zeerhoge dichtheden gehouden.
Om geen overwaardering tekrijgen zijn indiegevallen 2of 4punten afgetrokken,afhankelijk van
de dichtheid.

Graad van

'natuurlijkheid'

Wanneerdaar demogelijkheid toe isblijkengrote zoogdieren zichvan tijd tot tijd teverplaatsenover grotere afstanden.Ten dele isditmigratie envolgt vestiging elders,inandere gevallen
zijnhet tochten op zoek naarvoedsel ofverplaatsingen tijdens depaartijd.Van sommige soortenlevendemannelijke en vrouwelijke dieren gescheiden
buitendepaartijd of inbepaalde delenvan het
seizoen. Zegebruiken dan graag hun 'eigen'voedsel-en rustgebieden.
Gebieden waarbinnenpopulaties zich inbovengenoemde opzichten 'natuurlijk'kunnen gedragen,moetenhogerworden gewaardeerd dandie inwelke ze
allerleibelemmeringen tegenkomen,bijvoorbeeldomdat ze zijn 'samengeperst' in een (te)klein raster.Naar gelang degrootte vanhetverspreidingsgebied zijnpuntenwaarden toegekend. Als grenzen
van eenverspreidingsgebied worden beschouwd:
Wegenmet 2 x 2 rijstroken en vluchtstrook.
Rasters die door demeeste soortennietworden
gepasseerd.
Aaneengesloten bebouwing,woonkernen,campings,
etc.
Wegen,spoorlijnen,wateren e.d. waarvan bekend

isdatdaarover geen uitwisseling plaatsvindt.
Bij depuntenwaardering werden tewaarderengebieden beoordeeld naar de oppervlakte van hetverspreidingsgebied waarvan zedeel uitmaken:
4 000ha enmeer: 7punten
- 2000 -4000ha: 5punten
500- 2000ha: 3punten
kleiner dan 500ha: 1punt.
Gebieden die ten dele binnen een raster vallen
en tendele tot zeer grote verspreidingsgebieden
behoren,hebben eenpuntenwaarde welke geldt voor
meer dan 50%van het tewaarderen gebied.

Voedselsituatie
De geïnventariseerde soorten hebben eensoortspecifieke voedselkeuze.Deze isop grondvanvroeger onderzoek redelijk goed bekend. Om ietstekunnenkiezen moeteruiteraard voldoende aanbod zijn.
Allerlei factoren beïnvloeden het voedselaanbod.
Genoemd kunnenworden klimaat,bodemtype,aanwezigheid van vocht en licht op debosbodem. De
globale
grootte van het voedselaanbod kanworden geschat
aande hand van ondermeer deverscheidenheid van
debegroeiing ineen gebied. Hierbij spelen zowel
dediversiteit aanplantesoorten als deleeftijdsopbouw van debossen een rol.Gebieden meteenruim
voedselaanbod zijn geschikter dan voedselarme terreinen.
De navolgende puntenwaarden werden toegekend:
- Voedselrijk gebied (bijvoorbeeld: relatief veel
loofhout,kleine tussenliggende landbouwgronden of
heideveldjes,veel ondergroei): 7punten.
'Middelmatig'voedselaanbod (bijvoorbeeld:ouderepinusbossen met ondergroei vanbosbesengrassen
afgewisseld metpercelen loofhout,plaatselijkenigeondergroei en heide): 5punten.
Voedselarm (bijvoorbeeld:uitsluitend heide of
landbouwgrond of jonge naaldhoutaanplanten):3punten.
Zeer arme terreinen (bijvoorbeeld: stuifzanden,
korstmosvegetatie, gesloten naaldhoutopstandenzonder ondergroei of tussengroeiende opslag): 1punt.
Inbijna alle gebieden iseen combinatie aanwezigvandehierboven vermelde categorieën.Gewaardeerd werd de categorie welke geldtvoormeer dan
50% vanhet gebied.Wanneer 3of 4categorieën in
aanmerking kwamenwerd een gemiddelde berekend.
Slechts ineen enkel gevalkonden 7punten worden
toegekend.

Rust
Van de geïnventariseerde soorten stellenmetname deherbivoren (hert,ree) vrijhoge eisen aan
rust inhet terrein.Voortdurende verontrustingkan
leiden tothetwegtrekken uiteen gebied,eenveranderd gedragspatroon, concentratievorming inrustgebieden (metals gevolg 'overbegrazing') e.d.
De rust ineen terrein isuiteraard inhogemate
afhankelijk vande aantallen bezoekers,hungedragingen en de tijden waarophet terreinwordtbezocht.Deze gegevens zijn echter nietbekend en/of
moeilijk meetbaar.
Wèlmeetbaar zijn de gedragingen vanhetwild.
Herbivoren zijnbijzonder gevoelig voor verstoring
omdat ze een zeker etmaalritme hebben,waarin o.a.
periodesvan voedselopname enherkauwen elkaar afwisselen.Ditetmaalritme kanbij verstoring veranderen.Hun 'zichtbaarheid'wordtminder omdat ze
zichmeer indedichte dekkingen gaanophouden en
de afstand waarop zevoor demens vluchten wordt
groter. Aandeze grotere 'schuwheid'behoeft niet
alleen de recreant schuldig te zijn. Ondeskundige
bejaging kan eveneens tijdelijk tot grotere schuwheid leiden.
Dekens opverstoring neemt toe naarmatedeont-

sluiting vanhet terrein groter is.Defactor'rust'
isdaardoor ook ten dele af te leiden uithetaantalwegen enpadenper oppervlakte-eenheid,ligging
van rasters,autoroutes,fietspaden, situering van
campings en overige recreatieconcentratiepunten,
ligging t.o.v.woonkernen.Ook deze gegevens zijn
meetbaar.
Tenslotte isvan een aantal gebieden bekend dat
er rustgebieden zijn ingesteld of aparte toegangsregelingen gelden.
Op grondvanbovenstaande overwegingen zijnde
navolgende puntenwaarderingen gegeven:
Gedrag van deherbivoren niet of nauwelijks gestoord: 7punten.
Gedrag van deherbivoren indelen vanhetwaarderingsgebied tijdelijk gestoord: 5punten.
Gedrag van deherbivoren inhet gehele gebied
gestoord vooral inhet zomerseizoen, tijdelijke
verplaatsingen van grote zoogdieren naar rustiger
terreinen: 3punten.
Gedrag van deherbivoren permanent gestoord.
Wegtrek van dieren naar andere leefgebieden. Door
deverontrusting gaan soort(en)ontbreken: 1punt.
Gezien de situatie opdeVeluwe kon slechts in
enkele gevallen hetmaximum aantalpunten worden
toegekend.

Dekking

(beschutting)

Alle soorten hebben van tijd tot tijddebehoefte om zich terug te trekken ingesloten begroeiingen of opbeschutte plaatsen omerhun jongen te
zogen,uitdewind of zon te gaan rusten,teherkauwen e.d. Gebieden die daartoe voldoendemogelijkheden biedenwordenhoger gewaardeerd dan open
terreinen. Hetreliëf inhet terrein kan in dit
verband van gunstige invloed zijn.Puntenwaardering:
- Voldoende dekking verspreid inhetgebied enhet
gehele jaarbruikbaar: 7punten.
Plaatselijk voldoende dekkingsmogelijkheden het
gehele jaar bruikbaar: 5punten.
- Dekking schaars,ofdekking slechts indelenvan
het jaar bruikbaar: 3punten.
- Geen of nauwelijks dekkingsmogelijkhedenaanwezig: 1punt.
Waarderingsklassen
Naoptelling vandepuntenwaardenblijktdateen
gebied maximaal 109punten kanbehalen. Nergens
treffen de grote zoogdieren echter optimaleomstandigheden aan,zodat slechtsweinig gebieden meer
dan 90punten bereiken.
Voorhetvaststellen van de waarderingsklassen
zijn drie overwegingen bepalend geweest.
- Elk gebied (ookal zijn er geen grote zoogdieren)behaalt een minimum aantalpunten op grond
van de laatste vier criteria.De laagste klasse(1)
moetduseengroterpuntentraject omvatten dan de
overige.
Wanneer twee soorten permanent een gebied gebruiken maar er overigens minimale leefomstandigheden aantreffen worden ruim 30punten behaald.Het
gebied heeftdaneengeringe waarde zodatklasse 2
zoumoeten gelden.
- Gebiedenwaar alle soorten permanent voorkomen
blijkenminimaal 63punten tebehalen.De waarde
van eendergelijk gebied is grootzodatdit aantal
puntenbinnenklasse 4zoumoetenvallen.
Deklasse-indeling dieop grondvanhetbovenstaandewerd gekozen zietervoor een gebied als
volgtuit:
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Puntenaantal

Klasse

0 t/m 29
30t/m 44
45t/m 59
60 t/m 74
75enmeer

Waardevoorgrotezoogdieren
zeer gering
gering tot matig
vrij groot
groot
zeer groot

Gezien deklassebreedte van 15puntenzullentenminste 3criteria eengeheel andere waarde moeten
hebben om toteen indeling ineen andere klasse te
komen.
3.2.1.7 VOGELS
Deverzamelde ornithologische gegevenszijnevenalsdie van degrote zoogdieren direct gebruikt
voor degebiedswaardering. Voor deVeluweisbesloten omde gebieden tewaarderen aandehandvan de
criteria 'zeldzaamheid' en 'diversiteit' vande
broedvogelbevolking. Dekwantitatieve gegevens die
van een aantal broedvogelsoorten zijn verzameld
(paragraaf 2.5.3.2)zijnnietgebruiktbij deze
waardering. Het aantalbroedparen van de diverse
soorten gedurende eenbepaald jaar ineen bepaald
gebied is afhankelijk van een hele reeks factoren,
diewijniet alle exactkennen.Wel isbekend dat
er van jaar tot jaar aanzienlijke aantalschommelingen kunnen optreden. Hetgebruik van kwantitatieve
gegevens uitéén oftwee broedseizoenen voor een
waardering isniet juisten daarom hier niettoegepast. De zeldzaamheid van de soorten (ontleend aan
de 'AvifaunavanNederland', 1970)wordt berekend
uit de aantallen broedparen inNederland en isuitgedrukt in zeldzaamheidswaarden 1tot 6.
1 = zeer talrijk,meer dan 50000 broedparen
2 = talrijk, 10000 -50 000 broedparen
3 = vrij talrijk, 2500 - 10000 broedparen
4 =vrij schaars,250 -2500 broedparen
5 = schaars,50 -250broedparen
6 = zeer schaars,minder dan 50broedparen.

De zeldzaamheidswaarde van deVeluwse broedvogels
isvermeld in tabel7.
Debroedvogeldiversiteit is inde waardering
verwerkt door voor elk gebied de zeldzaamheidswaardenper ecologische groep (roofvogels enuilen,
bosvogels,vogels van open gebieden envogels van
vochtige milieus) op te tellen.Aan dehand vanhet
maximaalhaalbare aantalpunten per groep isvervolgens een indeling in vijfklassen gemaakt.De
wijze waarop dit isgeschied wordthieronderweergegeven.
De groep roofvogels
en uilen bestaande uit11
soorten,heefteen 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 -34en 5= >34.
De groep bosvogels
telt op deVeluwe 52 soorten,
die een totale zeldzaamheidswaarde van 156vertegenwoordigen.Klasse 1= totale zeldzaamheidswaarde <50,respectievelijk 2= 50 - 74,3= 75 - 99,
4 = 100- 124en 5= >124.
Van de groep vogels van open gebieden zijnopde
Veluwe 22 soorten aangetroffen,meteen totale
zeldzaamheidswaarde van 65.Klasse 1=totale zeldzaamheidswaarde < 15,respectievelijk 2= 15-24,
25 -34,4= 35 -44en 5= >44.

Degroep vogels van vochtige

milieus wordtdoor

slechts 15soorten vertegenwoordigd op deVeluwe.
De totale zeldzaamheidswaarde is 42.Klasse 1=totale zeldzaamheidswaarde 1 - 3 , respectievelijk 2=
4 - 7 , 3= 8- 11,4= 12- 15en 5= > 15.
Aangezien alle gegevensper gebied op lijsten
werden geordend,washetvrij eenvoudig om zeldzaamheidswaarden voor de inhet gebied relevante
ecologische groepen teberekenen,waarnaook de
zeldzaamheidsklasse van datgebiedkonwordenvastgesteld.Uiteindelijk werd zodoende van iedergebied eenreekswaarderingscijfersverkregen,die
goede informatie verschaft omtrent de relatieve ornithologische betekenis.

Tabel 7.ZeldzaamheidswaardevandeVeluwsebroedvogelsopnationaalniveau(volgensAvifaunavanNederland1970).
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

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

1 =zeer talrijk,

2= =talrijk, 3= vrij
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tortelduif
turkse tortel
koekoek
kerkuil
vink
ringmus
zwarte kraai
ekster
steenuil
bosuil
ransuil
ijsvogel
nachtzwaluw
gierzwaluw
groene specht
grote bonte specht
kleinebontesj pecht
zwarte specht
draaihals
kuifleeuwerik
boomleeuwerik
boerenzwaluw
huiszwaluw
oeverzwaluw
duinpieper
boompieper
graspieper

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

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

talrijk, 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

vuurgoudhaantje
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

aars, 6 =zeerschaars.

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

4te
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EIrtAndromedaven ten noordwesten van Vierhouten met oevervegetatie van o.a. veenmos, lavendelheide ronde
zonnedauw en veenbes.Sterke storing vanuit een nabijgelegen recreatieterrein.

Hetwas echter gewenst omper gebied totéén
eindwaardering tekomen.Hiertoe isgekozen voorde
volgende methode.Voor elk gebied werdhet gemiddelde genomen van dewaarderingscijfersvan de in
dit gebied relevante ecologische groepen.Aan de
hand van een globale landschapstypering werd vastgesteld welke groepen ineen gebied als relevant
kondenworden beschouwd. Wanneer er ineen telgebied bepaalde landschapstypen (endaarmedebepaaldegroepen van vogelsoorten) in zeer geringe oppervlakten (en aantallen) voorkomen,danwerden deze
nietbijdeberekening van deeindwaardering betrokken.Steedswerd veel gewicht toegekend aande
aanwezigheid van roofvogels enuilen.Deze groep
staat aanheteindvan een voedselketen en vormt

daardoor een goede indicator voorhetbepalen van
de kwaliteit vanhet ecosysteem. De in paragraaf
2.5.3.2 genoemde groep van 'minofmeer cultuurvolgers' is niet indewaardering betrokken. In tabel
8 zijn de resultaten van dehierbeschrevenwaarderingsmethode samengevat.
3.2.1.8 OPPERVLAKTEWATER

Stilstaande

wateren

Het criterium datbijhethydrobiologischonderzoek vande stilstaande wateren opdeVeluwe als
basisheeftgediend voor deuiteindelijke waardering, isde voedselarmoede vanhetwater.Dit criterium isgekozen inverbandmetdevolgende over-

Tabel 8.Ornithologischewaardering vande gebieden (ziekaartbijlage 7).R =roofvogels enuilen,B=bosvogels,O= vogelsvan open gebieden,V =vogels vanvochtige milieus,*= relevante vogelsvan datgebied.
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

B

0

V

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*

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*

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*

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

B

0

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*

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*

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

Waardering

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*

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:HetVeluwegebied iseen van originevoedselarmgebied.Voedselarmoede (oligotrofie) iseen
zeerkwetsbare,gemakkelijk teverstoren ennauwelijks opkorte termijn teherstellen situatie,die
inNederland steedsminder voorkomt.Demate van
voedselrijkdom isinditonderzoek bestudeerd met
behulp van eenkwalitatieve methode,namelijk aan
de hand van indicatorsoorten uitdegroependiatomeeënenwatervlooien.
Behalve devoedselarmoede hebben ook de criteriadiversiteit (uitgedrukt inaantallen soorten)
en demate van zeldzaamheid (uitgedrukt inaantallen zeldzame soorten,gezien op landelijk niveau)
een rolgespeeld.Tenslotte zijnook gegevens over
de chemische samenstelling,waterwantsen (VanMoorselinvoorbereiding) en jukwieren (Heimansz.j.,
Coesel 1975)bijdeuiteindelijke indeling enwaarderingvande onderzochte waterenbetrokken.
Opgrond vande aangetroffen indicatorsoorten
zijndewateren ineerste instantie ingedeeld in
drie groepen,gerangschikt van oligotroof(voedselarm) naar eutroof (voedselrijk). Omdat ruim 30van
de 46 onderzochte wateren totde groepmetde aanduiding oligotroof behoren,maar dezewateren toch
nog onderling een aantalkwalitatieve verschillen
vertonen, iseen nadere differentiatiegemaakt aan
dehand van de criteria 'diversiteit'en'zeldzaamheid'. Zodoende zijn tenslotte vier groepenof
waarderingsklassen ontstaan.
Deresultaten vandewaardering zijnvermeld in
tabel 9enwordenbesproken inhoofdstuk 4.Dedetailgegevens die totdewaarde-oordelen hebbengeleid zijn vastgelegd inhet verslag vanhethydrobiologisch onderzoek (Notenboom-Ram 1976).

Beken
Dewaardering vande bekenheeft plaatsgevonden
opbasis van inventarisatie van macro-organismen.
Waardering isalleenmogelijk invergelijking met
een referentiesituatie. Ideaal zoudaarvoor zijn,
alseen compleet overzicht zoubestaanvan demacrofaunavan alle typenbeken inNederland uitde
tijd datdeze nog ongestoordwarenm.b.t.verontreiniging encultuurtechnische ingrepen. Ditoverzichtbestaat niet,maar het ismogelijk doorver-

gelijking vangave trajecten metgestoorde trajecten endoorgebruik temakenvanoudereliteratuurgegevens,een inzicht teverkrijgen indepotentiële faunasamenstelling van de verschillende typen beken.Wewerkenderhalvemet drie categorieën
Veluwse beken (paragraaf 2.6.2.2,tabel 4 ) ,die
per categorie worden vergeleken met drie theoretischebeken,diekarakteristiek zijn in ongestoorde
toestand.
Eendergelijke vergelijking heeft geresulteerd
ineen driedeling per categorie.Demet een 5beoordeelde bekenbeantwoorden sterk aandeverwachtingvan de 'ideale'beek.Ditbetekent,dateen
faunawordt aangetroffen die overgrote delenvan
debeek karakteristiek voor de categorie is.Als
alleenbovenlopen, sprengen ofbronnen nog gaaf
zijn,terwijlde restverontreinigd is,wordt aan
debovenloop waardering 5 toegekend, terwijl de
restvandebeek een lagerewaardering krijgt.
De beken ofbeektrajecten,diemet een 4gekenmerkt worden,vertonen eenminder compleet beeld
van de 'ideale'macrofauna,maarbevattenwel een
aantal typische elementen,waardoor debeek duidelijk alsbehorend bijeenbepaalde categorie te
herkennen isenhydrobiologisch alswaardevolgekarakteriseerd moetworden.
De laagste categorie 3bestaat uitbeken die
potentieel waardevol zijn,enwaar na opheffing
vanbijvoorbeeld deverontreiniging,demogelijkheden aanwezig zijnvoor eenherstelvan deoorspronkelijke fauna.
Beken zijnopdeVeluwe,evenals inde andere
delen vanons landwaar dezevoorkomen,inallegevallen zeerkarakteristieke elementen die,ook al
behoren ze totde laagstevanbovengenoemde drie
waarderingsklassen, landelijk gezien toch van grotebetekenis zijn.Derhalve zijnde categorieën
hierboven aangeduidmet de cijfers 5,4en 3.Dit
zijn dehoogste cijfersvan een 5-deligewaarderingsschaal. In tabel 10,waar de resultaten vande
waardering van debeken zijn samengevat,zijn deze
waarderingscijfersgebruikt. Bijeen aantal beken
zijnverschillende waarderingen gegeven doordat
verschillende delen ervanverschillend zijnbeoordeeld.

Tabel 9. Alfabetische lijst vanonderzochte stilstaande wateren opdeVeluwe enhunhydrobiologischebetekenis.
Andromedaven
Asselscheveld,ven 1
Asselscheveld,ven 2
Asselsche veld,ven 3
Bakenberg
Bleekemeer
Elspeetsche hei,venopde
Ermelo,plas in
Gerritsflesen
Ginkel,plasbijde
Groot Zeimeer
Hessengat
Hoge Veluwe:Berg enDal
Deelensche Wasch
Gietense Fleschen
plasbijHubertus
plasbijdeKoperen Kop
venmetpunt
ven
ven
Hooge Heide
Kempesflesch

98

5
4
4
4
5
2
5
3
5
2
4
3
5
5
5
3
3
5
5
5
4
5

Kikkersgat
Klein Zwitserland,ven in
Kreelse plas
Leemkuilbij Epe
Loenermark,plas inde
Meerveldse Biezen
Mosterdveen
Ossenkolk
Pluizenmeer
Polberg,plas op landgoed de
Schaveren,plas bij
Smitsplas
Speulderveld,ven ophet
Tongerense heide,ven opde
Trapjesberg inhet Loenense bos
Uddelermeer
Varkensven opde Reeënberg
Waa
Waschkolk
Watergraafse meertje
Wekeromse zand,ven ophet
Welna, landgoed:ven1
ven 2
ven3

Tabel 10.Alfabetische lijst van onderzochte stromende wateren opdeVeluwe enhunhydrobiologischebetekenis. Hetmeestbovenstroomse deel correspondeert methet eerstgenoemde waarderingscijfer.
Angerenstein,beek in landgoed
Beekhuizer beek
Dunobeek
Eerbeekse beek
Egelsbeek
Geelmolenbeek
Hartense molenbeek
Heelsumsebeek (Oosterbeekse beek)
Heerder sprengen
Hemelse berg,beek opde
Hierdense beek
Hoge Oorsprong,beek opde
Kamper beek
Koppelsprengen/Ugchelerbeek
Loenense beek
Mariëndaal,beek in landgoed
Molenbeek
Nijmolense beek
Oosterhuizer spreng

3
5
5
5-3
5-3
5-4-3
5-4-3
5
3
5
5
5
3
5-3
3
5
3
5-3
5

3.2.1.9 CULTUURHISTORIE

Algemene

uitgangspunten

Dewaardering beperkt zich totde relictenwelke
opdeCultuurhistorische relictenkaart van deVeluwe (1870- 1970) zijn aangegeven (kaartbijlage3).
Daarbij zijnverschillende uitgangspuntengehanteerd.
Ten aanzien vande zogenaamde vlakrelicten,de
relicten die zichkenmerken door gehandhaafdbodemgebruik, isdemate van 'cultuurlijkheid'als leidraad gekozen.De aanwezigheid inhet landschap
vanvisueelwaarneembare sporen vanmenselijkebeïnvloeding ishierbijhet criterium. Als gevolg
daarvanworden de (agrarische) cultuurlandrelicten
hethoogstgewaardeerd.Debossen,deheide en de
stuifzanden die inditopzicht van minder betekenis
zijn nemen een lagerepositie in.Evenwel isook
bijdeze resterende groep nog een rangorde onderscheiden. Zois aan debosrelicten eenhogerewaarde toegekend danaan deheiderelicten, terwijl de
stuifzandrelictende laagstewaarde hebben verkregen.De verklaring van dezeverschillen is,datde
bosrelicten overhet algemeen rijker zijn voorzien
van ruimtelijke structuren van antropogeneherkomst
(zoalspaden enbosvakken) dan de heiderelicten,
terwijlbij de stuifzandrelicten demenselijkefactorhetminst duidelijk tot uitdrukkingkomt.
Bij de lijnrelicten isaan de tweeonderscheiden
categorieënwegen eenverschillende waarde toegekend.Hethoogst gewaardeerd zijn de zandwegen,het
laagstdewegenwelkeom ennabij 1870 reeds van
eenbestrating warenvoorzien.Dit verschil berust
ophet ideedatde zandwegen,méér dande verharde
wegen,refereren aande oude situatievan vóór1870.
De zandwegen zijnvaakwat oorspronkelijker. Het
tracévan deverharde wegen isdikwijlsbijgelegenheid van debestrating rechtgetrokken waardoor
hetbeeld afwijktvan devroegere toestand.
Bij depuntrelicten is,gezienhet verschil in
uitgestrektheid, aande relicten metverspreidebebouwing steeds eenhogerewaarde gegeven dan aan
de solitaire bouwwerken.

Nadere uitwerking

van de

uitgangspunten

Indezeparagraaf komenmin ofmeergedetailleerd demethoden aande orde die zijn gehanteerd
bij dewaardering van achtereenvolgens devlakrelicten,de lijnrelicten en depuntrelicten. Bij de
vlakrelicten wordende samenhang,degaafheid en

Openluchtmuseum, beek inhet
Oudebeek (Beekbergen)
Oude beek (Eerbeek/Loenen)
Oude en Nieuwe sprengen
Papegaaibeek
Renkumse beken
Rozendaalse beek
Seelbeek
Smallertse beek
Soerense beek
ComplexVlesbeek/Paalbeek/Tongerense beek/
Verloren beek/Klaarbeek
Vrijenberger spreng-Veldhuizer spreng
Warnsborn,beek in landgoed
Wenumse beek
Zwanenspreng/Kaijersbeek
Zweiersdal (de Zomp),beek inhet
4
Zijpendaal,beek in landgoed

3
5
4
4
3
4
5
5
4
5-3
5-4
3-5
5
3
5
5

de zeldzaamheid alsparameters besproken alsmedede
wijze waarop toteenverdeling invijfwaarderingsklassen isgekomen.Ten aanzienvande lijnrelicten en depuntrelicten wordteenkorte beschouwing
gegeven betreffende de rolvande samenhang bijeen
eventuele opwaardering t.o.v.degekozenbasiswaarden.
Bij dewaardering van de bodemgebruiksrelicten
(vlakrelicten) spreken de oudebestuurlijke eenheden op deVeluwe,die omstreeks 1870overhetalgemeen nogmin ofmeer infunctiewaren,eenbelangrijke rol.De 'oudebeheerseenheden'vormenhet
kaderwaarbinnen degaafheid ende zeldzaamheidvan
debodemgebruiksrelicten isbepaald.Voor hetmerendeelvallende oudebeheerseenheden (zoalsbuurschappen,marken enmaalschappen) samenmetdeterritoriawaarbinnen,vanafde latemiddeleeuwen,de
afzonderlijke agrarische gemeenschappen met hun
traditionele bedrijfsvoering totontplooiing zijn
gekomen.Hetgebruik van cultuurland,bos,heide
en stuifzand vertoonde binnen deze samenlevingen
een zeer sterke samenhang. Alle elementenwaren in
het traditionele bedrijfssysteem opelkaar betrokken geraakten als zodanig inhogematevan elkaar
afhankelijk geworden.
Om deze vroegere verwevenheid totuitdrukkingte
brengen isgekozenvoor eenbeschouwingswijze die
debodemgebruiksrelicten nietop zichbekijkt doch
ook de onderlinge banden aanstipt.Praktisch komt
ditnaarvoren ineenbenadering waarbijvan elk
afzonderlijkbodemgebruiksrelictwordtbepaald aan
hoeveel andere bodemgebruiksrelicten hetgrenst.
Dewaarde neemt toenaarmate een relictméér door
andererelicten isomsloten.
Ten overvloede zijopgemerkt datin dit verband
alléénbodemgebruiksrelicten inbeschouwing zijn
genomen diebinnen éénbeheerseenheid zijngesitueerd.Aangrenzende bodemgebruiksrelicten gelegen
binnen andere oude beheerseenheden zijn dus niet
bijeenen ander inbegrepen.
De wijze,waarop toteenbepalingvan derangorde vande samenhang isgekomen,isweergegevenin
tabel11.
Eveneensbinnenhetkadervan de oudebeheerseenheid isaandacht gegeven aandevariaties die
ten aanzienvande gaafheid kunnenvoorkomen. De
gaafheid is afhankelijk van hetoppervlak datbinneneenbeheerseenheid door bodemgebruiksrelicten
wordt ingenomen.Hetmeest gaaf zijn debeheerseenhedenmeteenhoogpercentage bodemgebruiksre-
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Tabel 11. Klassering van de samenhang ten aanzien
van de afzonderlijkebodemgebruiksrelicten.
Type
bodemgebruiksrelict

Mate van begrenzing

Cultuurlandreliet
Bosrelict
Heiderelict
Stuifzandreliet

6
6
5
4

6
5
4
3

5
4
3
2

4
3
2
1

a =geheel door relicten omgevenof een gehelebeheerseenheid beslaande of gezamenlijk metandere relicten eengehele beheerseenheid beslaande
b =begrensd door 2ofméér relicten
c =begrensd door 1relict
d =nietbegrensd door enig relict

van de zeldzaamheid van de vlakrelicten is gekozen
voor een andere benadering. Er isuitgegaan vande
procentuele verhouding tussen hetoppervlak vanhet
totopheden gehandhaafde relict enwat omstreeks
1870van de zelfde vormvanbodemgebruik voorhandenwas.De zeldzaamheidswaarde neemt,vanuit dit
standpunt bezien,toe naarmate eengroteroppervlak
van een zekere vorm vanbodemgebruik verdwenen is.
Voor de duidelijkheid zij vermeld dat de zeldzaamheidswaarde isvastgesteld per afzonderlijk bodemgebruiksrelict en steedsbinnen hetkader van een
oudebeheerseenheid. De zeldzaamheid is ingedeeld
in eenviertal categorieën (tabel14).

Tabel 14.Zeldzaamheidscategorieën ten aanzien van
de afzonderlijke bodemgebruiksrelicten.
Categorie Percentage gehandhaafd Omschrijving
bodemgebruik

lieten,hetminst gaaf zijn debeheerseenheden met
een laagpercentage bodemgebruiksrelicten. Watbetreftdegaafheid iseenviertalklassen onderscheiden,zoalsweergegeven intabel 12.

A
B
C
D

Tabel 12.Klassering vande gaafheid, betrekking
hebbend ophet totale vlakrelict-percentage binnen
een beheerseenheid.

De negen waarderingsklassen,die zijn verkregen
door combinatievan samenhang engaafheid zijn aan
het slotvan dewaardering van devlakrelictengeconfronteerd met de zeldzaamheidswaarden.Een en
anderheeft,op dewijze die in tabel 15isweergegeven,geleid toteen 'finale' indeling van deze
relicten invijf waarderingsklassen,waarbijV de
hoogste waarderingsklasse isen Ide laagste.

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

Thansbeschikkend overgegevens ten aanzien van
samenhang en gaafheid zijnbeide aspecten zodanig
bewerktdatééngezamenlijke klassering volstaat.
Deze nieuwe indeling waarin samenhang en gaafheid
zijn geïntegreerd isonderverdeeld ineen negental
waarderingsklassen,waarbij 9dehoogste en 1de
laagste klasse is (tabel13).

Tabel 13.Gecombineerde klassering van deafzonderlijkebodemgebruiksrelicten,betrekkinghebbend op
samenhang en gaafheid
Klassering
samenhang

Klassering gaafheid

Naast samenhang en gaafheid is,wanneermen de
onderlinge waarden vandebodemgebruiksrelictenwil
vaststellen,ook de zeldzaamheid vanbetekenis.
Zeldzaamheid kanmen opvele verschillende manierenbepalen.Dikwijls gebeurthet door tekijken
naarhet totaaloppervlak dat dooreen zekerverschijnselwordt ingenomen en dat getalte vergelijkenmetde oppervlaktecijfersdie andere verschijnselen opleveren.Hetverschijnsel met de geringste
omvang isdanhet zeldzaamst. Bijhet vaststellen
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zeer zeldzaam
vrij zeldzaam
weinig zeldzaam
niet zeldzaam

0 t/m 25
26 t/m 50
51 t/m 75
76 t/m 100

Tabel 15.De indeling vande bodemgebruiksrelicten
invijfwaarderingsklassen naar samenhang/gaafheid
en zeldzaamheid
Klassering
samenhang/gaafheid

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Zeldzaamheid:scategor ieën
A

B

C

D

V
V
V

V
V
IV

V
IV

rv

rv

IV
III
III
II
I

in
in

III
III
II
II
I
I

V
IV
IV
III
III
II
I
I
I

ii
ii
i

rv

Bijdewaardebepaling van de lijnrelictenisaan
de zandwegen en aan deverharde wegen eenbasiswaarde toegekend van respectievelijk 3en 2punten.
Afhankelijk van de ligging t.o.v.bodemgebruiksrelicten of grenzen van oude beheerseenheden kan dit
puntental worden verhoogd. Daarbij is uitgegaanvan
de gedachte datongestoorde samenhang tussen lijnenvlakrelictenmoetworden gehonoreerd. Eenverhogingmet 2puntenvalt tendeel aandewegen die
aanweerszijden door bodemgebruiksrelicten worden
begrensd. Grensteenweg slechts aan één zijde aan
(een)bodemgebruiksrelict(en)danblijftdeopwaardering beperkt tot 1punt.Accentueert eenwegde
grensvan eenoude beheerseenheid door zélf als
grenslijn te fungerendanvolgteen toevoeging van
1 punt extra aanhetpuntentotaal.Vanwege hetmerendeels doorgaande karaktervan dewegen,leekhet
niet zinvol deze tebeschouwen binnen hetkadervan
de oude beheerseenheden. Beoordeeld zijndaarombe-

paalde trajecten,waarbij opsplitsingen enkruispunten alsmarkering fungeren. Hetwisselend voorkomenvan vlakrelicten en grenzenvan oudebeheerseenhedenmaakt datbij een trajectvan plaats tot
plaats aanzienlijke fluctuaties inwaardering kunnen optreden. Besloten werd omper trajectmet één
waardecijfer tevolstaan,namelijk hetpuntengemiddeldeper km.Omdathethoogst mogelijke waardecijfer (6)bij geenenkel traject opdeVeluwevoorkomt zijnuiteindelijk vierwaarderingsklassen onderscheiden. Daarbij is IV dehoogstewaarderingsklasse en Ide laagste.
Bijdewaardebepaling van depuntrelicten isaan
de relictenmet verspreide bebouwing (denietineen
kom geconcentreerde nederzettingen) en aan de solitaire bouwwerken eenbasiswaarde van respectievelijk 2en 1punt(en) toegekend. Wanneer eenpuntrelict is gesitueerd ineen gebied met gehandhaafd
bodemgebruik danvolgtopwaardering met 1punt.
Evenals bij de lijnrelicten wordthiermee blijk
gegeven vanhetbelang dateen ongestoorde samenhang verdient. Gezien de geringe omvangvande
puntrelicten ten opzichte van de vlakrelictenende
lijnrelicten isbij de indeling inwaarderingsklassen besloten de driewaarderingsklassen, die
opgrond vandepuntentelling onderscheiden kunnen
worden, alle ophethoogst mogelijk niveau te
plaatsen,waarbijV dehoogste waarderingsklasse
isen III de laagste.
Tenslotte magworden opgemerkt dat,hoewelzulks
nietuithetvoorgaande blijkt,dewaarderingsklassendie ten aanzien vande vlakrelicten,de lijnrelicten en depuntrelicten zijn onderscheiden,
zich alle op eenvergelijkbaar niveaubewegen. Zij
hebben alle een gelijkwaardige cultuurhistorische
waardering.
Inhet voorgaande hebbenwij ons beziggehouden
meteenwaardering van de gegevens welke zijnaangegeven op de Cultuurhistorische relictenkaart van
deVeluwe (1870- 1970) (kaartbijlage 3 ) .Dewijze
waarop deze 'legendawaardering'heeft geleid tot
een cultuurhistorische waardering van de97gebiedenwaarin deVeluwe isonderverdeeld,wordt uiteengezet inparagraaf 3.3.2.
3.2.1.10 FYSIOGNOMIEVANHET LANDSCHAP

Onderzoekmethode
Voor het aangeven van fysiognomischelandschapswaarden,hetbepalenvan dekwaliteit vanhetlandschap ofhoemen ditook wil noemen,staan inprincipe tweemogelijkheden open:
Waarderingsonderzoek onder landschapswaarnemers,
bijvoorbeeld doorhetenquêteren vanhetpubliek.
Waardering doorde onderzoekers diehet landschap in fysiognomische zinbeschreven hebben.
Beide methoden zijn inhetVeluwe-onderzoek toegepast,beide hebben hunbeperkingen. Zeker is dat
beide waarderingen opeengeheel verschillendewijze tot stand komen (ziehetonderstaande) en dat
daarom het combineren ervan niet logischis.
Hetwaarnemings-enwaarderingsonderzoekvolgens
deeerstemethode (hoofdstuk 6; uitgebreid gerapporteerd inCoeterier 1977)heeft betrekking op de
volgende tien landschapstypen. (Debeschrijvingvan
de typen is tevinden opkaartbijlage4 ) .
2c

Kleinschalig nat grasland methogebeuken en inlandse eiken inde rand.
15abc(b,f) Sterk geaccidenteerde grootschaligeheidemet gevarieerde begroeiingsrand en
uitzicht.
36c(a)
Kleinschalig actief stuifzandgebied met
bobbelig reliëf,omzoomd door lage grovedennen.

47b
52(e)
68
71
75
81(a)
86

Middelschaligbouwland metmozaïekpercelering en stedelijke bebouwingsrand.
Met loof-ennaaldbomen dichtgroeiende
heide (o.a. jeneverbes).
Parklandschap (kleine ruimte met landhuis, tuin,waterpartij enz.).
Sterk gevarieerd bosmet o.a.hoog loofhout (eiken beuk).
Hoogdoorzichtig beukenbos.
Doorzichtig laag grovedennenbos opbobbelig reliëf.
Strak ontsloten laag ondoorzichtig grovedennenbos.

Deze typen beslaan te zamen 6200haof ca.5%
vanhet gekarteerde Veluwe-massief.Foto's vandeze
landschappen zijn getoond aan een representatieve
steekproef uitdeNederlandse bevolking (n= 1005).
Devragen over deze foto'sdie voorde waardering
van hetVeluwe-landschap en voor de landschapskartering inhet algemeen hetmeest vanbelang zijn,
waren verkortweergegeven:
Wat zietuopde foto?
Hoewaardeert udit landschap in een schaal
1 :10vanuit de 'activiteit' langskomen öfvertoeven?
Waarom waardeert uhet zo?
Van devolgens dekarteerders opde foto's goed
zichtbare elementen blijktper 'elementgroep' (abstracties, reliëf,begroeiing,bebouwing,ontsluiting, landbouw,water) slechts 4 - 2 1 % doorhetpubliek genoemd teworden.Van alle genoemde elementen is 45%letterlijk inde legendavandeFysiognomische landschapskaart aanwezig en zelfs68%
bruikbaar vooreen landschapsopnamemetafleveringsschaal van dekaart 1 :100000.
Degemiddelde waarderingsscore bedraagt voor
landschapstype 47b:4,0,voor de typen 36c(a)en
2c resp.6,7 en 6,8 envoorde overige zeven typen
7,4 - 7,8.Vanuit de activiteit 'langskomen' is de
score bijnegen typenhoger dan vanuit'vertoeven',
gemiddeld ca.0,2. Alleen landschapstype 81 wordt
voor vertoevengunstiger beoordeeld danvoor langskomen.
Uit demotiveringen vanhettoekennenvan de
waarderingscijfers isgeenpositieve correlatie af
te leiden tussen landschapskenmerk enwaardering.
Het iso.a. daarom nietmogelijk om een schatting
temakenvan de landschapswaardering van inhetfoto-onderzoek niet onderzochte landschapstypen.Via
een extra onderzoek zouhetmisschien wel mogelijk
zijndieafzonderlijke factoren te achterhalen,
die dekwaliteitvan een landschap voor 'deNederlander'bepalen.
Op anderebeperkingen vanhetverrichtebelevingsonderzoek, zoals de twijfel aan generalisatie
van uitspraken over foto'snaar de werkelijkheid,
gaanwe hier nietverder in.
Ook de tweedemethode vanwaardebepaling van
landschappen heeft zijnbezwaren. Hoekunnenonderzoekers nubepalenwelke landschappenvoor de 'gebruikers'daarvanwaardevol zijn? Zeverzeilen al
gauw in een subjectief enbetweterig opleggen van
watmooi en lelijk is.Niettemin hebbenwij inhet
kader vanditproject eenpoging gewaagd het landschap tewaarderen.We baserendezepoging opde
hoofdgedachte dat inhet landschap een zekere hoeveelheid informatie
ligtopgeslagen,die inrelatie totbepaalde functiesvanbelang isvoormensen
die deVeluwe bezoeken.
De natuur vervult o.a. een aantal informatiefunctiesvoor de samenleving (RPD 1976). Genoemd
worden ondermeer oriëntatie,educatie enwetenschapsbeoefening. Deze zijnvermoedelijk nietalleen inde natuurmaar ook inhet landschap aanwe-
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zig,d.w.z. ook indiegebiedenwaarin cultuurinvloeden zichtbaar aanwezig zijn.Bouma &Van der
Ploeg (1975) sprekenvan een afzonderlijke landschappelijke functie,dieeen ruimere inhoud dan
eenpuur recreatieve zou hebben.
Doormiddelvan hetmetenvan de inhet landschap aanwezige informatiekan nubepaald wordenin
welkemate enkelevoor de samenleving essentiële
functies vervuld worden. We beperken 'desamenleving' indit onderzoektotdiegroepenuitde samenleving die deVeluwe bezoeken omvan (de natuuren)
het landschap tegenieten.We sprekendus nietover
de informatie diedeVeluwe biedtaan bijvoorbeeld
militairen,woningzoekenden engebruikers vanautosnelwegen,dieongetwijfeld opeengeheel andere
wijzegemeten zouworden. Zeker vertegenwoordigen
ook de visueel waarneembare gevolgen vandeactiviteiten die dezegroepenontplooien een bepaalde
hoeveelheid informatie.Wewillen echter stellen
dat,hoezeerdeze activiteiten op zichzelf ook
rechtmatig kunnen zijn,zevoor de dooronsbeschouwde groepvan recreanten/natuurliefhebbers
veelal ongewenste informatie opleveren.
Deprovincie Gelderland (1975) spreektwat dit
betreft duidelijke taal; zijnoemtoppag. 9van
het 'StreekplanVeluwe indemaak'devolgende vijf
problemen (voorhetmilieu): verstedelijking, ontwikkelingen inde recreatie,ontwikkelingen inde
agrarische sector,uitbreiding vanhetwegen-en
leidingennet enmilitaire activiteiten. Parallel
hieraanbeschouwenwijde inde landschapskaart
aanwezige elementen als landschappelijke probleemelementen:
PI Woonhuizen,flats en industriegebouwen.
P2 Areale recreatieve bebouwing,zoals 2ewoningcomplexen.
P3 Agrarische veredelingsbedrijven.
P4 Primaire en secundaire autowegen,geëlektrificeerde spoorwegen en hoogspanningsleidingen.
P5 Militaire installaties zoals schietdoelen.
Overigensmoetworden opgemerktdat 'derecreatie' zichineenparadoxale situatiebevindt.Enerzijdsbevat deVeluwe zóveelpositieve informatie
dat recreanten ergraagkomen en tochten maken,anderzijdsheeft hetverblijf vandie recreanten op
deVeluwe totgevolg dathet landschapdaar (voor
andere recreanten) aanaantrekkelijkheid verliest.

Uitwerking

van het

waarderingssysteem

Landschappen waarinprobleemelementen domineren
zijn nietopoverige informatie beoordeeld,maar
zondermeer aande laagstewaarderingsklasse (1)
toegewezen.Dit isinovereenstemming met de reeds
vermeldeuitkomstvanhetwaarderingsonderzoek onderhetpubliek (landschapstype 47bkreeg eenextreem lage waardering).
Opbasisvan deoverige,in dekaartlegenda opgesloten informatie,d.w.z.reliëf,water,begroeiingen (nognietgenoemde)bebouwing en afgeleiden
daarvan (ruimtelijke schaal,structuur,variatie),
trachten wenu dewaarderingsklasse 2,3,4of5
vast te stellen,met anderewoorden aan tegevenin
hoeverre de informatiefunctiesvervuldworden.
Om de informatie temeten resp.delandschapswaarderingsklasse vast te stellen gebruiken wedrie
deelwaarden ofwaarderingsparameters, teweten
zeldzaamheid,vervangingswaarde en afwisseling.
Zeldzaamheid
ishet relatiefweinig voorkomen
van een type.Zeldzaamheid als landschapswaarderingsparameter werd o.a. reedsgebruikt doorMaarleveld &DeLange (1972),Vrij (1976)en deRijksplanologische Dienst (1976).Door aan zeldzame typen eenhogewaarde toe tekennen,draagtmen bij
tothet in standhoudenvan de informatie. Zolang
geennationale inventarisatie van landschappenbe-
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schikbaar is,kandezeparameter alleen regionaal
gebruiktworden.De grens tussen zeldzeem ennietzeldzaam isopbasisvan statistisch onderzoeknaar
voorkomen van typen (genummerde engeletterde eenhedenplus reliëftoevoegingen)gelegd bij 0,5% of
ca. 628havan deVeluwe.Aan de typen 'Overigbodemgebruik' isgeen zeldzaamheidswaarde toegekend
inverbandmetdevergaande instabiliteit; evenmin
aande typendiebuiten de centraleVeluwe (het
bos- en natuurgebied) zijn gelegen.
Vervangingswaarde
ofmatevan vervangbaarheidis
teomschrijven alsdemogelijkheid,uit tedrukken
in tijd en/ofgeld,om eeneenheid naverdwijnen
opnieuw te laten ontstaan.De mate vanvervangbaarheid wordtdoor Klumpers (1974)vooral in verband
gebracht metdevervangingsduur van de dominante
elementen.Een oud landschapkan eenzelfdehoeveelheidvisuele informatie geven alseen nieuw,maar
hetgeeft inelk geval andere, 'extra'informatie.
Alsmenhet 'afbreekt'enmen hadhetbijnaderinzien tochwillenbehouden,ishet te laat.Door
het toekennenvaneenvervangingswaarde kan een
bijdragewordengeleverd aanhetvoorkomen van een
voorlopig onomkeerbaarprocesvan informatieverlies.Vervangingswaarde is toegekend opgrond van
de aanwezigheid van oude begroeiing,bebouwing(gekoppeld aanperceleringstype),water en/of actief
stuifzand. Inde laatste twee gevallen isditgedaanvanwege hetfeitdatomstandigheden waarbij
dewaterstroom stagneert,respectievelijk zand
weergaat stuiven zeermoeilijk te scheppen zijn.
De vervangingswaarde van reliëf wordtgeachtoneindig groot tezijn,deze isbuitenbeschouwing gelaten.
Afwisseling
isgedefinieerd alshet aanwezig
zijnvan zichtbare variatie binnen een landschapstype. Afwisseling ofdaarmeeverwante begrippen
worden inbijna alle geciteerde studieshetzij als
waarderingsparameter hetzij alsdewaarnemingbeïnvloedend aandeordegesteld. Hetis duidelijk
dat een sterkgevarieerd typemeervisueleinformatieverschaftdaneenweinig gevarieerd type.Opwaardering van sterk gevarieerde typen legtdenadruk opditextra aan informatie.Hetverschiltussen de sterk enweinig gevarieerde typen opkaartbijlage 4 isgebaseerd op combinaties van de volgende legenda-aspecten: ruimtewerking, structuur
(percelering enontsluiting),begroeiing enreliëf.
Afwisseling isernietalleen intern (per type)
maar ookper gebied (bijvoorbeeldaantal typen);
daarbij spelendan ook deweinig gevarieerde typen
een rol.Deze afwisseling opeenhoger niveau is
nietapartgemeten,maar wordt geacht enigermate
verdisconteerd te zijnmiddels de zeldzaamheidsparameter. Overigensblijktweluitkaartbijlage 4
dat - in tegenstelling totwel gehoordemeningen hetVeluwe-landschap inhet algemeen alsafwisselendkanwordengekarakteriseerd. Ingebiedenwaar
grote kaartvlakkenvoorkomen, ismeestal sprakevan
sterk gevarieerde typen,bijvoorbeeld het Speulder
enSprielderbos.

Integratie
Aangezien hetnietmogelijk is,de zeldzaamheid,
vervangingswaarde en afwisseling onderling tewegen, zijn ze alsgelijkwaardig beschouwd.Uit de
waarderingsmatrix (tabel 16)blijkthoe de toewijzingvan de typen aanwaarderingsklassen inz'n
werkgaat. Beziteen type alle drie de deelwaarden
d.w.z. het is zeldzaam,moeilijk vervangbaar enafwisselend dankrijgthetwaarde 5.Bezithet type
tweedeelwaarden dankomthet inklasse 4,één
deelwaarde inklasse 3,terwijl landschappen zonderdeelwaarden inklasse 2geplaatst zijn. Indien
enigevisuele invloed van deprobleemelementenaan-

Tabel 16.Waarderingsmatrix vanhetVeluwe-landschap
Probleemelementen

Aantal deelwaarden
0

Afwezig
Zwak
Matig
Sterk

Pi, P4en/of P5 op afstand zichtbaar
P4 en/of P5 niet-areaalbinnenkaartvlak aanwezig
Pi, P2 en/ofP3 inmeerdan 10%vande randvan de
ruimte,of areaal inmassa

5
4
3
1

4
3
2
1

3
2
2
1

2
2
2
1

1.Deprobleemelementen zijn:
Pi =woonhuizen,flatsen industriegebouwen
P2 =recreatieve bebouwing (2ewoningcomplexen, enz.)
P3 =agrarische veredelingsbedrijven
P4 =primaire en secundaire wegen,geëlektrificeerde spoorwegen en hoogspanningsleidingen
P5 =militaire installaties
2.Dedeelwaarden zijn: zeldzaamheid,vervangingswaarde en afwisseling

wezig is,iseen correctie opde toegekende waarde
aangebracht.
Bijhetbepalenvande landschapswaarderingsklasse en nogmeer bijhet trekkenvan grenzentussendeklassen ishetnemenvan arbitrairebeslissingen onvermijdelijk. Watditbetreft iseenlandschapsfysiognomische waardering vergelijkbaar met
dewaarderingenvan anderemilieucomponenten. Overigens stemmende toegekende waardecijfersredelijk totgoed overeenmet eenmeer intuïtievewaardering vande typen doorde onderzoekers;ditgeldt
innog sterkere matevoor dewaardering van degebieden (paragraaf 3.3.2). Wegeven tot slot twee
voorbeelden, zowelvan dewaarderingvanlandschapstypen alsvan gebieden.
Type 4c(b) Kleinschalig agrarisch landschapbestaandeuit relatief steile hellingen met daarop
bouwlandpercelen omzoomd door sterk gevarieerde
houtwallen waarin meer dan 10%beuken en/of inlandseeikenhoger dan 15m. Waarderingsklasse 5: zeldzaam (68ha op degehele Veluwe),moeilijk vervangbarebegroeiingsranden enplaatselijk oudebebouwing,afwisselend vanwege ruimtelijke schaalenbegroeiing,benevens reliëf.
Type 85 Dicht laag grovedennenbos opvlak terrein,rechtepadendiehaaks opelkaar staan,alle
bosvakken even groot.Waarderingsklasse 2:nietzeldzaam (2564h a ) , gemakkelijk vervangbaar,niet
afwisselend.
Gebied 68 Ruimtelijk afwisselend middendeelvan
De HogeVeluwemetverspreide landschappeninklasse 5,namelijk eikenstrubben in associatie ruimtemassa,markante strook oude grove dennen en oud
grilligontsloten dennenbosmetbijzondereboomvormen.Verspreide jeneverbessen.Veel afwisseling in
bodembedekking: hei,gras,mos,korstmossen. Eindwaardevanhetgebied 4:meer dan 25%bestaat uit
klasse 4en 5,dochminderdan 25%uitklasse 5.
Gebied 8 Gebied tussen Epe enHeerdewaarzeerveelprobleemelementen voorkomen,zowel inbos
(veelwoonbos) alsruimte (veelintensieveveehouderijen en niet-agrarische bebouwing). Eindwaarde
vanhetgebied 1:meer dan 75%vanhet gebied valt
inklasse 1.
3.2.2

KWETSBAARHEIDSBEPALING

3.2.2.1 INLEIDING
De kwetsbaarheidsbepaling iserop gerichtinformatie teverschaffen overde teverwachten effecten vanverschillende vormenvan recreatie op
degevonden hoedanigheden. De effectenworden uitgedrukt ineenalof nietofeventueel teverwach-

ten 'kwaliteitsverlies'.Eendergelijke beoordeling isafzonderlijk doorelke discipline voor elk
gebied envoor een aantal recreatievormenuitgevoerd.
Deze kwetsbaarheidsbepaling is in feite eenomgekeerde geschiktheidsbeoordeling. De probleemstelling was erniet opgericht aan tegeven welke
delen vandeVeluwe geschikt
ofaantrekkelijk zijn
voorbepaalde vormenvan recreatie.Omdathetverschijnsel recreatiemethethele daarachter staande technische apparaat zondermeerdomineert over
de natuur enhet landschap,isdenadruk juistgelegd ophet aangevenvandie activiteiten,die ongeschikt
zijnvoor eenbepaald gebied.
Tenbehoevevandekwetsbaarheidsbepalingen is
een lijst samengesteldmet een 26-tal opdeVeluwe
mogelijke recreatievormen (tabel 17).Bijde omschrijvingvan de afzonderlijke categorieën is in
eerste instantieuitgegaanvan:
a De toegankelijkheid van eengebied,
b Devorm (ofvormen)van toegestane mobiele en
stationaire recreatie.
c Het soorten deoppervlakte vande recreatieve
voorzieningen.
Elke recreatiecategorie in tabel 17 is danook
een combinatievan a,b en c.De lijstisuiteraard nietvolledig. Er zijnveelmeer recreatievormen of combinaties denkbaar,maar aangezien een
beperkingvanhet aantal categorieën noodzakelijk
was zijn slechtsdiégekozen,waarvandebeoordelingdoor onshetmeest zinvolwerd geacht.
Er zijnbewustook zeer lichte of extensieve
vormenvan recreatie opgenomen,i.v.m.het feit
dat zelfseen zeer geringe recreatiedruk insommigegebiedenvoorbepaalde aspecten alkwaliteitsverlieskan veroorzaken. Indeomschrijving van de
recreatiecategorieën is geen nadere aanduiding omtrentde intensiteitvan wandelen,fietsenetc.opgenomen.Deze is indepraktijkmoeilijk teregelenenbovendien zijnhetwaarschuwende karakter
van de beoordelingen en de schaalwaarop deze zijn
gericht van dien aard,datexacte intensiteitsaanduidingenweinig zinvol zijn.Wel iserbijvoorbeeld inde categorieën onder 1.1.1 in tabel 17
door deverschillende beperkingen impliciet ookeen
invloed opde intensiteit verondersteld. Zo iser
van uitgegaan dateengebiedwaarin alleenkaarthoudersmogenkomen inhet algemeenminder drukzal
zijndaneenonbeperkt opengesteld gebied . (Een
park alsDeHogeVeluwe isuiteraard een speciaal
geval entrektdoor zijn speciale status juistveel
bezoekers). Inde omschrijvingenwordt telkensgesprokenvan bestaande wegen enpaden.
Bij debeoordeling vandekwetsbaarheidvan een
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OMSCHRIJVING

CODE

1. MOBIELE RECREATIE
1.1. Wandelen enfietsen op daarvoor ingerichte enbestaandewegenenpaden:
1.1.1. Beperkt toegankelijk
1.1.1.1. slechtstijdelijk (bijv. buiten broedseizoen ) delenvan hetgebied toegankelijk voor houdersvankaarten;
1.1.1.2. slechtsdelenvanhetgebied toegankelijk;
1.1.1.3. gehelegebiedslechtstijdelijk (bijv. buiten broedseizoen ) toegankelijk;
1.1.1.4. geheel opengesteld,dochslechtsvoor houdersvankaarten.
1.1:2. Onbeperkt toegankelijk *)
1.1.2.1. bezoek nietgestimuleerd;
1.1.2.2. bezoekgestimuleerd (bijv. d.m.v.uitgezette routes ).
1.2. Wandelen,fietsenenpaardrijden op daarvoor ingerichte enbestaandewegenenpadenonbeperkttoegestaan.
1.3. Wandelen enpaardrijden ook buiten depadentoegestaan:
1.3.1. slechtstijdelijk (bijv.buiten broedseizoen )enslechtsin delenvanhetgebied;
1.3.2. slechtsin delenvanhetgebied;
1.3.3. slechtstijdelijk (bijv. buiten broedseizoen );
1.3.4. in hetgehelegebiedgedurende hetgehelejaar, loslopende hondentoegestaan.
( allebovenstaande categorieën behalve 1.3.4.: honden aandelijn)
1.4. Bromfietsentoegestaan:
1.4.1. slechtsop bepaalde routes
( terrein overigensopengesteld voor wandelen enfietsen opwegenenpaden) ;
1.4.2. opallewegenenpaden
( terrein overigensopengesteldvoorwandelenenfietsenopwegenenpaden).
1.5. Autorijdentoegestaan:
1.5.1. slechtsop bestaandeverhardewegen,inclusief wegen langsdegrensvaneengebied
( omliggend terreintoegankelijk voor wandelen enfietsen op daarvoor ingerichte enbestaandewegenenpaden)
1.5.1.1. passerendlangzaam ( max.40 km/u ) ;stopverbod;
1.5.1.2. passerendsnel;stopverbod;
1.5.1.3. met parkeren langsde weg.
1.5.2. opverharde,semi-verhardeennietverhardewegen
( omliggend terreinvoorvoetgangers onbeperkt toegankelijk ).
2.STATIONAIRE RECREATIE
(terreinen met gemotoriseerdvervoer bereikbaar )
2.1. Enkeleverspreid liggende dagrecreatieveelementen:
2.1.1. elk meteenoppervlakte< 1 ha.,vrijwel zonder bebouwing;slechts met bijv.een toiletgebouwtje;
( bijv.dagcamping,l i g - enspeelweide)
2.1.1.1. in combinatie met categorie einhet overigegebied;
2.1.1.2. incombinatie met categorie oin het overigegebied;
2.1.2. elk meteenoppervlakte < 1ha.,met bebouwing ( restaurant e.d.); incombinatie met categorie o;
2.1.3. elk met eenoppervlakte > 1ha.,vrijwel zonder bebouwing ( bijv.golflinks), incombinatie met categorie o;
2.1.4. elk meteenoppervlakte > 1ha.,met bebouwing (bijv.zwembad ), in combinatie met categorie o.
2.2. Enkeleverspreid liggendeverblijfsrecreatieve elementen:
2.2.1. kampeerterreinen zonder caravans < 1ha.,metweinigvoorzieningen
2.2.1.1. in combinatie metcategorieein het overigegebied;

w

2.2.1.2. incombinatie met categorie o inhet overigegebied;

x

2.2.2. kampeer- encaravanterreinen (ev.metvasteseizoenplaatsen )> 1ha.,metveelvoorzieningen;

y

2.2.3. huisjes- en/of stacaravanterreinen > 1 ha.

z

"(Vanaf 1.1.2.zijn deaangegevencategorieën inclusief plaatselijke, kleine ( niet groter danenkelearen), langsdepadengelegen
eenvoudigevoorzieningen (zoalspicknickplaatsen ).
Tabel: 17 Recreatiecategorieën t.b.v. de kwetsbaarheidsbepaling.
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gebied t.o.v. eenbepaalde recreatiecategorie zijn
tweebenaderingen mogelijk:
Uitgaandevan de actuele recreatiedruk. Dit
houdt in dat alle categorieën dieminder intensief
zijndan de reeds aanwezige,ofwel nietkunnenwordenbeoordeeld, ofwel zondermeermet de term'geen
kwaliteitsverlies' zullenworden aangemerkt doordatdebestaande beïnvloeding sterkeris.
Uitgaandevan de zogenaamde 'nul-situatie':het
gebied wordt zonder enige recreatie-invloedgedacht,
watbetekent datelk gebied voor elke recreatiecategoriekanworden beoordeeld.
De eerste benadering is indepraktijk niet
goed uitvoerbaar,omdatnietexactbekend iswelk
niveau van recreatiedruk thans isbereikt.Het is
bovendien juistwenselijk ombijhet aangeven van
dekwetsbaarheid ook uitspraken tekunnen doenover
de zeer lichte vormen van recreatie.Bijde tweede
benadering isditwèlmogelijk. Een vergelijking
van de resultaten van eendergelijke kwetsbaarheidsbepaling met gegevens over dehuidige recreatiekandan een indruk geven overdemate waarin
bepaalde ontwikkelingen altever zijngegaan.
Inverband hiermee is gekozen voor eenbeoordeling uitgaande vande nul-situatie.Deze isuit
praktische overwegingen alsvolgt 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').
Dezebenadering vanuit een fictieve 'nul-situatie' is niet zonder problemen.Met name debeoordelingen t.o.v.de faunawaren moeilijk (paragraaf
3.2.2.5en 3.2.2.6). Onder anderedoor de tebeoordelengebieden tevergelijkenmetovereenkomstige 'gavere'gebieden ishet toch gelukt om tot een
uitspraak over elke recreatiecategorie van elkgebied tekomen.
De term 'kwaliteitsverlies' isbij deze aanpak
voornamelijk gekozen omdathet inverbandmetde
presentatie vande resultaten (paragraaf 4.5) wenselijk was een algemeen hanteerbare formulering
voordekwetsbaarheidscategorieën tevinden (paragraaf 3.3.3). Een algemeen (voor alle disciplines)
geldige definitie vanhetwoord 'kwaliteitsverlies'
isechter nietmogelijk. Het effectvanbijvoorbeeldwandelen op eenbepaalde plaatszaluiteraard
voordegeomorfologie anders zijndan voor de avifauna.Evenals bij dewaardering heeft daarom elke
discipline voor zicheen aantal vooronderstellingen gehanteerd alsuitgangspunt voor debeoordeling. Datgene,wat daarbijvanuit de verschillende
disciplines onder 'kwaliteitsverlies'wordtverstaan,wordt in denavolgende paragrafen beschreven.
De 97 onderscheiden gebieden (kaartbijlage 7)
zijnniethomogeen;d.w.z.elkegebied bevat voor
een aantal disciplines verscheidene legenda-eenhedenmetverschillende eigenschappen c.q. kwetsbaarheden. Erwas daarom voor deze disciplines eenbeoordeling in twee fasennodig: allereerst eenbeoordeling vande eigen legenda-eenheden envervolgens een omzetting naar eenbeoordeling vandegebieden. Deze omzetting wordtbeschreven inparagraaf 3.3.3.Voor de eerste stap zijndriekwetsbaarheidscategorieën gehanteerd:
- = Kwaliteitsverlies
jf=Mogelijk kwaliteitsverlies; nader onderzoek
gewenst
+ =Geen kwaliteitsverlies
Inde inleiding van dithoofdstuk iser alop
gewezen dat de uitspraken overkwetsbaarheid in

veelgevallenmethet nodigevoorbehoud zijngedaan.Voor een aantaldisciplines iser nog zeer
weinig bekend overde effecten van verschillende
recreatievormen.Aangezien gericht onderzoek hiernaarbinnen ditproject nietmogelijk was hebben
sommigebeoordelingen zeker geendefinitief karakter. Naast deonbekendheid van allerlei relaties,
levert de schaal van dekaartwaaropdebeoordelingenmoesten worden afgestemd problemen op.Medeals
gevolghiervanmoest deomschrijving vande tebeoordelen recreatie-activiteiten tamelijk summier
blijven,enwas o.a. geen nadere plaatsaanduiding
mogelijk. Inverband hiermee zullen inde volgende
paragrafen bijdebespreking perdiscipline ook de
recreatiecategorieën aan de ordekomen.
Een aspectwaarhier ook nog opdient teworden
gewezen ishetvolgende.Bij dekwetsbaarheidsbepaling wordendegebiedenmin ofmeer geïsoleerd
beoordeeld. Heteffectvan eenbepaalde recreatievorm kanechter sterkwordenbeïnvloeddoor activiteiten die indeomliggende gebieden al of niet
plaatshebben. Bijhetgebruik van de resultaten
moet dan ookwordengedacht dat dit aspectniet in
debeoordeling konwordenbetrokken.Enerzijds uit
praktische overwegingen (demethode zouveel te
ingewikkeld zijn geworden), anderzijdswederomvanwegehetfeitdat over allerlei relaties inditopzicht nogonvoldoende bekend is.
De beoordeling van de kwetsbaarheid van hetoppervlaktewater isnietin dezemethode -die opde
beoordeling vangebieden isgericht -betrokken.
De kwetsbaarheid vanvennen enbekenvoor eenaantal relevantevormenvan recreatie zalinparagraaf
4.4.3 aan de orde komen.
3.2.2.2 GEOMORFOLOGIE
Hetkwaliteitsverlies ingeomorfologisch opzicht
datdoordeverschillende vormenvan recreatie-activiteitkanwordenveroorzaakt,bestaat uitveranderingen aan demorfologie.Directe veranderingen aandemorfologie door afgraving,egalisatie,
wegenbouw,e.d. kunnenplaatselijk zeer groot zijn
enhetverdwijnen van bepaalde vormen totgevolg
hebben.Door aantasting van devegetatie kanwindofwatererosie ontstaan,waardoor indirect envaak
zeer geleidelijk, eveneens veranderingen van de
morfologie optreden.
De erosiegevoeligheid is zeer afhankelijk van
de terreingesteldheid ende ondergrond.Voor het
ontstaan vanwatererosie zijn dehellingshoek ende
lengtevan eenhellingvan grootbelang,maar tevens de aard endepakking vanhetmateriaal.Vooraldaarwaar regenwater niet snel indegrond kan
dringen isophellingen watererosiemogelijk.Winderosie zalopdezeplaatsen niet ofnauwelijks optreden.Duin-en dekzandgebieden kunnendaarentegenvrij snelgaan stuiven wanneer de vegetatie
wordt aangetast. Hogeduinenworden hierdoor afgevlakt en op andere plaatsen kaneen stuifzandvlakte ontstaan.Lichte recreatie kan ineen gebied
met actief stuifzand in zoverrepositiefwerken,
dat dichtgroeien ervanwordt tegengegaan. Sterke
recreatiedruk kan totgevolg hebben dateenuitgestoven gebiedmet aan de randenhoge landduinen
ontstaat.
3.2.2.3 BODEM
Bijdebeoordeling van dekwetsbaarheid van de
bodem iseen teverwachten aantastingvan degaafheid van hetbodemprofiel alsmaatstaf gekozen.
Deze aantasting ishierdus als kwaliteitsverlies
geïnterpreteerd. Alsbelangrijkste beoordelingsfactoren zijn gekozen:
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De draagkracht van de grond.
De kans op verstuiving.
Heteffect van verontreiniging.
Vergraving.
Aan dehand van deze factoren isgepoogdheteffect
van deverschillende recreatiecategorieën tebeoordelen. Zo isbijvoorbeeld heteffectvanverontreiniging opbemeste bodems ofbodemsmet een
van naturevoedselrijke bovenlaagminderdan op
voedselarme gronden.Opgrondenmeteen gemiddeld
hogere grondwaterspiegel zullen de effecten van
bijvoorbeeld berijden sterker zijndan de gronden
waar hetgrondwater altijd ver onderhet maaiveld
blijft. Sommige recreatiecategorieën brengen de
noodzaak met zich mee,degrond tenminste plaatselijk tevergraven,waardoor de oorspronkelijkebodemopbouw geheelwordt verstoord.
De resultaten van debeoordeling van elke bodemeenheid aan dehand vanbovengenoemde factoren met
betrekking totde onderscheiden recreatiecategorieen zijn samengevat in tabel18.

3.2.2.4 VEGETATIE
Inhetkadervan ditproject isgeen onderzoek
verrichtnaar de effecten van recreatie opdeve-

Geen of eengering
kwaliteitsverlies

Recreatie categorie ^
a
b
c

getatie. Bij dekwetsbaarheidsbeoordelingisuitgegaanvan de resultaten van onderzoek in anderverband (Aleva 1973,Op 'tHof 1974,Van der Werf1967
1972), aangevuld met ervaringen die tijdens devegetatiekartering op deVeluwe zijn opgedaan.Voor
zover mogelijk isbijdebeoordelingen ook rekening gehoudenmet niet-gekarteerde vegetatie-eenheden (paragraaf 3.2.1.4), aangezien deze vaakzeer
kwetsbaar zijn.
Onderkwaliteitsverlies wordt verstaan:
Verlies van gaafheid, d.w.z.veranderingen in
samenstelling en structuur van de vegetatie t.g.v.
bijvoorbeeld betreden enberijden.
Oppervlakteverliesdoorwegen,paden,recreatievoorzieningen (o.a.parkeerterreinen),kaalgelopen stukken e.d.
Intabel 19kanworden afgelezen of deverschillende recreatiecategorieën in de afzonderlijkevegetatie-eenheden al dannietkwaliteitsverliesveroorzaken.Deze tabelheeft alsuitgangspuntgediend
voordebeoordeling van degebieden.
Bijdekwetsbaarheidsbepaling ismeteen aantal
aspecten die metde recreatiecategorieën samenhangen, zwaarwegend rekening gehouden.Het betreft
hier effecten die ontstaan door recreatie-activiteiten,die indepraktijk veelal gepaard zullen
gaanmet de soorten recreatie,die inde categorie

Kwaliteitsverlies wordt ver moed, nader onderzoek is
nodig

Kwaliteitsverlies

overal mogelijk zonder
kwaliteitsverlies

d
e
f
9
h
i

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 op gt 1 t/m IV
uitgezonderd vlakvaaggron j
den op gt 111; alsmede veenen kleigronden op gt V

i

k

1

alle gronden o p g t V I t/m V I I I ,
behalve die met een zanddek
endeduin-en vlakvaaggronden

alle gronden met een zand dek en de duin - en vlakvaag
gronden op gt V t/m V I I I

alle gronden op gt 1 t/m V,
uitgezonderd vlakvaag gronden op gt V

overal mogelijk zonder
kwaliteitsverlies

m
n
0
P

q

als k

als k

als k

als k

als k

overal mogelijk zonder
kwaliteitsverlies
alsk

r
s

als e t/m j

t

alsk

u

als e t/m j
als k

alle gronden op gt 1 t/m V
uitgezonderd vlakvaaggronden op gt III t/m V

alle gronden op gt VI t/m VIM
en tevens de vlakvaaggronden
opgt III t/m V

alle gronden op alle gt's

V
w
X

als k

alsk

Y
z

als k

als k

alsv

1) zievoor betekenis categorieën tabel 17
Tabel 18 Beoordelingsschema van de kwetsbaarheid der gronden op de Veluwe t.o.v. de
recreatiecategorieën
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Kwetsbaarheid t.o.v. recreatiecategorie: 1)

a

Vegetatte-eenheid 2)

Stuifzand

<

b

C

d

e

f

g

A

Actief
stuifzand

•

•

•

•

A

z

•

A

A

A

A

CL

A

A

A

A

A

L

CK

A

C
Heide

<

CD
CE

A

k

l

m

n

O

p

A

A A A A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A A A A A A A A

A

A

A

A

A

A

A

A
A
A
A

A

A

A
A
A
A

A

A

A
A
A
A

A

A

A
A
A
A

A

A

A
A
A
A

A

A

A A A A A A A A A A A

A

A

A

A

A

A

A A A A

CM
Q

A

A

A

A

A

L

A

A

A

A

A

K

A

A

X
D
1

A

V

A

h

i

i

A
A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A
A A A A

A

A

A

A

A

q

r

s

t

u

V

w

X

<

•

H
Pt

A A A A A A A A A A A
A
A
A
A
A A A A A A A
A
A
A
A
A A A A A A A
A

A

A

A

A

A

A A
A A

F

A

R

A

N
A

'M
S

•

A

A
A
A A A A A A
A A A A A A
A A A A A A
A A A A A A
A
A
A
A
• A • • A
A A A A A A A A A A

A
A
A A
A
A A
A A A
A A
A
A

• •

E

A
A
A
A
A

Z

A

P
Bos

il'

A
A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A

A

A

A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A A A A A A A A A A

a

Cultuurland

<

f
l »

• =ingreep of activiteit zonder kwaliteitsverlies mogelijk
A =ingreep of activiteit veroorzaakt kwaliteitsverlies

A

A

A

A

A

A

A =mogelijk kwaliteitsverlies t.g.v. ingreep of activiteit; nader onderzoek gewenst
1)zie tabel 17

2) ziebijlage 5en § 2.4.1.

Tabel 19 Kwetsbaarheidsbepaling per vegetatie-eenbeid en per recreatiecategorie,

expliciet zijn genoemd.De beknopte omschrijving
van de recreatievormen dieeen categorie omvatkan
hierdoor niet altijdhelemaal striktworden gehanteerd. Enkele voorbeelden kunnen ditverduidelijken.
Mobiele recreatie opbestaande wegen en paden
kan -strikt genomen -voor vrijwelgeen enkelevegetatie-eenheid kwaad. Indepraktijk echterbegeeftmen zich vaak buitenwegen enpaden (bijvoorbeeld om grote waterplassen ofmulleplekken opde
weg teontwijken,waardoor verbreding vanbestaande wegen enpaden plaatsvindt).
- Voorzieningen voor stationaire recreatie (bijvoorbeeldpannekoekenhuis, speelweide,spartelvijver etc.)kunnen demobiele recreatie ineen wijde
omgeving stimuleren.
Vormenvanmobiele recreatie brengen zeer vaak
vormen van ongeorganiseerde stationaire recreatie
met zich mee.

3.2.2.5 BOSTYPEN
Bij dekwetsbaarheidsbepaling vandeverschillende bossen opdeVeluwe is gewerktmet bestaande
kennis.Relatie-onderzoek was gezien debeschikbare tijdnietmogelijk. Bijhetnagaan vande consequenties vande onderscheiden recreatievormen is
vooral gekeken naar dekansopverlies aanbosareaalen naar effecten ophetbosbeheer inverband
methetvoortbestaan vanhetbos.
De kwetsbaarheid van eenboshangt samenmethet
bosbeheer omdatnaarmateditbeheer achterwege
blijftminder of geen corrigerende maatregelenkunnenworden getroffen.De betekenisvan de bostypen
voor debosbouw (paragraaf 3.2.1.5)heeft bijde
beoordeling eveneens een rol gespeeld.
Opgemerktmoetworden datgeen rekening isgehoudenmet aspectenvanvandalisme,zoals krassen
inboomstammen, afrukkenvan boomtakken,graven in
hetbos,ontvreemden vanbomen e.d. Wellichtvormen
deze aspecten wel degrootste bedreiging voor het
bos opdeVeluwe,maar ditgeldtvoor ieder bos en
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bovendien staandeze losvan de onderzochte recreatiecategorieën.
De resultaten van debeoordeling per bostype en
per recreatiecategorie zijnbijeengebracht intabel 20enwordenhieronder nader toegelicht.
Bij debeoordeling van demobiele recreatie is
geen onderscheid gemaakt tussende bostypen (paragraaf 2.4.2)omdat inprincipe geenbos opgeofferd
hoeft teworden ende negatieve volgenvan deze
recreatiecategorieën temaken hebben metbeschadigingen die hetvoortbestaan vanbos in gevaar kunnenbrengen,watvoor elk bostype kwaliteitsverliesbetekent.De categorieën at/m f (tabel 17)
worden inprincipe nietalskwaliteitsverlies gezien. Alle bedoelde activiteiten vinden immers
plaats opwegen enpaden of opdehierlangs aangebrachte eenvoudige voorzieningen.Voor categorie g
isnader onderzoek nodigvooralmet betrekking tot
hetpaardrijden inbos,wanthiervoor worden veelalnieuwepaden (ruiterpaden) inhetbos aangelegd
die eennegatief effectkunnenhebben ophetvoortbestaanvanbos.Van de categorie h t/m kwordt
verwacht dat zekwaliteitsverlies totgevolgzullen
hebben,omdatbij deze categorieën ook buiten de
wegenenpaden hetbos toegankelijk is.Het iszeer
waarschijnlijk dat juisthierdoor debodem ende
verjonging inde opstanden beschadigd kunnenworden. Overde consequenties vanbromfietsen inhet
bos (categorie 1)isweinig bekend,nader onderzoek isnodig metname watbetreft deuitlaatgassen. Dit geldtvoor alle categorieën waarin hetgebruik vanverbrandingsmotoren isopgenomen.Categorie m isalskwaliteitsverlies gezien omdatjuist
deze vormvan recreatie allepotenties heeftomtot
'crossen'uit te groeien waardoor innog ernstiger
mate danbij de categorieën h t/m k bodem, opstand
enverjonging beschadigd kunnenworden.Voor de
categorieën nen oisnader onderzoek nodig inverband met de consequenties van uitlaatgassen,olieverlies e.d. endeproblematiek vanwegaanleg en
wegverharding inbos.De categorieën p enq worden
alskwaliteitsverlies beschouwd omdatbijhetparkeren langs deweg (categorie p) de opstandsranden
gevaar lopen,terwijlbij categorie q allekansbe-

staat op 'crossen'.
Bijde categorieën met stationaire recreatiezal
inveelgevallen bos opgeofferd moetenworden. Het
minstwenselijk achten we deze opoffering inde
hoogst gewaardeerde bostypen (paragraaf 3.2.1.5).
Voor de categorieën ren swordt kwaliteitsverlies
verwachtbij debostypen 1t/m 4,weinigkwaliteitsverlies bijdebostypen 6 en 7,omdat deze
bostypen bosbouwkundig gezien eenaantalbeperkingenkennen.Nader onderzoek isnodig bij bostypen
5,8en 9.Voor de categorieën tenuwordtkwaliteitsverliesverwachtbij debostypen 1t/m 5;nader onderzoek isnodigbij debostypen 6 t/m 9,dit
inverband met de aardvan debebouwing en/of de
oppervlakte vanhet temaken object.Voor categorievwordt kwaliteitsverlies verwachtbij de bostypen 1t/m 6; nader onderzoek isnodig m.b.t. de
bostypen 7t/m 9.De categorieën w enx lijkenmeer
mogelijkheden tebieden vooral bij debostypen 3en
4, omdat dezebostypen veelal een zodanige ruimtelijke opbouw hebben (openruimten) datvrijwelgeen
boshoeft teworden opgeofferd,nader onderzoek is
echter nognodig; dit geldtook voor debostypen 5
t/m 9. Wel iskwaliteitsverlies teverwachten bij
debostypen 1en 2.Voor de categorieën y enz
moet relatief veelbos opgeofferd worden vandaar
datkwaliteitsverlies teverwachten isbijde bostypen 1t/m 5;voor debostypen 6 t/m 9is nader
onderzoek nodig.
Uitdeze opsomming blijkt hoe weinig inzicht er
op ditmoment nogbestaat over de consequenties
van derecreatie voor hetbos.De hierbovenuitgevoerde kwetsbaarheidsbepaling blijft arbitrair;
men dient tebedenken dathetvaak gaatom eencombinatie van factoren,welke mogelijkerwijseencumulatief effectkunnenhebben.Daarnaast ishet
noodzakelijk deze gehelekwetsbaarheidsproblematiek
inbreed verband te zien,datwilzeggen incombinatie metgegevens en inzichtenuit anderedisciplines.

Kwetsbaarheid t.o.v recreatie categorie : D

BOSTYPEN 2)

a

b

c

d

e

f

1
2
3

9

h
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X

y

Z

•

kwaliteitsverlies te verwachten

geenkwaliteitsverlies te verwachten

W

' zie § 2.4.2. en bijlage 6

3.2.2.6GROTE ZOOGDIEREN
Metbetrekking tot degrote zoogdieren zijnvoor
elke recreatiecategorie direct de gebieden (paragraaf 3.3) beoordeeld en was geenkwetsbaarheidsbepaling in 2stappen nodig.

Kwetsbaarheid
Uit onderzoek isbekend dathet gedrag enverspreidingspatroon van grote zoogdieren in sterke
mate kanwordenbeïnvloed door het 'recreatiegebeuren'. Het ismomenteel zo,datnergens op deVeluweeen 'blanco'situatie (zonder invloed vanrecreatie) wordt aangetroffen.Er zijn dan ookalleen
meetbare verschillen tussenmeer enminderbeïnvloede situaties.
Het isniethelemaal bekend,hoe hetverspreidingspatroon van de grote zoogdieren er zouuitzien
ineen blanco situatie.Vermoedelijk zaldan de
factorvoedsel debelangrijkste rol spelen terwijl
nu de factoren rusten dekking vaak bepalend zijn
voor het terreingebruik door sommige soorten.
Door de aard van debegroeiingenterreingesteldheid is dekwetsbaarheid bij 'open'terreinen vaak
groter danbijbossen.Afhankelijk vanhetwegenenpadenverloop,de toegangsregelingen, liggingvan
campings, restaurants (uitstralingseffect) e.d.
geeftéénzelfde aantalbezoekers inhet eneterrein
meer verstoring dan inhet andere.Bovendien zijn
de gedragingen van debezoekers vanbelang.De
kwetsbaarheid voor eenbepaalde activiteitmoetdus
per gebied worden bekeken.
Niet alle grote zoogdieren zijn even 'gevoelig'
voor verstoring.Het edelhert is inditverband de
soortdiehet snelstproblemen oproept.Samen met
het ree (endamhert) behoortdeze soorttot deherkauwers. Herkauwers hebben eenbepaald ritme van
voedselopname enherkauwen,dat zich overhetgehele etmaaluitstrekt enwaarbij opbepaaldetijden
bepaalde plaatsen (ookopen terreinen)wordengeprefereerd.Dit ritmewordtechter gemakkelijkdoor
demensverstoord. Hierdoor moeten de dieren met
eenmindere kwaliteit en/of kwantiteit voedselgenoegen nemen.Spijsverteringsstoornissenkunnenoptreden en conditieverslechtering wordtwaargenomen.
Ook kan concentratievorming optreden,waardoor delenvanhet terrein niet langer wordenbenut en in
andere delen 'overbegrazing'van bepaaldeplantesoorten kan plaatsvinden.
De moeflonbegraast graag openvlakten.De kans
opverstoring isdoorhetontbreken van dekking
daarom groot.De afstand waaropmoeflons voorde
mensvluchten is sterk afhankelijk vanhet gedrag
derbezoekers. Rustig fietsende ofwandelende recreanten die op depaden blijvenworden soms'getolereerd. Als 'kudde'-dieren levende moeflons vaak
in grotegroepen (somsmeer dan 100 exemplaren).
Vaak zietmenhet verschijnsel datkleine groepjes
moeflonsminder 'schuw' zijn daneengrotekudde.
Wanneer er ééndier wegvlucht gaat dehele groep
mee. Naarmate ergrotere groepen zijnneemtdeverstoringskans dus toe omdat er dan altijdweleen
dier isdat de 'zaak'niethelemaalvertrouwt.
Zwijnen zijn niet zogevoelig voor verstoring
mitsmende 'dekkingen'waarin zijoverdagverblijven nietbetreedt ofverontrust.
Vossen en dassen zijn zeergevoelig voorverstoringvan (enrondom)hunburchten.Door hun
nachtelijke leefwijze hebben ze van de menselijke
activiteiten inhun leefgebied niet zoveelhinder,
mitsdeburchten enoverige 'dagverblijven' niet
worden verstoord.

Kwaliteitsverlies
Kwaliteitsverlies iseen 'rekbaar'begrip. Wat
deéén alsverlies aannatuurlijke waarden ziet is
voor een ander nog acceptabel.Bijde grote zoogdieren kanmen 2typen 'kwaliteitsverlies'onderscheiden.
- Verliezen die opvrijkorte termijn d.m.v. een
bepaalde maatregel (bijvoorbeeld instelling van
rustgebieden) kunnen worden gecompenseerd.
Verliezen die ofniet of slechts gedeeltelijk
kunnen worden gecompenseerd.
Inditgeval isalsvooronderstelling aangenomen dathet invoerenvan een recreatiecategorie
niet gepaard gaatmet een gecompenseerde maatregel.
Kwaliteitsverlies ontstaat dan indevolgendegevallen:
Vermindering van het aantal individuen bijverschillende soorten grote zoogdieren ineen gebied
ten gevolge van de ingevoerde recreatiecategorie
(somsdoor goed beheer te compenseren).
Hetverdwijnen van één (ofmeer) soortenuithet
gebied (bijna nooit te compenseren).
Hetverloren gaanvan waardevolle dassen-of
vossenburchten zonder dat indatzelfde gebiedvervangingsmogelijkheden aanwezig zijn.
Hetverloren gaan van onvervangbare voedselgebieden voor één ofmeer soorten.
Hetnagenoeg geheelverloren gaanvandekkingsmogelijkhedenbinnen het gebied.
Hetpermanentveranderen van het dag/nachtritme
van herkauwers waardoor debenutbaarheid van het
terrein sterk terugloopt. (Opgemerktkanwordendat
indit opzicht opvrijwel degehele Veluwe alsprake isvankwaliteitsverlies. Invele gevallen is
deverstoring thans tegroot en/of zijnernog te
weinig compenserende maatregelen genomen).

Recreatiecategorieën
De effectendie teverwachten zijn als gevolg
van deverschillende recreatiecategorieën (tabel
17) zullen hieronder nader wordenbesproken.
De categorieën aenb zullen inhet algemeen
weinig nadelige effectenvoor degrote zoogdieren
met zichmee brengen.Voor de categorieën ct/m f
zijn afhankelijk van de aanwezigheid van dekking
en dewilddichtheid, in toenemende mate voor de
herkauwersveranderingen inverspreiding endagritme teverwachten. Ten aanzienvan categorie fkan
worden gezegd dat zorgvuldig gekozen wandel-en
fietsroutes geen extra verstoring met zichmeebehoeven tebrengen.Paardrijden,mits in rustigtempo en op zorgvuldig gekozen routes (categorie g)
geeftweinig meer storingdan alleenwandelen en
fietsen (categorief ) .
Ten aanzienvan degrote zoogdieren kan worden
vastgesteld dathetverlatenvanwegen enpaden
(categorie h t/m k)vrijwel altijd totkwaliteitsverlies leidt.Afgezienvan herkauwers en zwijnen
lopen ook vossen endassen gevaar verstoordteworden daar hunburchtenbetreden kunnenworden (herhaalde verstoring leidt totwegtrekken uit de
burcht). Naarmate het verlaten vanwegen enpaden
ingrotere gebiedsdelen en/of gedurende langere
tijdwordt toegelaten,neemthetnadelige effect
toe. (Alleen indie gebieden,waar vanwege snelwegen ofandere oorzaken geen grote zoogdieren meer
teverwachten zijn,isookweinig nadeel teverwachten).Wanneer bovendien noghondenworden losgelaten (categorie k) ishetkwaliteitsverlies totaal. (Eigenaars van loslopende honden zijnoverigens ingevolge dewettelijke bepalingen strafbaar,
zodra hunhond wild opjaagt).
Hetbromfietsen opbepaalde routes (categorie1)
zal inhet algemeenweinig meer storing geven dan
bij een f. Hetbromfietsen op allewegen enpaden

109

zal daarentegen sterk kwaliteitsverlies betekenen,
aangezien hetwegtrekken van dieren te verwachten
is.
Categorie n, langzaam autoverkeer met stopverbod opbestaande verharde wegen gecombineerd met
wandelen en fietsen in omliggend terrein,zalvergelekenmet categorie eweinig extra verstoring
geven.
Passerend snel autoverkeer kan leiden totkwaliteitsverliezen doorhetdoodrijden van dierenen,
bijhoge verkeersintensiteit,hetbemoeilijken van
verplaatsing vanhetwild wegens oversteekmoeilijkheden. Openstelling van het omringende gebied verhoogt het risicovan aanrijdingen,doordatopgejaagde dierenonverhoeds dewegen oversteken. Bij
categorie pwordt,vergeleken bije en f, extra
kwaliteitsverlies verwachtdoorhet toenemendeaantalbezoekers. Ingebieden waarverharde wegen op
relatief korte afstand vanelkaar lopen zaldeverstoring groot zijn.Categorie g zal zeerveelkwaliteitsverlies geven,enerzijds doorhetgroteaantalbezoekers,dathier waarschijnlijk komtenanderzijds doorde openstelling ookbuitendepaden.
Bij de categorieën met stationaire recreatie
geldtdatde voorzieningen of objecten zelf weinig
kwaliteitsverlies behoeven te geven doorhunrelatief geringe afmeting.Dooreenverkeerdesituering
vande objecten,bijvoorbeeld midden opvossen-of
dassenburchten of inhetenigebosgebiedje temiddenvan eenheidelandschap,kanhet kwaliteitsverliesechter groot zijn. In demeeste gevallen zullendemenselijke activiteiten buiten devoorzieningen zelfhetgrootste kwaliteitsverlies geven.
Het 'uitstralingseffect' isingebiedenmetveel
grote zoogdieren ofweinigdekkingmeestal vrij
groot.Daarbijmaakthetweinig verschil ofhet
gaatom elementen voordagrecreatie ofvoorverblijfsrecreatie. Bij toename vanhet aantalelementenworden steeds grotere delenvanhetgebied'onbewoonbaar'voor diverse soorten.Een belangrijk
aspect is,dat stationaire recreatie -vooral als
er gebouwdwordt -vrijwel onherstelbaar kwaliteitsverliesbetekent.
3.2.2.7 VOGELS
Bij debeoordeling van dekwetsbaarheid vande
avifauna t.o.v.deverschillende recreatiecategorieën isonderkwaliteitsverlies verstaan hetverdwijnenvanbepaalde (karakteristieke, zeldzame)
vogelsoorten alsbroedvogel.Een eventuele verandering vanhet aantalbroedparen vanmeer algemene
(nietkarakteristieke,niet zeldzame) vogelsoorten
ishier inhet algemeenbuitenbeschouwing gelaten.
De kans opverstoring vankarakteristieke of
zeldzame broedvogels (zoalskorhoen,duinpieper en
havik) is afhankelijk van een aantal factoren.Voor
watbetrefthet landschap zijnvooralhetontsluitingspatroon,het reliëf,de openheid (heide) of
geslotenheid (bos)en devariatie t.o.v.deoppervlakte vanbetekenis.Verder isgeletop de opdit
moment aanwezige voorzieningen voor dag-enverblijfsrecreatie. Tenslotte isuiteraard deverstoringsgevoeligheid vandevogelsoorten inkwestie
vanbelang,maar deze is juistnietaltijd gelijk
en afhankelijk vande situatie terplaatse en van
de al aanwezige vormenvanmenselijke activiteit.
Teneinde inrelatiefdrukke ofgestoorde gebieden ook eenoordeel tekunnengeven overde lichte
of extensieve recreatiecategorieën, ishier door
vergelijking metovereenkomstige, doch 'gavere'gebieden uitgegaanvan eenpotentieel te verwachten
avifauna.
Bijde recreatiecategorieën (tabel 17)kan een
aantal opmerkingen worden gemaakt.De categorieën
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waarbij de openstelling van eengebied slechtstijdelijk is (a,c,h, j)zijn zobeoordeeld dat deze
openstelling buitenhetbroedseizoen valt.De invloed op de avifauna zaldaarom gering zijn. Bij
die categorieën waarbij slechts delen vanhet te
beoordelen gebied zijnblootgesteld aan de respectievelijke recreatievormenwas debeoordeling vaak
moeilijk, omdatnietbekend was omwelkedelen het
ging.De categorieën waarbij eenvorm van gemotoriseerd verkeer aande orde is zijn voornamelijk
beoordeeld t.a.v.de teverwachten hogeintensiteit
vanhetoverig gebruik dathiermee gepaard gaat.
Hetbromfietsen en autorijden zijn op zich niet zo
storend omdat ze inhoofdzaak het aspect 'lawaai'
met zichmeebrengen envogels eenduidelijkegewenning aan 'lawaai'vertonen.Hetwandelen enpaardrijden buiten depaden (k)betekent altijd -en in
versterkte mate wanneer er ook nog loslopende honden zijn -een sterke storingvan de avifauna.
Vooral bodembroeders (eenden,wulp,korhoen,nachtzwaluw,houtsnip,boomleeuwerik etc.)worden hier
bedreigd.
Bij de categorieën met stationaire recreatie is
uiteraard de liggingvande voorzieningen bepalend
voor het teverwachten effect. Er isbij debeoordeling zwaarwegend rekening gehoudenmethet soort
recreanten datbij deverschillende categorieën te
verwachten isen daarmeemet het soortvannegatieve invloeden dat zalkunnen optreden.
Voor alle categorieën,behalve die,waarbij het
gebied gedurende hetbroedseizoen niet toegankelijk
is (a,c,h en j)iser rekening mee gehouden dat
het recreatieseizoen -dusdedrukste tijd -inhet
algemeen juist samenvaltmethetbroedseizoen.
3.2.2.8 CULTUURHISTORIE
Kwaliteitsverlies ten aanzien van decultuurhistorische relicten treedt opwanneer deze door de
recreatie worden aangetast.Beschouwtmen deverschillende recreatiecategorieën (tabel 17) inhun
algemeenheid, dankan hetvolgendewordenopgemerkt.
Watbetreft demobiele recreatie,hetzijwandelend,hetzijper fiets ofbromfiets,zal geenschadeworden aangericht zolangde activiteitenplaatsvinden opdaarvoor ingerichte enbestaande wegen en
paden. Het isniet vanbetekenis ofdeze wegen en
paden beperkt toegankelijk zijn ofonbeperkt.Evenmin ishet aldan niet laten loslopenvan honden
relevant. Bedenkingen beginnenpas te rijzenwanneerhetbezoek wordt gestimuleerd waardoorbepaalde voorzieningen kunnenworden aangetrokken (zoals
restaurants enparkeerplaatsen).Voorts ishetniet
wenselijk alsmen zijn activiteiten totbuiten de
wegen endepaden gaat uitstrekken. Zeker geldt dit
ten aanzienvan hetpaardrijden,welke activiteit
bovendien nietdenkbaar is zonderde minofmeer
directe aanwezigheidvan maneges.Paardrijden buitenwegen enpaden ishetmeestbezwaarlijk ten
aanzienvan de cultuurhistorische relicten inde
hoogste waarderingsklassen. Demobiele recreatie
bedreven doormiddelvan automobielen stuitwatbetrefthet cultuurhistorische aspectnietopoverwegende bezwarenmits daarbijwordt gereden opverhardewegen ener een stopverbod geldt.Behoort
parkeren tot demogelijkheden dan kunnen er allerleivoorzieningen worden aangetrokken die wellicht
minder geschikt zijnvoorhetvoortbestaan vande
cultuurhistorische relicten.Vooral ten aanzienvan
de relicten indehoogste waarderingsklassen kan
deze vormvan recreatie bezwaren opleveren.
Aangaande de stationaire recreatie mag eenbeduidend groter gevaarworden geduchtvoor hetoptredenvan kwaliteitsverlies danbijdemobielerecreatie.Methet toenemenvan de omvang vandevoor-

zieningen neemt dekans op aantasting sterk toe.In
demeeste gevallen zal deze aantasting dergelijke
vormen aannemen datrecreatieve ontwikkelingen
steeds toteen sterk kwaliteitsverlies zullen leiden.
3.2.2.9 FYSIOGNOMIEVAN HET LANDSCHAP
Erbestaat nogweinig ervaring methet bepalen
van devisuele kwetsbaarheid van landschappen. Het
begripkwetsbaarheid isalleenbruikbaar inrelatie
toteen zekere waardering. Het isook mogelijk om
meer algemeenvan gevoeligheid voor veranderingen
te spreken; daarbijwordt inhetmiddengelaten of
deverandering positief,neutraal ofnegatiefbeoordeeld wordt.Een uitwerking in deze trant is
bijvoorbeeld tevinden in DeVeer & Buitenhuis
(1973)en inVrij (1973).
Voor hetbepalen van dekwetsbaarheid van het
Veluwe-landschap isnagegaan inhoeverre landschappen metwaarderingsklassen 2t'm5 (paragraaf
3.2.1.10)kunnen dalen totklasse 1,wanneer één
van de tebeoordelen recreatiecategorieën optreedt.
Veranderingen binnen hetwaardetraject 2 - 5 konden
inhetkadervan dit onderzoek niet vastgesteld
worden aangezien nietduidelijk isofen inhoeverre recreatieve activiteiten met slechtsplaatselijke entijdelijke visuele gevolgen -zoalswandelen
enkamperen -dewaarderingsparameters en daarmee
dewaarderingsklasse nadelig beïnvloeden.
Hetkwetsbaarheidsonderzoek isgekoppeld aanhet
schaalniveauwaarop het landschap isbeschouwd,met
andere woorden aan dekaartschaal waarophet is
afgebeeld,namelijk 1 :100000.Indien de visuele
invloed van een tebeoordelen ingreep zichbeperkt
toteen oppervlak kleiner dan deminimumkaartvlakgrootte op de landschapskaart (ca.6ha inhetterrein)kan deze invloed buiten beschouwing blijven.
Immers,ookbijde opname vande kaart zijndeze
elementen nietverwerkt. Zekermoeten ook deze ingrepen inhet algemeen kritisch worden bezien,daar
de 'planologischepraktijk' laat zien dat solitair
optredende activiteiten veelal ruimtelijk meer ingrijpende en/of nieuwe activiteiten met zichmee
brengen.
Tenbehoeve van dekwetsbaarheidsbepaling van
hetVeluwe-landschap iseenmatrix opgesteld (tabel 21).Criteria diehierbij zijn aangelegd, zijn
de toegekende waardering (1of 2-5 ) ,ruimte-massa en de geschatte visuele invloed vande recreatiecategorieën op zichzelf (Brouweretal. 1974).
De groepen Ien IIuit dematrixbestaan uit
ruimtelijk landschap indewaarderingsklassen 2t/
m 5.Voor groep IIgeldt datdoor of langsde ruim-

Tabel 21. Kwetsbaarheidsmatrix vanhetVeluwe-landschap.De groepenwordenverklaard inparagraaf
3.2.2.9, de recreatiecategorieën in tabel17.
1
Groep

I
II
III
IV

Ree reat:Lecategorie
a-m n-q r

s

t

u

V

w

x

y-z

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

_
-

+
+
+
+

+
+
+
+

_
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+

1.+=geen kwaliteitsverlies
+ =mogelijk kwaliteitsverlies,nader onderzoek
gewenst
- = kwaliteitsverlies

+

tesprimaire of secundaire autowegen lopen (deel
van de toevoeging cuit de legenda).Groep III is
massa of associatie ruimte-massa,eveneens met
waarderingsklasse 2t/m 5.Groep IV bestaat uitalle overige landschapstypen,namelijk diemetwaarderingsklasse 1.Dezeworden geacht niet ofnauwelijks kwetsbaar tezijnvoor alle recreatiecategorieën (at/m z, tabel 17)vandaar de aanduiding +
indematrix (geenkwaliteitsverlies).
De verschillen enovereenkomsten tussendelandschapsgroepen I,IIen IIIper recreatiecategorie
of groepdaarvan zijn alsvolgt.De categorieën a
t/m m zijnmobiele recreatievormen die de landschapstypologie nietbeïnvloed hebben.Hetzichtbaar zijnvan wandelen, fietsen enbrommen alszodanig isniet opgenomen.De visuele invloed hiervan lijkt gering te zijn (bijzeer grote drukte
gaatdit uiteraard extrabezoek afremmen). Het is
inprincipe denkbaar dat devisuele gevolgen van
intensiefwandelen buiten depaden zodanig zijn,
dathet landschapsbeeld ingrijpend verandert, bijvoorbeeld doordat dekruidlaagvernietigdwordt.
Bijde opname van het gebied isdit echter nergens
'karteerbaar' aangetroffen.We geloven dan ook dat
het aangevenvan een + (geen kwaliteitsverlies)
voor de categorieën at/m m gerechtvaardigd is.
Bij de categorieën n t/m q is autorijden toegestaan.De verkeersdrukte is afhankelijk van vele
factoren,zoals asfaltering, ligging t.o.v. andere
wegen,verkeersstimulerende maatregelen (toeristische routes). Deze drukte kan inbepaalde gevallen
de drukte op secundaire wegenbenaderen ofoverschrijden.Wanneer zo'nwegdoor ruimte loopt en
niet afgeschermd wordt doorbeplanting zalditde
waarderingsklasse doendalenmet éénpunt (vergelijk tabel 16).Indit geval isGroep I aangeduid
met +_ (nader onderzoek gewenst).Daar echter de
drukte kanmeevallen, afschermende beplanting kan
worden aangebracht enbovendien de landschapswaarde reeds 2kanbedragen (endan inhet systeem bij
'toevoeging'van een autoweg nietmeer daalt),kregen degroepen II- IVeen + (geenkwaliteitsverlies).
De categorieën renw zijn de enige typenverblijfsrecreatiewaarvan devisuele invloed teverwaarlozen is.Het zijnnamelijk altijd zeerkleine
elementen,erkomtnauwelijks bebouwing aan tepas
en ze zijnnietmetde autobereikbaar.Voor alle
landschapsgroepen isde aanduiding+opzijnplaats.
De categorieën sen x zijnmet renwvergelijkbaar,ze trekken echter autoverkeer aan. Ruimtes
kunnen inbepaalde gevallen kwetsbaar hiervoorzijn
omdezelfde reden alsde reedsbehandelde categorieën nt/m q.Daarom isGroep Imet een +_aangegeven ende overige landschapsgroepenmet een+.
Categorie t.Hierbijisonderscheid gemaakttussen de landschapsgroepen I/IIenerzijds en IIIanderzijds.De situering van eenkleindagrecreatieelement in I/II kan zodanig zijn,dat de randvan
aangrenzende ruimte(s)wordt aangetast,namelijk
wanneermeerdan 10%van deze rand uit zichtbare
recreatie-objecten zoubestaan. Indatgeval daalt
de toe tekennenwaarde naar 1.Eengunstige situeringvoorkomt dit,redenwaarom voorGroep IenII
de aanduiding +wordtgekozen.
Categorie u. Ook hier iseen algemene uitspraak
voor + of -niet tedoen.Voorwaarden voor behoud
vankwaliteit zijn dathetoppervlak vanhet elementklein is (inrelatie totde typologie:minder
dan 6ha) en/ofde landschapswaarderingsklasse
reeds 2bedraagtendus nietmeerdaalt (recreatiegebieden zonderbebouwing,kaarteenheid 21,zijn
geplaatst inwaarderingsklasse2 ) .
Categorieënv, yen z.Deze categorieën beslaan
naar depraktijk aantoontveelal eenvrij grootop-
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p e r v l a k , d.w.z. meer dan de minimum-kaartvlakgroott e van ca. 6 ha. Deze landschappen z i j n gewaardeerd
met k l a s s e 1; toevoegen van z o ' n c a t e g o r i e in een
maagdelijk gebied b e t e k e n t dus a l t i j d w a a r d e v e r l i e s
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, ishetonderzoekgebied verdeeld om
uitspraken overbetekenis enkwetsbaarheid tekunnen doenen tevens omdeze uitspraken opeenoverzichtelijke enbruikbaremanier tekunnenpresenteren.
Ineen eerste poging isgetrachttoteengebiedsindeling tekomen doorhet superponeren van alle
inventarisatiekaarten. Dit leidde echter totgeen
bevredigend resultaat omdat een aantalkaarten een
te grotehoeveelheid informatie bevat:teveel legenda-eenheden en tekleine en te grillig gevormde
kaartvlakken. Teneinde de inventarisatiekaarten te
vereenvoudigen zijnvoorlopige waarderingskaarten
(perfacet)vervaardigd. Deze gaven eenmindergedetailleerd beeld doordat nu iedere kaart slechts
vijf legenda-eenheden kende (devijfwaarderingsklassen).Na diverse 'probeersels'hebben tenslottemet namede opdezewijzevereenvoudigde landschapsfysiognomische engeomorfologischekaart als
basis gediendbijhet tot stand komenvan degebiedsindeling (kaartbijlage 7 ) .Daarnaast zijnechterook de andere kaarten bijhet omgrenzen van de
gebieden gebruikt.
Tegen de achtergrond van het -voornamelijk
praktische -doel vande gebiedsindeling isbijhet
kiezen vangrenzen rekening gehoudenmet:
Overgangen tussen bos en open gebied.
De structuurvan het landschap (geomorfologie,
landschapsfysiognomie).
Hetgrondgebruik (bostypen,cultuurhistorie).
Belangrijke primaire en secundaire wegen.
De afmetingenvan de gebieden,die niet alte
sterk mogenuiteenlopen.
De aldus ontstane gebieden hebbenweliswaar een
zekere inwendige samenhang enhomogeniteit,zijbevatten echtervoor demeeste disciplines tochverschillende legenda-eenheden.
Uitdrukkelijk zijer op dezeplaats nogmaals op
gewezendatdezegebiedsindeling moetwordengezien
alseen middel om tot zo zinvolenbruikbaarmogelijke resultaten tekomen.De indeling isopde
praktische bruikbaarheid gericht (wegenenpaden
als grenzen).De gebieden zijndan ook,ondankshet
feitdat zeeen zekere inwendige samenhangvertonen
nietbedoeld om als 'absolute'eenheden teworden
gebruikt.
Teneinde bij concrete plannenvoorbepaalde delenvandeVeluwe naastdegegevens op grond vande
gebiedsindeling ook dekaartbijlagen 1- 8engegevens uithoofdstuk 2tekunnenraadplegen envergelijken, isdegebiedsindeling opde achterzijdevan
dekaartbijlagen afgedrukt. Bijnormaalgebruik
wordthetkaartbeeld niet gestoord door deze indeling. Wanneer echtervergelijkingengewenst zijn
kan door dekaartop een lichtbak te leggendegebiedsindeling zichtbaar worden gemaakt. Op bijlage
7 isde gebiedsindeling voorop afgebeeld.
3.3.2

WAARDERING VAN GEBIEDEN

Zoals reedswerd opgemerkt iseen waardering
vandegebieden voor alle aspecten (behalvede
fauna) slechtsmogelijk via eenwaardering vande
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legenda-eenheden.Dit betekentdat inveelgevallenverschillende legenda-eenheden binnen eengebied door eenbepaaldediscipline niet gelijk zullenworden gewaardeerd. Teneinde indeze gevallen
toteen waardeoordeel overhet gebied alsgeheelte
komen zijn richtlijnen opgesteld.Deze richtlijnen
zijn voor dedisciplines waarvoor een waardering
in twee stappen nodig was,gelijkelijk gehanteerd.
Eenwaarderingsklasse per gebied, lopendvan 5 - 1 ,
werd alsvolgt toegekend:
5 =Meer dan eenkwartvanhetgebiedvaltinwaarderingsklasse 5.
4 =Meer dan een kwartvan hetgebied valtinwaarderingsklassen 4en 5.
3 =Meer dan een kwartvan het gebiedvàltinwaarderingsklassen 3,4en 5.
2 =Meer dan eenkwart vanhet gebied valtinwaarderingsklassen 2,3,4en5.
1 =meer dandriekwartvanhetgebied valt in
waarderingsklasse 1.
Bijhetgebruik van deze richtlijnen isvanboven naar benedengewerkt (van5naar 1).De hier
gekozen grenswaardevan eenkwartvan de oppervlaktevan een gebied isdaarbij gehanteerd als richtgetal, d.w.z. deoppervlakten zijnnietexact uitgerekend, dochgeschat.
Uiteraard isde gekozen grenswaarde van een
kwartvan eengebied arbitrair.Er isechter bij
het opstellenvan derichtlijnenuitgegaanvan het
doelvan dewaardering: het aangevenvan de relatieve betekenisvan een eventueelbehoudvankwaliteiten ineengebied. Naarmate het grenspercentage
inde richtlijn ruimer wordt gesteld, zullen elementenmet eenhoge waardering in afnemende matein
degebiedswaardering totuitdrukking komen.Aangezienditniet inovereenstemming zou zijnmet het
doelvandewaardering ishier gekozenvoor eenbetrekkelijk laag grenspercentage.
Waarderingsklasse 5staatvoor dehoogste waardering enklasse 1voorde laagste,terwijl de
klassen 2,3en 4een rangorde hiertussen aanduiden.Het isnatuurlijk mogelijk elkewaarderingsklasse te omschrijven.Hiervan is echter afgezien.
Enerzijds omdat meteenbepaalde waarderingsklasse
vanuit de afzonderlijke disciplines eenverschillende inhoud wordt aangeduid, anderzijds vanwege
het feit dathet gebruik van termen als 'waardevol'
en 'zeerwaardevol'weinig extra duidelijkheid
geeft.
Bij dewaardering van de bostypenmoestenigszinsvan derichtlijnworden afgeweken omdat een
aantal gebieden slechtsvoor een deeluitbosbestaat. Aangezien hetniet juistwerd geacht,delen
van eengebied die nietuitbosbestaan apriorie
laag tewaarderenvanuitdeze discipline, zijndezedelen (alszijnde 'nietvan toepassing') bij de
beoordeling buitenbeschouwing gelaten.Bijde omzetting naar degebiedswaardering isdaaromdeoppervlakte bosbinnen eengebied op 100%gesteld,
wanneer deze meerdan eenkwartvan datgebieduitmaakt. Indie gebieden,waarminderdan een kwart
van de oppervlakte uitbosbestaat isgeenbosbouwkundige waardering gegeven.
Ten aanzienvan de cultuurhistorie isbij deomzetting naar de gebiedswaardering eveneensdeoppervlakte relictbinnen eengebied op 100%gesteld.
Gebiedenwaarvanminder dan eenkwart van deoppervlakte uitrelictbestaat,zijn in de laagsteklasse gewaardeerd (1).Aangezien bij degebiedswaardering hetoppervlak van de legenda-eenheden van
doorslaggevende betekenis is,behoudenvan de cultuurhistorische gegevens alleen devlakrelictenhun
waarde. De lijn-enpuntelementen raken,doordat
zijeenbehoorlijk oppervlak ontberen,enigszins
opde achtergrond en zijn inde gebiedswaardering

Bebouwing van Ermelo,doordringend tot indeheide.

Rijksweg Amersfoort-Apeldoorn, nabij Assel gegraven door de stuwwal van de oostelijke Veluwe.

dan ook nagenoeg nietverdisconteerd. Hierdoorkunnen ongetwijfeld plaatselijk verkeerde accenten
zijngelegd.
De resultatenvan dewaarderingen dieopbasis
van de inparagraaf 3.2.1 beschreven uitgangspuntenende hierbovenbeschreven richtlijnen tot
stand zijn gekomen,zijnweergegeven indetabellen
bij degebiedsbeschrijvingen inparagraaf 4.5.
3.3.3

KWETSBAARHEIDSBEPALING

VAN

GEBIEDEN

Doorhet feitdatde gebieden dievoor ditprojectgekozen zijnniethomogeen zijn,zullen delen
van een gebiedveelal inongelijke mate gevoelig
zijnvoor verschillende vormenvan recreatief gebruik. Inverbandhiermee moest dooreen aantal
disciplines debeoordeling vandekwetsbaarheidvan
degebieden,evenals bij dewaardering, intweefasengeschieden: eersteenbeoordelingvan legendaeenheden envervolgensviaeen soort 'verdeelsleutel' eenbeoordeling van degebieden.Bijdebeoordelingvan (minofmeer homogene) legenda-eenheden
konwordengewerkt metde categorieën 'kwaliteitsverlies', 'mogelijk kwaliteitsverlies' en 'geen
kwaliteitsverlies'.Ditwasbij de gebiedsbeoordelingnietmogelijk.Er isdan ook gekozenvoor het
gebruik van categorieën,waarbijhetpercentagevan
eengebied,waarin alofnietofeventueelkwaliteitsverlies wordtverwacht doorslaggevend is.
Afb. 41 geefteenoverzichtvande richtlijnen
die bijdebeoordeling van dekwetsbaarheid van de
gebieden zijn gebruikt.Aan dehand vaneengefingeerd (rond)gebied wordt de inhoud vande vier
kwetsbaarheidscategorieën verduidelijkt.Bij deze
afbeelding istevens devolledige omschrijving van
devier categorieën opgenomen.Hetdeelvande omschrijvingvan elke categorie dat tussen haakjes
staatenwaarin degrenswaarden voor de beoordeling
zijn aangegeven,isinde tabellenvan paragraaf
4.5 terwille vande overzichtelijkheidweggelaten.
De grenswaarden zijnhier asymmetrisch gekozen
bij resp. 10%en 50%van deoppervlakte van eengebied.Dit maaktwellicht een ietwat tendentieuze
indruk.De grenspercentages zijnechter zo gekozen
inverband methetdoelvan de kwetsbaarheidsbeoordeling.Er istijdens de studie eenproef genomen
met categorieën,waarbij de grenswaarden symmetrischbij 1/3 en 2/3 van eengebiedwarenaangegeven.Hetresultaathierbijwas dateen grootaantalrecreatievormen,tengevolge waarvanweldegelijkkwaliteitsverlies werd verwacht,indecategorie terechtkwam die correspondeert met 'geen
kwaliteitsverlies'.Hetprimairwaarschuwende karaktervandekwetsbaarheidsbeoordeling kwamhierdoor nietmeer of nietmeer voldoende tot zijn
recht.De grenswaarden van 10%en 50%van deoppervlakte vaneen gebied zijnbijdebeoordeling niet
absoluut doch alsrichtgetallen gehanteerd.
Bij dekwetsbaarheidsbeoordeling t.a.v.debostypen en de cultuurhistorische relicten isenigszinsvande richtlijnen (afb.41) afgeweken en is
de oppervlakte bos of relictop 100%gesteld, ook
wanneer slechts eenklein deelvanhetgebied uit
bos respectievelijk relictbestaat.De uitspraken
overbostypen en cultuurhistorische relicten,die
inparagraaf 4.5 per gebied zijn gepresenteerd,
hebben danook slechtsbetrekking ophet aanwezige
bos respectievelijkrelict.
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4 Betekenisenkwetsbaarheid vandeVeluwe

4.1 Inleiding
Indithoofdstuk worden deverzamelde gegevens
geïnterpreteerd om informatie te leveren die nodig
isvoor:
- Beter afwegen vanbelangen.
Een meer gefundeerde beoordeling en ontwikkeling
vanplannen.
Het tegengaan van gebruiksvormen en activiteiten
die deVeluwe aantasten.
AllereerstwordtdeVeluwe ineen ruimer verband
geplaatst enwordtde betekenis opnationaal eninternationaal niveaubesproken.Ten tweede wordt een
overzicht gegeven van de te verwachten effecten van
grootschalige technische,agrarische en urbaneactiviteiten.Als derdewordt een samenvatting gegeven van dekwetsbaarheidsbeoordelingen t.a.v.verschillende vormen van recreatie,waarbij ook de
kwetsbaarheid vande vennen enbeken indit opzicht
aan de orde komt.Inparagraaf 4.5 worden tenslotte
de resultaten van degebiedsbeoordelingen gegeven
tezamenmetdebeschrijvingen vande 97 gebieden
(kaartbijlage 7 ) ,voorafgegaan door een uiteenzetting over de gebruiksmogelijkheden en -beperkingen
vandezegegevens.
4.2 BetekenisvandeVeluwe, nationaal en internationaal

Over deuitzonderlijkebetekenis van deVeluwe,
die bijna eenkwartvande Nederlandse bos-ennatuurgebieden bevat,isgedurende de afgelopen jaren
alveelgezegd engeschreven (DeSoet 1973,VanDam
& Zwijnenburg-de Rijke 1975,Van deVeen 1975,
Stork 1976)endaarom zullenwe onshier beperken
totdebelangrijkste aspecten.
Innationaal en internationaal opzicht ontleent
deVeluwe haarbetekenis primair aan de volgende
kenmerken:
De grote uitgestrektheid vanhet gebied.
- Het voorkomen van grote aaneengesloten, vrijwel
onbewoonde gebieden.
De relatiefhomogene en ongestoorde geologische
en geomorfologische opbouw,endebetrekkelijk geringe variatie aanbodemsoorten.
De voedselarmoede (oligotrofie)van debodem in
relatie totdehoogteligging.
Het voorkomen vanpopulatiesvan elders inons
land ontbrekende zoogdiersoorten (edelhertenwild
zwijn).
DeVeluwe ismeteen oppervlakte vanmeer dan
100000ha voorNederlandse begrippen uitzonderlijk groot enbevat ettelijke tienduizenden ha aaneengesloten vrijwel onbewoond gebied,waarin nagenoeg geen agrarische belangen aanwezig zijn.Deze
situatie isook internationaal uniek omdat inaangrenzend continentaalWest-Europageenvrijwelonbewoonde gebieden vaneen dergelijke oppervlakte
meer voorkomen (VandeVeen 1975,Stork 1976). Om
deze reden isde Veluwe het enige (binnendijkse)
gebied in ons landwaar nogwerkelijk rusten stil.tegevondenkunnen worden.
DeVeluwe,die alshetmeestwaardevolle en gave
stuwwallengebied vanNederland,West-Duitsland en
België mag worden beschouwd (DeSoet 1973), isin
geomorfologlsch opzicht bovendien vanbelang door
de grote rijkdom aanverschillende terreinvormen,
waaronder een veelheid van smeltwatervormen enafzettingen van eolische oorsprong (paragraaf2.2).
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Het gebiedherbergt een niet onbelangrijk deel
van de resten die inEuropa nog zijn overgebleven
van de grote antropo-zoögene struikheide-gebieden
uit de 18eeeuw (Olschowy &Henke 1976). In o.a.
deze heidegebieden komt de ten dele extreme voedselarmoede van deVeluwe totuitdrukking, die in
het verleden onder invloed van demens nog isversterkt.Voedselarme ofoligotrofe milieus zijn in
het recente verleden in enbuiten ons land zeer
sterk in ruimtelijke uitbreiding afgenomen en zijn
op ditmoment zeldzaam. Debetekenis vanhetvoedselarme karakter vandeVeluwe isdaarom zeer
groot. Inverband metde grote kwetsbaarheid van
voedselarme situaties (gevoeligheid voorkunstmatige verrijking) ishetvan grotebetekenis datde
Veluwe t.o.v.haar omgevinghoog ligt.Dezehoge
ligging iséénvan debelangrijkste voorwaarden
voor dehoudbaarheid van deze voedselarmoede en
vande stabiele overgangssituaties (gradiënten)aan
de randen van deVeluwe.
De velekwaliteiten van natuurwetenschappelijke,
landschappelijke en cultuurhistorische aard die op
deVeluweworden aangetroffen, zijn inhoofdstuk 2
in detailbeschreven.Nochtans maghier eenkorte
karakteristiek van demeestbelangrijke niet ontbreken.
Inde specifieke biologische
kwaliteiten,die
voor eenbelangrijk deelbijdragen tot de betekenis
vanhet gebied opnationaal en internationaalniveau,komenmetname de uitgestrektheid ende voedselarmoede totuitdrukking. Een voedselarm milieu
weerspiegelt zich onder droge omstandigheden ineen
relatieve armoede aan soorten organismen en daaruit
opgebouwde levensgemeenschappen. (Ondernatte omstandigheden isde diversiteit aan soorten planten
en dieren groter). Een aanzienlijk deelvan dierelatief geringe verscheidenheid aan soorten wordt
bepaald door lagere organismen;onder deplanten:
blad-, lever-,veen-enkorstmossen; onder de diereno.a. insekten.Veelvan deze organismen zijn
voor watbetreft hunvoorkomen beperkt totvoedselarmemilieus.De situatie inhetvoedselarme,merendeels droge natuurgebied van deVeluwe isderhalve gekenmerkt door grote eenvormige complexen
van een gering aantal levensgemeenschappen (verschillende typenbos,droge en natteheide,vennen,
stuifzanden),die metname doorhun afmeting en
rust een geschikt leefgebied vormen voor zeldzaam
geworden dieren (o.a.adder,roofvogels,korhoen,
boommarter,grote herbivoren).
Zoals reedsvermeld, zijn deheiden en zandverstuivingen opdeVeluwe nationaal en internationaal
van grotebetekenis. Hetvoorkomen vanheiden is
namelijk beperkt tothet atlantische en subantlantische deelvan deNoordwesteuropese laagvlakte.
Diverse Nederlandse heidetypen verschillenbovendien aanzienlijk van elders voorkomende typen.Het
voorkomen van stuifzanden methun specifieke vegetatie isbeperkt tothet gebied tussen Vlaanderen
en Sleeswijk-Holstein. Goed ontwikkelde stuifzandvegetatiesbehoren thans totde zeldzaamste vegetatietypen vanWest-Europa. Devegetatie op de
stuifzanden boven de grote rivierenwijkt afvan
die inZuid-Nederland. Hetmilieu van de beekdalen
en van de overgangsgebieden aan de randen vande
Veluwemet zijn grote verscheidenheid in abiotisch
opzicht,vindt zijn neerslag ineen zeer gevarieerde vegetatie en fauna (hoofdstuk 2,Van Dam & Zwij-

nenburg-de Rijke 1975).
Een aparte plaats nemen de vennen enbeken op
deVeluwe in.Zijvertegenwoordigen inditmerendeels droge gebied eenwaarde op zich.Eenvergelijkingvan deonderzochte stilstaande wateren op
deVeluwe met soortgelijke wateren elders inNederland (voornamelijkNoord-Brabant en Drenthe)
leidt totde conclusie dat deVeluwe een groot
aandeelbezit van Nederlands meest zure,voedselarme en ietsvoedselrijkere wateren (NotenboomRam 1976).Uit de onderlingewaardering (paragraaf
3.2.1.8en tabel9)blijkt dat 32van de46onderzochte vennen eenzéér grote tot grotehydrobiologische betekenisbezitten. Debeken van dewestelijke,oostelijke en zuidelijke Veluwe (kaartbijlage 7)vertonen nogalwatverschillen enherbergen vrijwel alle - zeker inhunbovenloop - zeer
karakteristieke waterlevensgemeenschappen (paragraaf 2.6.2;VanDam &Zwijnenburg-de Rijke 1975).
DeVeluwse beken moeten alsvoor Nederland zeldzaamverschijnsel dan ook nationaal hoogworden
gewaardeerd (paragraaf 3.2.1.8en tabel10).
Ook landschappelijk
gezien isdeVeluwe vannationale betekenis.Voor Nederlandse begrippen zijn
dehellingen steil en deplateaus hoog.De grote
boscomplexen afgewisseld door niet-verstedelijkte
ruimtelijke landschappen met - ten gevolge van het
reliëf -veel vergezichten,gevenhet gebied een
eigen karakter. Deze situatie wordt elders inons
landhoogstens op enkele vandeze kenmerken geevenaard (Zuid-Limburg,Utrechtse heuvelrug,Overijsselse stuwwallen).
Vanuit cultuurhistorisch
oogpuntbezien zijn
grote onderdelen van deVeluwe vannationalebetekenis vanwege de relatief ongerepte staatwaarin
menhet landschap daar aantreft.Het oppervlak dat
wordt ingenomen door relicten van verschillende
hoedanigheid isnietonaanzienlijk.Mede hierdoor
isopveelpunten deoude cultuurlandschappenjke
samenhang soms verrassend goedherkenbaar gebleven.

4.3 KwetsbaarheidvandeVeluwet.o.v.grootschalige
technische,agrarischeenurbaneactiviteiten

Bebouwing;uitbreiding van dorpen binnen het
centrale gebied leidt totoppervlakteverlies,versnippering en visuele verstedelijking.
Verbetering vanbestaande of aanlegvan nieuwe
autowegen (zieookhet rapport Zandwegen opdeVeluwe 1974).
Intensivering vanhet gebruik van militaire
oefenterreinen.
Uitbreiding vanhet landbouwareaal.
Voor de relatiefongestoorde geologische en
geomorfologische opbouw vormen ineerste instantie
activiteiten alsontgrondingen enwegenaanleg met
veel grondverzet (bijvoorbeeldrijksweg 1)eenbedreiging. Ook intensiefmilitair gebruik kanaantastingen vande geomorfologieveroorzaken.
Inde vorigeparagraaf is reedskort gewezen op
de grote kwetsbaarheid vanhetverschijnsel voedselarmoede.Alle activiteiten die een verrijking
(eutrofiëring)vanhetmilieuvanmetnamedecentrale enhoog gelegen delen van deVeluwe metzich
"!meebrengen,betekenen eenverlies van dit zobelangrijke kenmerk. Inde eersteplaats moeten hier
alle vormen van landbouwworden genoemd,die op
enigerlei wijze gepaard gaanmet invoer vanverrijkendeprodukten (kunstmest,veevoer). Verder
kan ten gevolge vanbijvoorbeeld toenemende bebouwing enbewoning enhet infiltreren vanvoedselrijk rivierwater een verrijking vande oppervlakte
optreden. Ookwanneer ditnietoptreedt brengen
deze activiteiten toch steedshet gevaar metzich
meedat eventueel op de zeer lange duur eenaantasting van de voedselarmoede vanhet grondwater
ontstaat.Voor hetop lange termijn voortbestaan
van stabiele gradiëntsituaties aande randen van
deVeluwe is juistdeze voedselarmoede van het
grondwater essentieel.
Tenslotte dient ten aanzien vande ernst van de
invloeden die de diverse grootschalige activiteitenop deVeluwe hebben,ophetvolgende teworden
gewezen.Deze invloeden hebben vrijwel alle,zeker
in depraktijk, een onomkeerbaar karakter.Datwil
zeggen dathierdoorbepaalde kwaliteiten definitiefverloren gaan evenals verschillende mogelijkheden ofpotenties vanhet gebied.
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DeVeluwe ontleenthaar betekenis primair aan
een aantalkenmerken,vermeld inparagraaf 4.2.
Dekwetsbaarheid ofgevoeligheid van de Veluwe
t.o.v.verschillende menselijke activiteiten wordt
ineerste instantie bepaald door demate waarin
zijdeprimaire kenmerken aantasten.Daarbij spelennatuurlijk ook de andere (lokale) kwaliteiten
een rol,dieverspreid over deVeluwe worden aangetroffen (hoofdstuk 2,paragraaf 4.5).Bijgrootschalige ingrepen zal inveelgevallen eenbeïnvloeding vanéén ofmeer vandeprimaire kenmerken
inhet geding zijn.Eendergelijke invloed is
zwaarwegend, enerzijds omdatdeprimaire kenmerken
eenwaarde op zichvertegenwoordigen en anderzijds
omdat inde meeste gevallen lokaal voorkomende
kwaliteiten juistbij degratie van deprimaire
kenmerken bestaan.We zullendekwetsbaarheid van
deprimaire kenmerken nunader beschouwen.
De grote uitgestrektheid enhetvoorkomen van
grote aaneengesloten,vrijwel onbewoonde gebieden
op deVeluwe worden aangetastdoor activiteiten
die een vermindering vandeuitgestrektheid van
hetbos-en natuurgebied met zichmeebrengen of
die aaneengesloten stukken versnipperen.Oppervlakteverliesen versnippering zijn ook vaninvloed op de factoren natuurlijkheid enrust,alsmede opdemogelijkheden voorhet voortbestaan van
populaties van edelhert enwild zwijn.Activiteiten die deze kenmerken aantasten zijn o.a.:

Kwetsbaarheid t.o.v. diverse vormen van recreatie

Inparagraaf 4.4 wordt allereerstbekeken in
hoeverre deprimaire kenmerken (paragraaf 4.2)
worden beïnvloed door verschillende vormen vanrecreatie. Vervolgensworden enkele algemene conclusiesbesproken,dieuit deresultaten vandegebiedsbeoordelingen (paragraaf 4.5) kunnenworden
getrokken.Tenslotte wordt inhetbijzonder de
kwetsbaarheid van de levensgemeenschappen inhet
oppervlaktewater,dieniet indemethode voor de
beoordeling van gebieden konwordenbetrokken,
besproken.
4.4.1

BEÏNVLOEDING

VAN PRIMAIRE

KENMERKEN

Wanneerwij in algemene termen de kwetsbaarheid
t.o.v.diverse vormen van recreatie aan deorde
stellen,kanworden nagegaan inhoeverre deze de
primaire kenmerken (paragraaf 4.2) aantasten. Deze
aantasting gebeurt voornamelijk door:
Opervlakteverlies aanbos-en natuurterrein.
Versnippering van grote aaneengesloten, vrijwel
onbewoonde gebieden.
Kunstmatige verrijking vanhetvoedselarmemilieu.
Verontrusting en lawaai (verdwijnen van de
stilte).
Visuele aantasting vanhet landschap.
Dit soort aantastingen wordt in eerste instan-
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tieveroorzaakt doorvoorzieningen voorverblijfsrecreatie,waarbij vooral de grotere elementen
naast oppervlakteverlies ook leiden totversnippering van grote gebieden (o.a.doorde gewenste of
noodzakelijkebereikbaarheid voor auto's). Voorzieningen voor dagrecreatie hebben -hoewel inmindere
mate -dezelfde invloeden. Ingrote lijnen zullen
alle vormen van recreatie dieverbonden zijn met
intensief ruimtegebruik (permanent ofperiodiek) en
gemotoriseerd verkeer een aantasting vandeprimaire kenmerken van deVeluwe veroorzaken.
Tenslotte dienthier ophetvolgende teworden
gewezen.Een afzonderlijkebeoordeling van deinvloed van éénbepaalde ingreep ofactiviteit zal
vrijwel altijd leiden totonderschatting vande
ernsthiervan. Ditwerkt ontwikkelingen inde hand,
die een geleidelijke,maar toch steeds verdergaande
aantasting vanhet gebied betekenen.Wanneer men
verdere aantasting wil tegengaan -vanmetname de
primaire kenmerken van deVeluwe - ishet daarom
van belang dateenbepaalde ingreep wordtbeoordeeld tegen de achtergrond en alsonderdeel vanhet
totaalvan de ingrepen.
4.4.2
CONCLUSIES
BETREFFENDE
DE
HEIDS BEPALING
(paragraaf
4.5.2)

KWETSBAAR-

Indeparagrafen 3.2.2 en 3.3.3 is aangegeven
hoe dekwetsbaarheid t.a.v.diverse vormen vanrecreatie vanuit de verschillende vakgebieden isbeoordeeld.Bij debespreking van de inhoud van het
begrip kwaliteitsverlies inparagraaf 3.2.2 is
hierbij alheteen en ander gezegd over de effecten
vandeonderscheiden recreatiecategorieënop de
respectieve facetten. Daarnaastkunnen uitderesultaten van dekwetsbaarheidsbepalingen, gepresenteerd inde tabellen vanparagraaf 4.5,enige algemene conclusiesworden getrokken:
Deminsteproblemen treden opbij de abiotische
aspecten: geomorfologie enbodem. Kwaliteitsverlies treedthiervoor invrijwel alle gebieden in
hoofdszaak opwanneer bijde recreatiecategorie
sprake isvanbebouwing (graafwerkzaamheden). Ten
aanzien vande geomorfologie wordt inveel gevallen
kwaliteitsverlies verwachtbij recreatievormen die
zich afspelen buitenwegen enpaden (erosiegevaar).
Ten aanzien van debiotische aspecten (vegetatie,bostypen en fauna) zijnde meeste problemen
teverwachten. Ingrotedelen vandeVeluwe treedt
voorwatbetreft de fauna al kwaliteitsverlies
opbij lichte vormen van mobiele recreatie (wandelenen fietsen) opbestaande wegen enpaden. Dit
houdt verband methet feitdatveelal een te dicht
padennet aanwezig is.Veel kwaliteitsverlies wordt
vrijwel overal,zowelvoor devegetatie,debostypen als de fauna,verwachtbij categorieën metmobiele recreatiebuitenwegen enpaden enbijde
meeste categorieën met voorzieningen voor stationaire recreatie (zieookparagraaf 3.2.2).
Ten aanzien van de cultuurhistorische aspecten
wordt invrijwel alle gevallen kwaliteitsverlies
verwacht bijmobiele recreatie buiten wegen enpaden enbijdie categorieën,waarbij voorzieningen
voor stationaire recreatie aanwezig zijn.Dit
geldt ookvoor de archeologische monumenten opde
Veluwe. Voor deze laatste istevens vanbelang dat
stimuleren vanhetbezoek tot aantasting leidt.
Uitdebeoordeling vandevisuele aspecten van
deverschillende recreatievormen inhet landschap
blijkt tenslotte,dat indemeeste gebieden voornamelijk de grote elementen voordag-enverblijfs-

116

recreatie problemen opleveren, terwijl inde ruimtelijke landschappen bovendien gemotoriseerd recreatieverkeer een bedreiging vormt.
4.4.3
WATER

KWETSBAARHEID

VAN HET

OPPERVLAKTE-

4.4.3.1 STILSTAANDE WATEREN
Dekwetsbaarheid van levensgemeenschappen in
stilstaandewateren hangt af van een aantalkenmerkenvan dezewateren:
Devoedselrijkdom:voedselrijk water isminder
kwestbaar dan voedselarm water.
Debodemstructuur:harde stevigebodems zijn
minder kwetsbaar dan zachte,wekebodems.
Dehoeveelheid bezonken materiaal opdebodem:
ditmateriaal kan door recreatieve activiteiten
worden opgewoeld en aanleiding geven totvoedselverrijking.
De grootte vanhetwateroppervlak: kleinewateroppervlakken zijnkwetsbaarder dangrote.
Het effect van recreatie op dewaterlevensgemeenschappen isuiteraard sterk afhankelijk van de
aard vanderecreatie en van de intensiteit en frequentie. Hieronder zullen vier groepen recreatievormen worden genoemd die inditkader van belang
zijn. Bijelk van de vier groepenheeft deeerstgenoemde recreatievormdemeeste ende laatstgenoemde deminste invloed (bijongeveer dezelfde intensiteit).
Oeverrecreatie
Wassen vanauto's.
Voorzieningen maken t.b.v.vissen, jagen enander verblijf.
Graven (vooral gevaarlijk bij vennen die opeen
oerbank liggen).
-- Zwemmen,baden (ookmethonden,paarden).
^- Spelen,picknicken.
Betreding (afentoe).
Varen
Speedboot-varen.
Gemotoriseerd varen.
Zeilen.
Roeien.
Kanoën.
Vissen en verzamelen
van
planten
Vissen gecombineerd metbemesten.
- Vissen gecombineerd metbijvoeren.
Vissen met schepnetten.
Vissen methengels.
Verzamelen vanveenmos (enandere wateroeverplanten).
Kamperen
Voorzieningenwaarbij afvaldirectof indirect
inhetwater terechtkomt.
Voorzieningen waarbij alle afvalwordtweggevoerd.
Wilmenmetname devoedselarme wateren opde
Veluwebehouden,dan dienen alle activiteiten die
deze voedselarmoede en een eventuele specifiekewaterhuishouding ingevaar kunnenbrengen teworden
geweerd. Ditbetekent dat alle genoemde recreatievormen,metuitzondering vanbeperkte vormen van
oeverbetreding, spelen en eventueel zwemmen uit
denboze zijn,omdat zehoe dan ook aanleiding zullen zijn totvoedselverrijking ofbelangrijke componenten van de levensgemeenschappen zullenelimineren ten gevolge van verzamelen.
Behalve de genoemde recreatievormen zijn ook
menselijke activiteitendie eenverandering van de
grondwaterstand en de grondwaterbeweging veroorzaken of een voedselverrijkingmetzichmeebrengen
eenbedreiging voor de levensgemeenschappen van de
stilstaande wateren opdeVeluwe.

4.4.3.2 BEKEN
Inhet algemeenkanworden gezegd datdebronnen,de sprengkoppen en de steile en overhangende
oevers demeest kwetsbare delen vanbeken zijn.De
levensgemeenschappen inbeken zijn gevoelig voor
waterverontreiniging en vuilstort,bespuiting met
herbiciden en insekticiden (ookvia de oevers) en
allemaatregelen van cultuurtechnische aard,waardoorhetbiotoop verandert (normalisatie,beekbekleding, stuwen,waterstandsverlaging e.d.). Door
het verwijderen vanoeverbegroeiing verdwijnen
voedselaanvoer van allochtone aard en beschaduwing
enwordt als gevolg vanhet laatste tevens het
temperatuurregime beïnvloed. Dewaarde van een
beek kan ook verminderen door achterwege blijven
vanhetbeheer van sprengkoppen (verwijderen van
dood blad) en openbeekgedeelten (schonen met
handkracht).
Metbetrekking totde recreatie kanworden gezegddat inhet algemeen de toegebrachte schade
vanbeperkter omvang isdanbij bovenbeschreven
invloeden,met uitzondering van de zeer kwetsbare
brongebieden, sprengkoppen en steile enoverhangende oevers.Oeverrecreatie brengt opdezeplaatsen al inde vormvanbetreding ernstige schade
met zichmee.
Deaanleg van recreatievoorzieningen dient
uiteraard op voldoende afstand vanbekenplaats te'
vinden, omdat anders vergelijkbare invloed teverwachten is alsbij de stilstaande wateren.Voorbeelden zijn:het aanleggen vanwandelpaden langs
beken, concentratiepunten voor dag-enverblijfsrecreatie en de vergrote kans op watervervuiling
alsgevolg van deze activiteiten.
4.5 Detailverkenning aande hand van97 gebieden

4.5.1
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
VENS UIT PAR.
4.5

VAN DE

GEGE-

Deresultaten vanhetonderzoekworden inpara
graaf 4.5.2 per gebied gepresenteerd inde vorm
van een beknopte beschrijving -als verbale weergave vande inventarisatiegegevens - alsmede een
tabeldie de facetsgewijze waardering enkwetsbaarheidsbepaling toont.Hoekunnen nudeze gegevens
worden gebruiktbijdebeoordeling vandebestaande situatie ofbijde ontwikkeling vanplannen voor
het toekomstige gebruik van deVeluwe ?
Bijdebeantwoording van deze vraag zal eerst
nogmaalsworden verduidelijktwelkebeperkingen in
algemene zinde gekozen wijze vanpresentatie met
zichmeebrengt. Vervolgens zalnader ophetgebruik vanwaarderings-en kwetsbaarheidsgegevens
worden ingegaan,waarnatenslotte aandehand van
een tweetal gebieden eenvoorbeeld wordt gegeven
vanmogelijke interpretatie vande verstrekte gegevens.

De informatie isverstrekt aan dehand vangebieden; deze gebieden zijn geen geïsoleerde eenheden inhet landschap,doch vormen alle eenonderdeel van een groter geheel.Ditbetekent dater
relaties bestaan tussen de gebieden onderling. Zo
kunnen kwaliteiten inhet ene gebied afhankelijk
zijn van die inéén ofmeer andere gebieden,terwijl bepaalde vormen vanmenselijke activiteit in
een gebied direct of indirect gevolgen kunnenhebben voorhoedanigheden inomliggende gebieden.De
aard enbetekenis van dit soort relaties is echter
nog voor veel aspecten slechtbekend en informatie
hierover kon niet inde gekozen benadering worden
betrokken. Hetmoge duidelijk zijn datde genoemde
onderlinge relaties tussen gebieden voor de ruimtelijke planning juistwel van grootbelang zijn.
Teneinde hiermee toch zoveel mogelijk rekening te
houden, zalhetbijhetgebruik van de gegevens
over eenbepaald gebied nodig zijn,ook debeoordelingen van omliggende gebieden tebetrekken.
Het isvanbelang teonderkennen datdeuitspraken over betekenis enkwetsbaarheid in eersteinstantie alleenbetrekking hebben op de schaal van
de kaartbijlagen. Doorhet gebruik vanhet grove
basisstramien van relatief grote,niet homogene
gebieden, iseenhoeveelheid informatie verloren.
De aard van de gegevens isdan ook zodanig,dat
deze niet zonder meer te gebruiken zijn voor de
beoordeling van plannen opeengrotere schaal.
Hiervoor zal in vrijwel alle gevallen een nadere
interpretatie vanbasisgegevens en tabellen door
deskundigen nodig zijn.
4.5.1.2 WAARDERINGEN
Bijhet gebruikvandewaarderingsgegevens moet
duidelijk zijn dathet gaat omeenbeoordeling van
de actuele situatie (1976), die erop is gericht
hetbelang vanbehoud van deverschillende hoedanigheden aan tegeven (paragraaf 3.2.1.1). Deze
informatie kan samenmetde gegevens uitdebeschrijving vanhetgebiedworden gebruikt bijde
belangenafweging t.a.v.hetbij te sturen of te
ontwikkelen gebruik enbeheer vanhet gebied. De
matewaarin hierbijde verschillende facetwaarderingen een rol spelen,is afhankelijk vanhetgewicht dat aan de verschillende facetten wordt toegekend tegende achtergrond vanbepaalde doelstellingen of algemene beleidslijnen.
Lagewaarderingen duiden opweinigbehoudenswaardige kwaliteiten voor hetbeoordeelde facet.
Juist inverband met de onderlinge relaties tussen
verschillende gebieden,ishetvanbelang dat lage
waarderingen niet apriori alsvrijbrief worden
geïnterpreteerd voor activiteiten of ruimtegebruik
waaraan kwaliteitsverlies isverbonden. Welkunnen
- tegen de achtergrond van debijzondere betekenis
van deVeluwe als geheel (paragraaf 4.2) - lagere
waarderingen een indicatie zijnvoor de aanwezigheid vanvormen van ruimtegebruik die met deze
bijzondere betekenis niet inovereenstemming zijn.

4.5.1.1 ALGEMEEN
4.5.1.3 KWETSBAARHEIDSGEGEVENS
Voor depresentatie vandegegevens ister willevan dehanteerbaarheid en overzichtelijkheid
gezochtnaar eenmanier waarop de beoordelingen
vanuit alle verschillende disciplines op uniforme
wijzekondenworden weergegeven. Er zijhier met
nadruk op gewezen datde symbolen inde gebiedstabellen voor de verschillende disciplines weliswaar
een zelfde indicatie geven,docheen verschillende
inhoud hebben.Bijhet gebruik van de tabellen
dientdaarom terdege rekening teworden gehouden
metdeuitspraken die over demethoden voor interpretatie zijngegeven (hoofdstuk3 ) .

Bijhetgebruik van de kwetsbaarheidsuitspraken
die in eerste instantie eenwaarschuwend karakter
hebben, ishet aan tebevelen deparagrafen 3.2.2.1
en 3.3.3 te lezen.Op dezeplaats dientmet name
nog eensophetvolgende teworden gewezen. Er is
bij debeoordelingen uitgegaan vandeveronderstelling,datgeen mobiele recreatie inde gebieden
aanwezig is (bestaande voorzieningen voor stationaire recreatie zijnniet 'weggedacht'). Hette
verwachten effect van de verschillende recreatievormen isdusbeoordeeld tenopzichte van deze fic-
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tieve situatie (paragraaf 3.2.2.1). Hierdoor is
hetmogelijk dateen indicatie wordtgegeven omtrent de effecten van recreatie met een intensiteitdie inwerkelijkheid misschien al isoverschreden. Deze aanpak maakthetmogelijk deaanwezige recreatiedruk metbehulp van de tabellen te
toetsen.Een aspect dat voorhetgebruik van de
kwetsbaarheidsgegevens eveneensvanbelang is,is
het feitdatde ontsluiting tijdenshet onderzoek
als uitgangspunt isgekozen. Datwil zeggen datde
aanleg nahet onderzoek vanmeer ofnieuweontsluitingswegen of-paden niet indebeoordeling is
betrokken.
Hetrecreatieve gebruik vande verschillende
gebieden op deVeluwe opditmoment (1976) ismet
name voorwatbetreft demobiele recreatie niet
exactbekend.Op kaartbijlage 8,die een beeld
geeftvan debelangrijkste antropogene invloeden
opdeVeluwe,zijn alleen de (bijde Provinciale
Planologische Dienstvan Gelderland bekende) voorzieningen voordag-en verblijfsrecreatieaangegeven alsmede devoor gemotoriseerd verkeer opengesteldewegen.
Dekwetsbaarheidsgegevens inde gebiedstabellen
geven eenglobaalbeeld vandemateende aard van
deproblemen,diebijhet toelaten van verschillende vormen van recreatie ofhet aanbrengen van voorzieningen teverwachten zijn.De omschrijving van
dekwetsbaarheidscategorieën (afb.41) is echter
zodatbijhetuitwerken van concreteplannen of
hetbeoordelen van gedetailleerde gegevens over
het aanwezige (recreatieve) gebruik van een gebied,
debasisgegevens opnieuw moetenworden geraadpleegd.
De gegevens kunnen alsvolgtworden gebruikt.
Wanneer bijvoorbeeld hetbeleid gericht isophet
behoud van de faunistische enbotanische betekenis
van een gebied,kan uitde tabel worden afgelezen
welke vormen van recreatief gebruik metde nodige
zorgvuldigheid kunnen worden toegestaan. Door de
gegevens tevergelijken metde aanwezige recreatiedruk ineen gebied,kan een indruk worden gegeven
van demate waarin deze strijdig ismethetvoortbestaan van aanwezige kwaliteiten. Hiermee kan wederom tegen de achtergrond van eenbepaaldbeleidsdoel -worden aangegeven ofen inhoeverre
sanering van debestaande situatie voorhet gebruik
nodigis.
Dekwetsbaarheidsgegevens over de gebieden van
de categorieën voor stationaire recreatie kunnen
ook worden gebruikt voor hetbeoordelen vanovereenkomstige,niet-recreatieve vormen van ruimtegebruik. Inhet algemeen moetechter duidelijk zijn,
datvormen van ruimtegebruik zoalsbebouwing, die
totdirect en inveel gevallenpermanent oppervlakteverlies aanbosennatuurterrein leiden,op
deVeluwe voor alle onderzochte aspectenkwaliteitsverlies zullenbetekenen.
4.5.1.4 VOORBEELDEN
Aandehandvan eenkortebespreking vandeinformatie over een tweetal gebieden zalwordenverduidelijkt hoe dezekan worden gebruiktofgeïnterpreteerd. Hierbij zal duidelijk blijken datdeze informatie schaalgebonden is,d.w.z.dat bijvoorbeeld nietkanworden aangegeven opwelke
plaatsen ineengebiedwelke vorm vankwaliteitsverliesverwachtwordt.
Gebied 43
Dit gebied,waarin hetHoog-Soerensche Veld
ligt,wordt voor vrijwel alle aspecten hooggewaardeerd. Er liggen dusuiteenlopende kwaliteiten,
waarvan hetbehoud vanbelang wordt geacht.De ver-
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schillende waarderingen doen vermoeden dathetactuele gebruik (1976) van het gebied de beschouwde
kwaliteiten niet ofweinig innegatieve zinbeïnvloedt.
Het gebied isvoorwatbetreft debiotische en
de cultuurhistorische aspecten vrijkwetsbaar,
d.w.z. erwordt albijeen geringe mate vanopenstelling voormobiele vormen van recreatie kwaliteitsverlies verwacht. Problemen zullen allereerst
optreden t.a.v.de fauna.Uit debeschrijving van
het gebied en uit eenvergelijking met kaartbijlage 8blijkt datvrijwelhetgehele gebied -als
onderdeel vanhet Kroondomein -voorhet publiek
gesloten isen dat er geen recreatieve voorzieningenvanbetekenis inhet gebied aanwezig zijn.Alleen langsdeAardhuisweg is vrijveel recreatie
en op dezewegwordt regelmatigwild doodgereden.
Wanneer voor ditgebied hetbehoud vanbijvoorbeeld de faunistische enbotanische betekenisvoorop zou staan,kan globaalworden geconcludeerd dat
hethuidige recreatieve gebruik weinig problemen
met zichmeebrengt,afgezien van dewijze waarop
deAardhuisweg voor gemotoriseerd verkeer wordt
gebruikt.Bijeenverdergaande openstelling zullen
al snelkwaliteitsverliezen kunnen gaan optreden
en zalnader onderzoek nodig zijn teneinde deze te
vermijden.
Gebied 16
Indit gebied, datbijna geheeldoorbos bedekt
is,bevinden zichenkelehydrobiologisch zeerbelangrijke vennen.Het gebied wordthoog gewaardeerd voor de abiotische aspecten,devegetatie en
de fauna.Voorwatbetreft debostypen,de cultuurhistorie ende fysiognomie vanhet landschap isde
waardering middelmatig.
Kwaliteitsverliezen worden albijbepaalde vormenvan niet gemotoriseerde mobiele recreatie verwacht t.a.v.devegetatie,de fauna (vogels) ende
cultuurhistorische hoedanigheden.
Debeschrijving van het gebied en kaartbijlage
8 tonen,dathet recreatieve gebruik van ditgebied intensief is.Erbevindenzichenkelegroteterreinen voor verblijfsrecreatie (dievoor een deel
dichtbijdekwetsbare vennen gelegen zijn), toeristische autowegen met speelweiden enpicknickplaatsen, eenhotel eneen bezoekerscentrum.
Eenvergelijking vanhethuidige recreatievegebruik vanhet gebiedmet debetekenis en kwetsbaarheid van deverschillende kwaliteiten hierin (zie
de tabelvan dit gebied) toonthetvolgende.Ten
gevolge vanhet actuele gebruik (1976)moet worden
verwacht datkwaliteitsverliezen optredenvoorverschillende aspecten.Wanneer indit gebied hetbeleid bijvoorbeeld gericht zouworden opbehoud van
cultuurhistorische enbiologischewaarden,zouhet
bestaande recreatieve gebruik moeten worden gesaneerd. Een dergelijk beleid zoumetname consequentieshebben t.a.v.devoorzieningen voorverblijfsrecreatie.
4.5.2
LINGEN

GEBIEDSBESCHRIJVINGEN

EN

-BEOORDE-

De opzetvan de gebiedsbeschrijvingen, die een
samenvatting vormen van door deonderzoekers van de
verschillende aspecten verstrekte gegevens,isals
volgt:
- Benkorte karakteristiek met gegevens overde
percentages bos,heide,cultuurland, etc.
Een beschrijving van de abiotische factoren,
waarbij achtereenvolgens degeomorfologie endebodemgesteldheid aan de ordekomen.
Eenbeschrijving vanbossen,heide,stuifzand en
cultuurland (voor zover ineen gebied aanwezig) aan

10%—grens

93%

93%

10%-grens

10%—grens

50%-grens

43%

36%
57%

+
+

NUMMER
AFBEELDING

=

kwaliteitsverlies

=

geen kwaliteitsverlies

=

mogelijk kwaliteitsverlies, nader onderzoek gewenst

SYMBOOL
KWETSBAARHEIDS
TABELLEN §4.5.

OMSCHRIJVING KWETSBAARHEIDSCATEGORIE

- ingreep of activiteit invrijwel gehelegebiedzonder kwaliteitsverlies
mogelijk; (kwaliteitsverlies in minder dan 1/10 vande oppervlakte
vanhet gebied ).
_ mogelijk kwaliteitsverlies tengevolgevaningreep of activiteit, nader
onderzoek gewenst;(kwaliteitsverlies in minder dan 1/10 vanhet
gebied, in het overige deel nader onderzoek gewenst).
= ingreep of activiteit veroorzaakt in delenvanhet gebied(1/10 tot
1/2 ) kwaliteitsverlies.
= ingreep of activiteit veroorzaakt in het grootste deelvanhetgebied
(meer dan 1/2 vandeoppervlakte)kwaliteitsverlies.

Afb. 41 Richtlijnen bij de beoordeling van de kwetsbaarheid van gebieden, geïllustreerd aande
hand van een gefingeerd gebied.

dehand van gegevens over vegetatie,bostypen, cultuurhistorie, landschapsfysiognomie enoppervlaktewater. Inditonderdeelvan debeschrijving komen
de landschapsonderdelen, zoals bos enheide,in
volgorde vanbelangrijkheid (oppervlaktepercentage) aan de orde.Zowordt ingebieden die voornamelijk uitbos bestaan met eenbeschrijving van de
bossen begonnen.
- Eenkorte weergave vandebetekenis voor grote
zoogdieren.
- Enige informatie over debelangrijkste vormen
van recreatief en ander gebruik vanhet gebied die
werden vastgesteld tijdens de inventarisaties.
In debeschrijvingen zijn geennadere gegevens
omtrentde avifauna opgenomen vanwegehet feitdat

dit, o.a. in verband metveranderingen die inkortetijd kunnen optreden,nietzinvolwerd geacht.
Deornithologische betekenis van de gebieden is
wel inde tabellen vermeld. Nadere informatie over
dekwalitatieve inhoud van de gegeven waarderingen
is te vinden inparagraaf 3.2.1.7.
Cultuurhistorische puntrelicten (bijvoorbeeld
boerderijen) zijn indebeschrijvingen alleen dan
met name genoemd,wanneer erzich in een gebied
slechts enkelebevinden. Debetekenis van de term
'overigterrein',die regelmatig voorkomt inhet
eerste onderdeel vandebeschrijvingen, correspondeertmethetgeen op deVegetatiekaart van deVeluwe (kaartbijlage 5) onder 'overige onderscheidingen'valt (zieookparagraaf 2.4.1.4).
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Ten aanzien vanhet gebruik en debetekenis van
de tabellenwordt verwezen naarde voorgaande paragrafen enhoofdstuk 3,waaruithier tabel 17met
de omschrijving van de recreatiecategorieën nogmaals isopgenomen.
Een vergelijking en naderebestudering vande
gegevens die indezeparagraafper gebied worden
verstrekt ismogelijk doordat op de achterzijde
van dekaartbijlagen 1t/m 6en 8de grenzen en
nummers van de gebieden zijn afgedrukt. Dezeworden zichtbaar door dekaarten tegenhet lichtte
houden.
Hieronderwordt in alfabetische volgorde een
korte omschrijving gegeven vanenkeleminder algemene termen die indebeschrijvingenworden gebruikt.Voor debetekenis vanbegrippen diehier
niet zijnopgenomen zijverwezen naar hoofdstuk 2.
BEHEERSEENHEID (oud): Bestuurseenheid uithetverledenbinnen samenlevingen met inhoofdzaak traditioneel gerichte vormen van agrarisch grondgebruik
(buurschappen,marken,maalschappen e t c ) .
BOUWLAND(oud): Akkerland ontgonnen inhet tijdvak voorafgaand aandeperiodewaarin kunstmest
wordt toegepast.
BUURSCHAP: Eenbestuurseenheid uithet verleden
waarvan alle,binnen een gehucht of een dorp of
enigerlei andere teonderscheiden plattelandsgemeenschap woonachtigen deelkonden uitmaken.
BUURSCHAPSGEBIED: Territorium vallend onder het
beheer van eenbuurschap.
FOREEST: Bosgebiedwaarhet jachtrecht exclusief
aan daartoebevoegde instanties of individuelepersonenwas voorbehouden.
GEMENEGRONDEN: Gemeenschappelijk gebruikte gronden.
HEERLIJKHEID: Eenbestuurseenheid uithetverleden waaraan deheer die inhetbezit daarvan was
gesteld een bepaalde titel en zekere rechten enbevoegdheden kon ontlenen.
HOF: Centrum van agrarisch grondgebruik waarbij
onder leiding van deheer ofdiens plaatsvervanger
(meyer)door aan datbedrijf gebonden horigen arbeidwerd verricht.
KAMP: Een vierkant tot rechthoekig omheind stuk
land,meestal alsresultaat van individuele ontginning.
KONINGSWEG: Een jachtweg opdeVeluwe,aangelegd
of gebruikt door deStadhouder-Koning (PrinsWillem III 1650-1702).
LEEN(GOED): Onroerende zaakwelke door eenheer
aan eenvazal ten gebruike werd afgestaan,met
onderlinge verbintenis vanbescherming aan deene,
en dienstverlening aan de anderezijde.
MAALSCHAP: Eenbestuurseenheid uithetverleden,
gericht ophetbevorderen enhetveilig stellen van
een doelmatig gebruik en/ofbeheer van eenmalenbos ten gunstevan de indatbos gerechtigden die
datbos gemeenschappelijk in eigendomhebben.
MALENVELD: Een gebiedwaarvanhet gebruik,hetbeheer ende eigendom gemeenschappelijk toekomt aan
eenbeperkte groepvan de indatgebied gerechtigden.
MARK: Enerzijds eenbestuurseenheid uithetverleden,gericht ophetbevorderen enhetveilig
stellen van een doelmatig gebruik en/ofbeheer van
eenbepaald territorium ten gunste en tenbehoeve
van de indat gebied gerechtigden, anderzijds dat
territorium zelf.
ONTGINNINGSBOS: Bos aangelegd opheiden enstuifzanden vanafhet eind van de 18eeeuw totheden.
REKENKAMERVELD: Een gebied oorspronkelijk behorende totde landsheerlijke wildernissen vandegraven endehertogen vanGelre envan 1559 tot 1795
geadministreerd doordeGelderse Rekenkamer.

120

SCHEPENDOM: Buitengebied datbestuurd werd door de
schepenenvan Arnhem.
TRA: Open strook ineenbos als afscheiding (inde
context van de gebiedsbeschrijvingmetname alsbegrenzing van een malenbos).
VOLMOLEN: Molenwerk waar wollen weefsels worden
bewerkt teneinde deze tedoen vervilten,de vezels
tot een dichte,egalemassa ineen tewerken.
WAARDEEL: Een aandeel van een gerechtigde inde
cultuurgrond van een mark.
WILDFORSTERSGOED: Een leengoed waarbij dedienstverlening doordevazal (wildforster) o.m. bestaat
uithet vervoeren vanhet door zijnheer gevangen
wild alsmede uit de toezichthouding ophetonrechtmatig aangraven van grond uit de landsheerlijke
wildernissen.
WILDWAL: Een aardenwal veelal beplant met dicht
struikgewas,hier en daar ookhekwerken, fungerend
alsbescherming van de akker tegenwildvraat.
WIJER: Eenmolenvijverwaarin hetwater voor de
molen wordt opgestuwd.
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Hetgebied bestaat grotendeels uitbos,namelijk 78%,waarin bijHattem en langs dewegHattemHeerde veelbebouwing voorkomt,evenals inhetcultuurland dat 10%van de oppervlakte beslaat.Ongeveer 8%vanhet gebied isopen natuurterrein ende
resterende 4%bestaat uit overige terreinen.De
noordwest-,noord- en noordoostrand heeft eenverstedelijkt karakter.
De ondergrond bestaat uiteen stuwwalmet typischparallel lopende dalen waarin de zand- en
leeragroevendoor de stratigrafische opbouw internationaalbekend zijn.Voor het inhet noordwestelijk deelgelegen smeltwaterterras,met alshoogste puntdeVuursteenberg, ligteen gordeldekzandrug als overgang naar hetvlakke dekzandgebied.
Ook in dit zogenaamde kameterraskomen enkele grote zandgroeven voordiekenmerkend zijnvoor dit
gebied.
Debodem bestaat voornamelijk uithumuspodzolen voor eenklein deeluit enkeerd- en anderegronden. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matiggrof
zand enplaatselijk matig fijn zand opgrondwatertrapVIII engedeeltelijk opVII enV.
Hetbos isvoornamelijk heideontginningsbos.De
helfthiervan is sterk gevarieerd qua opbouw (verschillen inhoogte en doorzichtigheid) en samenstelling (loof-en naaldbomen) enhetoverige deel
bestaat voornamelijk uit lage enhoge grovedennen.
Een klein deel is landgoedbos behorend tothetvoormalige leengoedMolecaten,waarvan een datering
uit 1677bekend is.In ditoudere bosmetruimtelijke afwisseling komen veelvuldig opstanden van
eik enbeuk voor.De ondergroei van debossenwordt
gevormd door veel vegetatie van hetbosbestype,
vrijveelvanhetdopheide-,bochtige smele- en
gaffeltandmostype enwat vanhet typevossebes.
Bosrelicten liggen tenwesten vanFliphul en ten
noorden vanFilipsberg.
Hetopen natuurterrein bestaat uitheide zowel

vanhet type struikheide als dopheide. Plaatselijk
groeit deWezepscheHeide dichtmet lagegrove den.
Het zuidelijke deelvandezeheide is relict,evenalshet stukje hei ten zuidenvande spoorlijn bij
Wezep en dehei die ten zuidwesten vanFliphulmidden in hetbos ligt.Op de steile (noord)hellingen
indeheide enhetbos komen zeldzamemossenvoor.
Floristisch vanbelang zijn ook de sprengen bij
Molecaten en sommige sloten inhetvochtige cultuurland.
Inhet cultuurland, dat ten dele droog en ten
dele vochtig is,bevinden zich verschillenderelicten,bijvoorbeeld het land inde directe omgeving
vanFliphul,indekern van het landgoed Petrea,
ten zuiden van Hattemerbroek, inde omgeving van
BeldertenbijMolecaten.Dit landgoedmet huis en
eenwatermolen uitde 17e eeuw zijn ook relict,
evenalshetkasteelHetOlde Spijker,deboerderijen aan deGroteweg 115enGroeneweg 6en (hettracévan) deoude weg Hattem-Harderwijk.
Inhetgehele gebied zijn regelmatig edelhert,
ree,vos en zwijn aanwezig,maar door deverontrusting niet inhoge dichtheden.Als in de toekomst
het grootste deelvan ditgebied door de aanlegvan
deRW 50metwildkerende rasters afgesneden wordt
van de rest van de noord-Veluwe, zalhet teklein
worden omvan elke soortpopulaties van eenvoldoende omvang tehandhaven.Daardoor zal zowel de
waardering alskwetsbaarheid voor degrote zoogdieren afnemen.
Het gebiedwordt druk bezocht enop enkele grotere zandwegen wordt vaak met auto's gereden.De
leemkuilbijHattem fungeert als concentratiepunt
voor dagrecreatie. Inhetbos zijn enkelekampeer-,
caravan-enhuisjesterreinen aanwezig.Een deelvan
deheidewordt gebruikt alsmilitair oefenterrein
en van dedrie aanwezige zandafgravingen zijner
twee ingebruik alsvuilnisstortplaats.
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Dit gebied bestaat voornamelijk (voor 92%) uit
bos, 5% isopen natuurterrein en 3% cultuurland.
Inhetoosten langsde Apeldoornseweg (N93) iswat
bebouwing,evenals langsde Zwolseweg waar twee
stukken boswoonbos zijn geworden en ineen ander
deel recreatieve bebouwingis.
De ondergrond bestaat uiteen stuwwalmet een
bijbehorende stuwwalglooiing waarin zicheen uitgebreid systeem van droge dalen ontwikkeld heeft.
Deze droge dalen worden door lengteduinen afgesneden zoalsbijhetKikkersgat.Hetvennetje hier is
een opvulling vanhet aanwezige droge dal.De Kamperklippen en deTonnenberg,die een uitzicht op
deomgeving biedt,zijndehoogste delenvan de
goed ontwikkelde lengteduinen.HetKret,een langgerekte groeve tenbehoevevan de waterwinning,
heefteenvan de lengteduinen plaatselijk sterk
aangetast. DeKoerberg,ten noorden van Heerde,is
een smeltwaterheuvel waarinveelnoordelijk materiaalvoorkomt.Dit terrein is sterk aangetast door
devoormalige zandgroeve enhethuidige huisjesterrein,maar door deze ontsluiting ishet contact
van deze smeltwaterheuvel met de stuwwal zichtbaar.
Debodem bestaat uithumuspodzolgrondenmet als
moedermateriaal grindhoudend matig grof zand en
plaatselijk fijn zand opgrondwatertrapVIII en
voor eenklein deelopVII enVI.
Hetbos isheideontginningsbos van omstreeks
1900. Inde oudere ontginningen vanvoor 1900,
neemtde grove den een dominerende plaats in.De
jongste ontginningen,ongeveer tweederde vande
totale oppervlakte bos,onderscheiden zichhiervan
door de aanwezigheidvan verschillende boomsoorten
zoals grove den,douglas,larix, fijnspar en loofhoutsoorten alsAmerikaanse eik en zomereik met
verschillen inboomhoogte en doorzichtigheid. In
hetnoordoosten iseen gebiedmet deminder algemenewintereik. Inhetbosgebied zijnenkelekapof stormvlaktes,kleinschalige ruimtesmeteenbe-
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groeiingsrand van naald- en loofbomen.De ondergroei indebossen bestaat voornamelijk uitvegetatie vanhetgaffeltandmos- enbochtige smeletype. Daarnaastkomen ook vegetatie-eenheden van de
typen kraaiheide,dopheide,pijpestrootje enhet
'verrijktebos'-typevoor.
Het open natuurterreinbestaat uitenkelekleinschalige heidevelden van zowelhet struikheide-als
dopheidetype.Naald- en loofbomen vormen debegroeiinngsranden. Dehei tussen deTonnenberg ende
Kamperklippen isrelict,evenals eenklein stukje
hei ten zuiden vandebrandtoren inhet Zwolsche
Bos. Indehei en op de steile (noord)hellingenvan
hetboskomen zeldzamemossen voor.
Floristisch vanbelang isookhetven Kikkersgat
tussenWezepen Heerde.Dehydrobiologische betekenis van ditven is zeer groot.Ophet landgoed de
Polberg ligt eenplas,waarvan de hydrobiologische
waarde vrijgrootis.
Het cultuurland isuitsluitend droog.Een stuk
landbijDreef isrelict.
Opde Koerberg bevindt zicheen grafheuvelgroep.
Hier zijn regelmatig edelhert,ree,vos enzwijn
aanwezig,maar niet inhoge dichtheden.Als deRW
50aangelegd is,zalook ditgebiedvoor de grote
zoogdieren vande restvandenoord-Veluwe worden
afgesneden doorwildkerende rasters.Dit zaldante
kleinworden omvan elke soortpopulaties van een
voldoende omvang tekunnen herbergen.Daarom zal
hier zoweldewaardering als dekwetsbaarheid van
het gebied voor grote zoogdieren afnemen.
Dit iseen druk bezocht gebied.Op enkele doorgaande zandwegen wordt druk met auto's gereden.Bij
deKoerberg iseenhuisjesterrein.
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Hetgebied bestaat overwegend (voor97%) uit
cultuurland enkan gekenmerktworden alseen agrarisch ruimtelijk landschapwaarin grasland overheerst.Deoverige oppervlakte,3%vanhettotaal,
bestaat uitbos.Er isveelverspreide bebouwing.
Meer geconcentreerde bebouwing iser inde vorm
vanbuurschappen en lintbebouwing.
Erbevindt zichhier eendekzandrug met zeer
zwak golvenddekzanddat afheltnaarhetnoordwestenwaar hetgebied langzamerhand vervlakt door
veen-en Zuiderzee-afzettingen.De dekzandrug is
vrijbreed en looptongeveervanNunspeettotvoorbij Wezep.
Debodembestaat uitbeekeerd- en enkeerd-,
gooreerd-, humuspodzol-enveengrondenmet alsmoedermateriaal matig fijn zand.De grondwatertrappen
variërenvan II t/m VIII.
Het cultuurlandbehoort voorhet grootste deel
totdenederzettingen Oldebroek en Broekdijk die
uitheteinde vande 13ebegin 14eeeuw dateren.
Verscheidene boerderijen in dit gebied zijnstille,
waardevolle getuigen vandehistorie en evenals de
oudewegHarderwijk-Hattem relicten.Het land op
dedekzandrug isdroog; inde laagten ishetvochtig totnat. Indedroge graslanden zijn patronen
van oudebouwlandcomplexen herkenbaar (mozaïekpercelering).Hetnatte grasland heeftvooral strokenpercelering.De randen van deze graslanden zijn
begroeidmet verschillende loofhoutsoorten en een
aantalbestaat uit lage,oude eiken.Eenhoutwal
tennoorden vanKoldenhove is relict.De flora van
sommige sloten inhetvochtige totnatte cultuurland isinteressant.
Hetbosbeperkt zich tot deuitlopersvan de
stuifzandbebossing, langsde spoorlijn HarderwijkZwolle,waarin voornamelijk grove den groeit,en
tothetbos rond de landgoederen.Het landgoed IJsselvliedtwerd aangelegdvoor 1800.Er isvrijveel
opgaand loofboswaarin dewijdarige zeggeplaatse-

lijk voorkomt.Het landgoed Oldhorst,waarbij een
landhuis hoort datgebouwd is in 1751,wordt al in
de 17eeeuw genoemd. Op dit landgoed iseen goed
ontwikkeld elzenbroekbos.Het landgoed Zwaluwenburg iswaarschijnlijk nog ouderwanthet staat
reeds in 1379 als Gelders leengoed vermeld.Hetbezit thans een 18eeeuws landhuis.Erkomt hier
droog,min ofmeervoedselrijk bosvoor.Opdeze
landgoederen groeitook rhododendron en er iseen
sterke afwisseling door kleine ruimtes envijvers.
Het cultuurland endebossen bij deze landgoederen
zijnrelict.
Door de spoorlijn ende E35wordthetgebied afgesneden van de overigeVeluwe waardoor het thans
een randgebied isvoor grote zoogdieren,met nog
slechtsbeperkte waardevoor reeenvos.Vroeger
zalhet,door het ontbreken vandekking,vooral
foerageergebied zijngeweest.
De kleine stukken bos inditgebiedwordenvrij
druk bezocht.
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* voor omschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordelingzie§ 3.2.2.en§ 3.3.3.

Dit langgerekte gebied bestaatvoor 85%uit bos
en voor 15%uit cultuurland.Hetbos tussen MullegenenAchterdeVree iswoonbos geworden.Er is
vrijveelverspreide bebouwing zowel inals buiten
hetbos. Geconcentreerde bebouwing iser inde
buurschappen.
Inditgebied komteen smeltwaterglooiing voor
met restenvan grondmorenendie grotendeels overdektwordtdoorwindafzettingen indevorm vandekzandruggen en landduinen. Inhet uiterstenoordoosten iseen zandgroeve waarin deopbouw vandeglaciale afzettinggoed te zien ismet aande topeen
keienvloer metveelwindkanters.
Debodembestaat uitduin-en vlakvaaggronden
metmatig fijn zandenplaatselijk matig grofzand.
De grondwatertrap isvoornamelijk VIII en weinig
VII enVI.
Hetbos isvoornamelijk stuifzandbebossingwaarinpraktisch alleengroveden groeit.De oudste
aanplant dateert uithet eindevan devorige eeuw.
Ouder,gevarieerder bos,met zowelnaald- alsloofhouten ten dele eengebogen padenpatroon,vinden
we inde landgoedbossen.Dit soortbossen vormt
slechts eenklein deelvan de totale oppervlakte
bos inditgebied. De landgoedbossen zijnaangelegdvoor 1800zoalshetbosbijLouisiana datten
noordoosten van 'tHarde ligten relict is,en het
bos tussenMuilegen en Achter deVree.Deondergroei in deverschillende bossenbestaat uitvegetatie van de typenbochtige smele,gaffeltandmos
en Henenen envoor eenkleindeeluit de typen
bosbes enpijpestrootje. Zeldzame mossen komen op
de steile (noord)hellingenvoor.Langs deE35 ligt
een grootschalige voormalige brandvlakte metwat
berkenopslag eneenbegroeiingsrand van naald- en
loofbomen.
Het cultuurland isten deledroog en ten dele
vochtig. Indeomgeving vanMullegen bijvoorbeeld
ligtnat en droog grasland met respectievelijk een
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afwisselende eneenmozaïekpercelering.Mullegen
iseen oude nederzetting dievoorheteerst in
1333/34genoemdwordt en thansnog gedeeltelijk
door eenwildwal omsloten is.Dezewildwal enhet
cultuurland bijMullegen isrelict,evenalshetland
in de omgeving van Engeland,bij Stuivezand en ten
noordoosten van 'tHarde.Sommige sloten inhet
vochtige cultuurland zijn floristisch interessant.
Doorhetbos isditgebied voorgrote zoogdieren aantrekkelijker dan gebied 3,maar ook hier
geldt dathet afgesneden isvande restvan deVeluwedoor de spoorlijn ende E35.Er zijn meer
reeën en vossen dan ingebied 3aanwezig.
Voor zoverhetbos in ditgebied toegankelijk
is,wordthet drukbezocht.Inhetbos liggenenkelehuisjesterreinen.Tussen debuurschap 'tLoo
enWezep iseen nieuwe begraafplaats inhetbos.
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voor omschrijving recreatiecategorieé'n zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het grootste deelvan de oppervlakte van ditgebied bestaat uitbos,namelijk 92%.Er is 5% cultuurland en 3% isoverig terrein. BijWezep isveel
bebouwing, zowel in alsbuitenhetbos.
De ondergrond vanditgebiedbestaat uit een
smeltwaterglooiing metmorene resten,dieplaatselijkbedekt ismetwindafzettingen indevorm van
dekzand en landduinen.Deze glooiing iseenuitloper vanhet smeltwaterterras dat ten zuidoosten
van dit gebied ligt.
Debodemwordt gevormd doorduinvaag-enhumuspodzolgronden,met alsmoedermateriaal matig fijn
zanden grindhoudend matig grof zand opgrondwatertrap VIII.

Voor de grote zoogdieren isditeen belangrijk
gebied,want edelhert,ree,vos enwild zwijnkomen invrijhoge dichtheden voor.De das is alleen
op doortrek en foeragerend aangetroffen. Er isrust
endekking aanwezig.
De rust indit gebied istedanken aanhet feit
dat alleen hetnoordoostelijk deel toegankelijk is
voorhetpubliek. Ditwordt dan ook drukbezocht.
Het grootste deel,het stuk ten zuiden van de
spoorlijn Zwolle-Amersfoortisnamelijk militair
oefenterrein. Bij 'tHarde enWezep zijn legerplaatsen. BijWezep isook een kampeerterrein.

Hetbosbestaat grotendeels uit stuifzandbebossingmetpraktisch uitsluitend grove den.Eenklein
deelvanhetbos,bijWezep,isheideontginningsbos van omstreeks 1900.Ookhier neemtde grove den
eenbelangrijke plaats in.Als vegetatie-eenheden
komen indebossen hetbochtige smele-engaffeltandmostype voor enook watvan de typenbosbesen
lichenen.Op de steile (noord)hellingen groeien
zeldzame mossen en ineen stukje bos isveel jeneverbes enkraaiheide aanwezig. Op eenpaarplaatsen ishetpadenpatroon gebogen.
Langs deE35 ligteen grootschalige voormalige
brandvlakte die zich tot ingebied 4uitstekt.De
rand hiervanbestaat uit loof-en naaldbomen.
Het cultuurland is grotendeels droog envoornamelijk geconcentreerd rond Wezep,eenplaats die
al in 1231 genoemdwordt.Hetgrasland tenwesten
van Wezep heeftnogmozaïekperceleringenisrelict,
evenals het cultuurland DeSoppe datongeveer in
1729ontgonnen isenhet stukje cultuurland midden
inhetbos tussen Beltgraven ende Oldebroeksche
Heide. De randen vandeze middel-en kleinschalige
ruimtenbestaanuit naald- en loofbomen.Bij De
Soppe staan langs de natte graslanden knotwilgen.
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Ditgebied,de Oldebroeksche Heide,bestaat zoalsde naam reeds zegtvoornamelijk (voor 87%) uit
heide.Vooral langsdewestzijde ligtwatbos (3%)
en de resterende 10%wordt ingenomen door overige
terreinen.

Inhetwesten ligtwatbos.Hetbestaat uit
stuifzandbebossingenheideontginningsbos diegeleidelijk inelkaar overgaan.De ondergroeibestaat
uitvegetatie vanhet gaffeltandmos- enpijpestrootjetype.

DeWoldberg,vanwaar men eenuitzicht opde
omgeving heeft, iseengoed ontwikkeld stuwwaldeel
met smeltwaterterras enduidelijk ontwikkelde droge dalen.De vormen zijnhier goed herkenbaar door
het ontbrekenvanbossen en dicht struikgewas.Op
hethoogste deelvan de stuwwalheeft zich een
lengteduin ontwikkeld. Inhet smeltwaterterraskomen verschillende uitgeprepareerde koppen voor zoalsde Heesberg.
Debodem bestaat uithumuspodzol- en duinvaaggrondenmet alsmoedermateriaal wel ofnietgrindhoudend matig grof zand op grondwatertrap VIII.

Dit gebied behoort,meteen aantal omringende
gebieden,voor de grote zoogdieren totde kern van
hetverspreidingsgebied op denoordoost-Veluwe.
Het isbelangrijk voor edelhert,ree,vos enwild
zwijn,want,ofschoon de dekking schaars is,heerst
ermeestal een grote rust.Dedaswordt nietpermanent waargenomen. Op deweg 'tHarde-Tongeren
wordt regelmatigwild doodgereden.

Dekern van deOldebroeksche Heide iseengrootschalige ruimtevanvele honderden hectaren. Langs
de randen zijnwatmiddel-enkleinschalige ruimtes. Vroeger behoorde deze heide totde zogenaamde
Rekenkamervelden.Deze heide iseen relict,evenals deHessenweg die erdoorloopt.Thans ishetgehele gebiedmilitair oefenterrein enniet toegankelijk voor hetpubliek.Centraal indehei ligt
een 'doelengebied'waarop vanuit allerlei stellingen gevuurdwordt.Door de ontploffingenhier is
eenoneffen,woest en ledig terrein ontstaan.De
heidevegetatie inhetgebied isgrotendeels van
het dopheide-type,maar ook watvanhettypestruikheide enpijpestrootje.Pijpestrootjegroeit onder
meer inhetdoelengebied. Inhetoostelijk deelvan
dehei is eenplek metadelaarsvaren enopdesteile (noord)hellingenzijn zeldzamemossen aanwezig.
De hei groeitplaatselijk dichtmetvliegdennen.
De randvan deheibestaat voornamelijk uit lage
grove denmaar doorde verschillen in boomhoogten
endoorzichtigheid maakthij tocheen sterkgevarieerde indruk.
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Het gebied bestaat voor 85%uitbos dat eenzeer
gevarieerde opbouw heeft.Van de oppervlakte wordt
14% inbeslag genomen door open natuurterrein en
welhet grote heidegebied de Renderklippen enenkelekleinere stukken hei; 1%isoverig terrein.
Het oostelijk deelvan de stuwwal 'deWoldberg'
gaathier over inde stuwwalglooiing. Er iseen
trechtervormig dal dat echter door lengteduinen en
andere windafzettingenmoeilijk zichtbaar is.De
hoogste toppen vandegoed ontwikkelde landduinen,
zoals deRenderklippen en deOssenberg,hebben
plaatselijk vrij steilewanden waar,als zijaangetastworden,erosie zal optreden.Hier en daar
isdeze aantasting al geconstateerd.
Debodembestaat voornamelijk uithumuspodzolen voor een klein deel uitmoderpodzolgrond. Het
moedermateriaal bestaat uitmatig grof zand dat
tendele niet grindhoudend is.De grondwatertrap
isVIII envoor een deelV.
Hetbosbestaat uit landgoedbos,dat omstreeks
1800isaangelegd enwaarin gebogen padenpatronen
herkenbaar zijnenuitheideontginningsbos.De
landgoedbossen liggen bijhetvoormalige landgoed
DeDellen,inhet sprengengebied ten oosten van de
Putjesberg en tussen de Elburgerweg en Kolthoornse
Weg waartoe hethuidige Bakhuisbosbehoort.Het
bos tussen dezewegen iswaarschijnlijk een omvormingvaneen oudeboskern.Deze landgoedbossen
zijnna 1800voornamelijk opheideterreinuitgebreid. Een dergelijke uitbreiding vindenwe tussen
De Dellen enPutjesberg. Oorspronkelijk zijn deze
bossen opgezetmetbeuk en eik, later werden ook
grove den,douglas en larix gebruikt.Heideontginningsbosvindenwe bijdeOssenberg,hetPluizenmeer endeRenderklippen.Hetbosbij deRenderklippenheefteen regelmatig hoekig padenpatroon.
Indeheideontginningsbossen staan afwisselend zowelnaald- als loofhoutsoorten, zoals beuk,eik,
grove den,douglas en fijnspar.Bosrelicten liggen
bijhet landgoed De Dellen,rond Elisabethshoeve
en tenwesten vanhetPluizenmeer. Dehydrobiologischebetekenis vanhetPluizenmeer,evenals die
vanhetplasje dat ten zuidwesten hiervan op het
terrein 'deHooge Heide' ligt, isgroot.Deondergroei inde verschillende soortenbossen bestaat
voornamelijk uitvegetatie vanhetgaffeltandmos-
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type. Ook is erwat vegetatie van de typenbosbes,
dopheide,Amerikaanse vogelkers enpijpestrootje.
Zeldzame planten en/of mossen groeien inhet oostenbijenkele sprengenkoppen enhunkanalenstelsels,bijenkele vennen,opde steile (noord)hellingenvanhetbos en dehei,en inenkele geïsoleerd inhetbos liggende kleine stukjes vochtige
heide.
Een tamelijk groot stuk vochtige heide ligtin
hetnoorden vanhetgebied en isevenals andere
verspreid inhet gebied liggende heideveldenkleinschalig. Eenuitzondering hierop vormt de Renderklippen,eenheide met solitaire bomen,diegrootschalig is.De vegetatie vandeheidevelden iszowelvan het type struikheide alsdopheide.Debegroeiingsranden bestaan uit loof-ennaaldhout. De
hei ten oostenvandeRenderklippen, tenzuidwestenvanhet Bakhuisbos en een stukje tenoostenvan
Elisabethshoeve isrelict.
DeHessenweg enhet stukje cultuurland,omringd
door houtwallen, inhet centrum van DeDellen dat
omstreeKS 1803doorDaendels isontgonnen zijn ook
relict.
Nabij de Renderklippen bevindt zich een groep
grafheuvels.
Edelhert,ree,vos enwild zwijnkomen in dit
gebieddoor de verontrusting inwisselende dichtheden voor envertonen een onregelmatige verspreiding. De das foerageert indit gebied. Er zijnenkele kleine rustgebieden.Vrij veelwild wordt
doodgereden.
Indit gebied vindt veel recreatie plaats.Op
talrijke zandwegenwordt soms druk met auto'sgereden.Trekpleisters zijn de schaapskooi en -kudde
op deRenderklippen en eenhertenkamp inhet westenvanhet gebied. Door de recreatie zijn bijvoorbeeld de oeversvanhetPluizenmeer enhellingen indeheide sterk aangetast.
Hetgedeelte dat grenst aan gebied 6behoorttot
de veiligheidszone vanhetmilitair oefenterrein
en isdaarom tijdens schietoefeningen voorhetpubliek gesloten.
BijEpe enHeerde zijn nieuwe begraafplaatsen
inhetbos aangelegd.
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* voor omschrijvingrecreatiecategorieënzietabel17 ;voortoelichting kwetsbaarheidsbeoordelingzie § 3.2.2.en§ 3.3.3.

Dit randgebied van deVeluwe datvoor 80%uit
cultuurterrein envoor 20%uitbos bestaat,heeft
grotendeels een ruimtelijk enverstedelijktkarakter.Tennoorden vanEpe en tenwestenvan Heerde
heefthetbos gedeeltelijk eenwoonfunctie gekregen. Ook langs dewegEpe-Heerde isveelbebouwing.
Hetgebied tussen enrondom degemeenten Epe en
Heerde bestaat uit glooiend hellingmateriaal, erosiemateriaalvan de stuwwal,dat overgaat in vlakke afzettingen.Op verschillende plaatsen komen
hierin brede droge dalenvoor waarin plaatselijk
veen totontwikkeling is gekomen zoals inhetlaaggelegen gebied HetVeen.
De bodembestaat uithumuspodzol-,beekeerd-,
gooreerd- en enkeerdgronden envoor eenklein deel
uitmoderpodzol- enmoerige grond.Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand en grindhoudend matiggrof
zand.De grondwatertrappen variëren van II tot en
met VIII.
Het cultuurland isten dele droog en ten dele
vochtig.Er iszowel grasland alsbouwland.Sommige slotenvanhet vochtige land zijn floristisch
vanbelang.Het verstedelijkt karakterwordt onder
meerveroorzaakt door intensieve veehouderij en
niet-agrarische bebouwing. Bijhet Dorperveld en
Norel ligt cultuurland dat nognietverstedelijkt
is. Debegroeiingsranden hiervan bestaan uit loofen naaldhout.Twee stukjes cultuurland bijNorel,
dat al inde 14eeeuw genoemd wordt,zijn relicten
evenals het cultuurland ten westen van Horsthoek,
het Horsthoekerveld,een ontginning uitde 19eeeuw
ten zuidwestenvan Heerde,enHetVeen tenwesten
vanHeerde datvoornamelijk in de loopvande 19e
eeuwbewoond raakte.HetVeenbehoorde totdemark
Heerde dievoor het eerstvermeld werd in 1333/34.
De eerstbekende vermelding van Heerde dateert uit
1190,die vanEpe uit 1176.
Hetbosbestaat zoweluit landgoedbos,aangelegd omstreeks 1800,als uitheideontginningsbos,
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aangelegd omstreeks 1900.Het oude landgoedbos van
voor 1800 sluit aan ophet Bakhuisbos (gebied7 ) .
Na 1800heefter eenuitbreiding naar het noorden
plaatsgehad, diebijnahetzelfde karakterheeft.
Ookhierin staanbeuk,eik,grove den,douglas en
larix.Deheideontginningsbossen liggen tegen Epe
aan. Zij zijn gevarieerd van opzet,ook alneemtde
grove den eenbelangrijke plaats in.Deze bossen
zijn vrij intensief ontsloten. Inhetbos isdevegetatie voornamelijk vanhetbosbestype,maar ook
komen de typen gaffeltandmos,bochtige smele en
Amerikaanse vogelkers voor.Een stukbosbij Kolthoorn isrelict.
Bijzondere vegetatie is aanwezig bij debekenin
de omgeving van Epe en Heerde,waarvan enkele het
water van sprengen afvoeren.De Kamperbeek, de
Heerder Sprengen endeMolenbeek zijn inhydrobiologisch opzichtvooralpotentieel vanbetekenis.
Aan de Officiersweg bevindt zich een fraaie
groep grafheuvels.
De liggingvandit gebied tegenwoonkernen met
veelbebouwing ook buiten dezekernen,hetplaatselijk ontbreken van dekking en de verontrusting
door recreatie,maken het niet geschikt voor grote
zoogdieren.Vos en reekomenplaatselijk voor,
wild zwijn is incidenteel aanwezig inde strook
grenzend aan de gebieden 7en14.
Behalve debebouwing inhetbos zijnerookverschillende kampeer-en caravanterreinen inen buitenhetbos.Hetboswordt dan ook drukbezocht.
Tenbehoeve van de aanleg vande RW 50 langs Heerde vindt er een grote ontgronding plaats.Te zijner tijd zaldeze ontgronding geschikt gemaaktwordenvoor dagrecreatie.
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Het landschap inditgebied heeft een ruimtelijkkarakter omdathetvoor 95%uit cultuurland,
hoofdzakelijk grasland,bestaat.Ongeveer 3%van
deoppervlakte wordtgevormd doorbebossing,voornamelijk bij de landgoederen Klarenbeek,Schouwenburg-Rozenberg enOld Putten. Inhet zuiden ligt
de zandverstuiving De Zoom die 2%vande oppervlakte bestrijkt.Er isveelbebouwing,ten dele
geconcentreerd inbuurschappen en lintbebouwing.
Inditgebied bevinden zich gordeldekzandruggen
en dekzandwelvingen die overgaan ineen vlak,
enigszins hellend dekzandgebied. Op de lageplaatsen isveen aanwezig dat soms overdekt ismet een
dunkleilaagje van Zuiderzee-afzettingen.
De bodem bestaat uitbeekeerd-, gooreerd-,enkeerd-,veen-enmoerige gronden en voor een klein
deeluitduinvaag- en zeekleigronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand ende grondwatertrappen variëren van ItotenmetVIII.
Op dedekzandruggen ligtdroog cultuurland
(grasland),bijvoorbeeld langs de Bovenweg,maar
hoofdzakelijk ishet land vochtig totnat.De droge graslanden zijn kleinschalig en plaatselijk
zijnresten vanmozaïekperceleringherkenbaar.De
nattegraslanden hebben een afwisselende ofstrokenpercelering en zijn zowelklein- alsmiddelschalig.De graslanden worden begrensd door houtwallen
die floristisch vanbelang zijn,evenals sommige
sloten inhetvochtige en natte land en een graslandbij Klarenbeek dat als ijsbaanwordtgebruikt.
Er zijnverscheidene cultuurlandrelicten,bijvoorbeeld hetgrasland ten zuiden vanWerfhorst,de
omgeving van Wessinge rondom Klarenbeek,hetbouwland tussen Kolmansweg enGlindeweg,bij Oosteinde
en langsde Bovenweg inclusief Westloo.Voorts het
lagegebied ten zuiden van de Hooge Enk,Stoopschaar ten noorden van die enk,een laaggraslandgebied tennoorden vande Broekdijk en de omgeving
vanAperloo.Aperloo duikt in 1333/34 indege-

schreven bronnen op,Wessinge inhetmidden vande
12eeeuw enDoornspijk is reeds in 796 vermeld.
Landgoedbosvan na 1800 ishetenige bostype
datindit gebied voorkomt.Hetbehoortbijdelandgoederen Klarenbeek, Schouwenburg-Rozenberg en Old
Putten.Deze landgoederen kennenvan oorsprong een
vrij statigebeplanting met loofboomsoorten,vooraleik enbeuk.Thans is erenig vochtig,voedselrijkbos enwatvoedselrijk droogbos metbijbehorende ondergroei.Er is ookwatondergroei vande
typenpijpestrootje enbosbes.De bossen rondKlarenbeek en Schouwenburg en een loofbosje tennoorden vanWestloo zijn relict.Schouwenburg isin
1544vermeld,hethuidige landhuis dateert uitde
eerste helftvande 19e eeuw. Inhet zuiden ligt
een zandverstuiving. Hierbij iswatbos vanhet
bochtige smele-type.
Voor grote zoogdieren isheteen randgebied met
nog slechts beperkte waarde voor ree envos.
Inhet gebied zijnenkele kampeer-en caravanterreinen.Vooral de zandverstuiving inhet zuiden
wordt druk bezocht.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Hetgebied bestaat voor 85%uitbos, 13%open
natuurterrein envoor 2%uitoverig terrein.Het
bosheeft opdrieplaatsen eenwoonfunctie gekregen. Ditgebied vormtwatbetreft geomorfologische
opbouw,de structuur van debodem enhetbos een
geheelmetgebied 11.Hetwordthiervan echtergescheiden door de spoorlijn en deE35.
De ondergrond wordt gevormd door een grondmoreneglooiingmetparallel lopende dekzandruggen en
enige gebiedenmet landduinen.
De bodem bestaatuitduin-en vlakvaaggronden
envoor eenklein deeluithumuspodzolgrond. Het
moedermateriaal ismatig fijn zand en grindhoudend
matig grof zand opgrondwatertrapVIII enVII en
ingeringe mate opVI.
Hetbosbestaat in zijn geheeluit stuifzandbebossingen die zijn aangelegd vanaf hetbeginvan
deze eeuw.Hiervoor bestond hetgebied uit actief
stuifzand enenkele lichtbegroeide stuifzanden.
De bossen zijn intensief ontsloten.De dominerende
boomsoort isgrove den.Opbetere groeiplaatsen
staan ookmeereisende naaldhoutsoorten.De bossen
zijn ten delewel,tendele niet doorzichtig.
Langs de doorgaande wegen zijneen aantal singels
metberk en Amerikaanse eik.De ondergroei indeze stuifzandbebossingen bestaatvoornamelijk uit
vegetatie vanhet gaffeltandmos-enbochtigesmeletype,maar ook komen de typen lichenen,kraaiheide, bosbes enAmerikaanse vogelkersvoor en tevens
eenverrijkt type.Op de steile (noord)hellingen
vanhetbos ende heide groeien zeldzamemossen.
Tenwestenvan 'tHarde en tussen Oostloo en De
Nolle liggen bosrelicten.
Relict is ookhet stukje cultuurland genaamd
Oostloo.
De heide in dit gebied isvanhet typekraaiheide metplaatselijk spontanebosvormingvan grove den enberk,waardoor kleine grillig gevormde
ruimtes zijn ontstaan. Indeheide zijn plekken
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ingreep of activiteit veroorzaakt in het
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies.

met jeneverbes enop éénplaats komtveelcypreswolfsklauwvoor.
Door de aanwezigheid van-bos isditgebied voor
grote zoogdieren aantrekkelijker dan gebied 9,maar
ook hier isuitwisseling met deoverigeVeluwe
praktisch nietmogelijk doordeE35 en despoorlijn.Ofschoon ermeer reeën envossen zijn dan
ingebied 9heefthet slechtsbeperkte waarde voor
deze soorten.
Bijna het gehele gebied wordt druk bezocht.Er
zijnenkele grote caravan-enhuisjesterreinen.
Ten oostenvan de zandverstuiving iseenvuilnisstortplaats.
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* voor omschrijving recreatiecategorieè'nzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordelingzie§ 3.2.2.en§3.3.3.

Het gebiedbestaat voor 50%uitbos envoor50%
uitopen natuurterrein, inditgeval zowel heide
als aktief stuifzand met opslag,waardoor kleinschalige ruimten zijnontstaan.Hetgebied vormt
watbetreft de geomorfologische opbouw,destructuurvandebodem,hetbos eneendeelvandehei,
een geheelmet gebied 10.Erheerst hier echter
veelmeer rustomdathet grootste deel militair
oefenterrein isendaarom gesloten voor hetpubliek.
Indegrondmoreneglooiing endeovergang naar
het smeltwaterterras zijnplaatselijk landduinen
enkleine terreinen met actief stuifzand. Inhet
smeltwaterterras komen enkele door erosie veroorzaakte duidelijke hoogteverschillen voor. Inde
grintgroeve ten zuidenvanDe Zoom zijn deglaciale afzettingen goed zichtbaar.
De bodem bestaat uitduinvaag-,vlakvaag-en
humuspodzolgronden. Hetmoedermateriaal ismatig
fijnzand engrindhoudend matig grof zandopgrondwatertrapVII enVIII.
Hetbosbestaat uitstuifzandbebossing en is
aangelegd vanafbegin 1900.Degrove den isdebelangrijkste boomsoort.Debossen zijn tendele wel
en ten dele niet doorzichtig metplaatselijk een
gebogen padenpatroon. Langs deNoordwegkomtmeer
loofhoutvoor en zijnerbehalve verschillen in
doorzichtigheid ook verschillen inboomhoogte. In
hetbos isvrijveelvegetatie van de typen lichenen, gaffeltandmos,kraaiheide enbochtige smele
enwat vegetatievande typenAmerikaanse vogelkers enpijpestrootje.Op de steile (noord)hellingen,ook inhetopen natuurterrein,groeien zeldzamemossen.
Deheide,eendeelvan deDoornspijkscheHeide,
is zowelvanhet lichenen-alshet kraaiheidetype
envoor eenklein deelvan het type dopheide.In
hetwesten ligteen stukje vochtigeheide datbedreigd wordt door eenmilitair bivakterrein. De

Zanden iseenhalfopen,oneffen terreinmetkorstmossenbegroeiing.Hierin iseenkleinschalig actief stuifzandgebied. De rand bestaat uit loof-en
naaldhoutwaaronder jeneverbes die eveneensverspreid veelvoorkomt.Een kleinschalig aktief
stuifzandgebied ligtook langs de spoorweg.Debegroeiingsrand bestaathier uit lage grove dennen.
Grove den groeiteveneens langshet gebied tenwestenvan deGrintgroeven.Verspreid door het gebied
liggennog enkele grillig gevormde kleinschalige
heideterreinen meteenbegroeiingsrand van zowel
loof- als naaldhoutsoorten,waaronder jeneverbes.
De gehele heide,De Zanden enhet stuifzandgebied
tennoorden daarvan zijnrelict.
Voor de grote zoogdieren isheteen waardevol
gebied,wantondanks demilitaire activiteiten,
heerst ereenbetrekkelijke rust.Edelhert,ree,
vosenwild zwijn zijn invrijhoge dichtheden
aanwezig.Voor dedas ishet alleeneen foerageergebied. Op deEperweg en Elburgerwegwordenherhaaldelijk dieren doodgereden.
Inhetbetrekklijk rustige gebied iseen militairevuilnisstortplaats en inhetbos iseenstukjebebouwd terrein.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Dit gebied bestaatvoor 95%uit open natuurterrein,de DoornspijkscheHeide,en voor 5%uitbos.
De Doornspijksche Heide iseen voormalig grootschaligheidegebied dat thans gedeeltelijk met opslag
is dichtgegroeid, waardoor klein-enmiddelschalige,grillig gevormde ruimten zijn ontstaan.

Evenals in gebied 11 is dewilddichtheid vrij
hoog.Edelhert,ree,vos enwild zwijn zijn aanwezig ende das foerageerter. Inbepaalde delen ontbreekt weliswaar dekking,maarditwordt gecompenseerd door de rust.OpdeEperweg en Elburgerweg
wordt regelmatig wild doorgereden.

De Doornspijksche Heide geefteen duidelijk
beeld vande ondergrond, een stuwwalmet eensmeltwaterterras en droge dalendie in nw-zo-richting
verlopen.Eenvrij steilehelling accentueert de
verschillen. Erkomen inhet smeltwaterterras min
of meerhooggelegen delenvoor die aan smeltwaterheuvels doen denken.
Debodem bestaatvoornamelijk uithumuspodzolgrond envoor een klein deeluit duinvaag- enmoderpodzolgrond.Hetmoedermateriaal is grindhoudend matig grof zand op grondwatertrap VIII.

Vrijwelhet gehele gebied ismilitair oefenterrein en voorhetpubliek gesloten.

De hei isvrijweluitsluitend vanhetdopheidetype metplaatselijk veel opslag,voornamelijk van
grove den. Inhetwestelijk deel komt regelmatig
wat veenbies voor,inhet noorden iswat vegetatie
vanhet typekraaiheide en inhet zuiden wat van
het type struikheide.Op de steile (noord)hellingen groeien bijzondere mossen,Indeheide liggen
brede banen voormilitaire voertuigen.De randen
van deheide zijn gevarieerd begroeid met loof-en
naaldhout.Hetheleheidegebied is relict,evenals
de Hessenweg die door dehei loopt.
Inhet zuidwesten,bijOud Soerel,liggen landgoedbossen die eveneens relict zijn.Ze zijngekenmerkt doorhet veelvuldig voorkomen van oude
beuken-en eikenopstanden en laanbeplantingen van
deze soorten.Eenbos genaamd Zuerlowerd in 1418
vermeld. De ondergroei van hethuidige bos bestaat
uitvegetatie van de typen gaffeltandmos,bosbes,
bochtige smele enpijpestrootje.
BijOud Soerel ligtook een stukje cultuurland
dat relict is.Dit land ligt inde voormalige rekenkamervelden.
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voor omschrijving repreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het gebied bestaat nagenoeg geheeluitbos.Er
zijnenkele kleine stukjeshei eneenmilitair
vliegveldje.Verspreid over een groot deelvan het
gebiedkomtbebouwingvoor endaardoor heeft het
ten dele hetkarakter vanwoonbos.

gisch niet onderzocht), ineen leemkuil ten noordoostenvan Soerel enop de steile (noord)hellingen.
Eenklein stukjebos inhetzuidoosten, ten
noorden van 'tHull,isrelict,evenals deheide
ten zuidwesten van de Overste Wanninkhofweg.

Inhet zuidelijke deelvande stuwwal de Woldbergheeft zichinditgebied een trechtervormig
dal ontwikkeld dat inde richting van Epe duidelijkherkenbaar is.Inhet grootste deelvan dit
gebied ishet dalechter door lengteduinen, zoals
De Weesberg,en andere windafzettingen moeilijk
herkenbaar.
Debodem bestaat uithumuspodzolgrond envoor
eenklein deeluitmoderpodzolgrond. Hetmoedermateriaal is ten delewel,ten dele niet grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matigfijnzand
opgrondwatertrap VIII.

Dit gebied ligt centraal in devrije wildbaan
van denoordoostVeluwe.Het isdoor devele wegen
verbrokkeld en erg onrustigvoor grote zoogdieren.
Tochkomen edelhert,ree,vos enwild zwijnvoor,
echter in lage dichtheden en nietpermanent.Er is
eendassenburcht waar in 1973enmogelijk ook in
1974jongen geboren zijn.

Hetbos isuitsluitend heideontginningsbos dat
aangelegd is omstreeks 1900.De stukken die voor
1900 zijn aangelegd, ongeveer 15%van de totaleoppervlakte,liggenvooral langs de Soerelse Wegen
fungeren thans tendele alswoonbos.Hetboshier
bestaat voornamelijk uithoge grove dennen doch
heefthier en daar hetkarakter van jong landgoedbos. Waarschijnlijk isdit een gevolgvanhet feit
datbewoners inhetbosbehorend bijhun huizen
zelfverschillende boomsoorten hebben geplant.Het
overgrote deelvan debossenwerd aangelegdna1900.
Indeze ontginningen komtvoornamelijk (lage) grove den voor,in tegenstelling totsoortgelijkeontginningen vanna 1900op andereplaatsen,diemeestal gevarieerder van opzet zijn.Bijhet vliegveldjeiseenkapvlakte enbosmet zowel loof-als
naaldbomen. De vegetatie indebossenbestaatvooraluithet typedopheidemetplaatselijk kraaiheide envrij veelvan de typenpijpestrootje enbosbes. Er zijnookwat vegetatie-eenheden vandetypen gaffeltandmosenbochtige smele. Bijzondere
flora is aanwezigbij enkele vennen (hydrobiolo-

Het grootste deel vanhet gebied bestaatuitmilitair oefenterrein (inhetnoorden en noordwesten)
enparticulier terrein behorend bij develewoonhuizen.De dagrecreatie moet zich dan ook opeen
relatief klein deel inhetwesten afspelen.Dit
deelwordt tamelijk druk bezocht.Enkele grote
zandwegenwordenvrij vaakmet auto'sbereden.
Langs de Soerelse Weg iseen groothuisjesterrein.
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* voor omschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ;voortoelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Dit gebiedbestaatpraktisch geheeluitbos,namelijk voor 96%.Er iswatheide,ongeveer 3%en
1%droog cultuurland datinhet zuidwesten ligt.
Indit zuidwestelijke deel,de zone Op denUitkijk,
De Lichtbaak,Birkenhoeve,komtbebouwing voor.
De ondergrond bestaat uiteen stuwwal en een
stuwwalglooiing metop dewaterscheiding eenvlak
stuwwalplateau.Hetgebied isrijk aanduinvormen.
KleinWildrust ligtop een smeltwaterheuvel die
ietsmeer dan 5mhoogis.
Debodembestaat uithumuspodzolgrond envoor
eenklein deeluitmoderpodzolgrond. Hetmoedermateriaal is tendelewel,tendele niet grindhoudendmatig grof zand enplaatselijk matig fijn
zand opgrondwaterteapVIII behalvekleinegedeeltendie grondwaterteapVII enVIhebben.
Eenklein deelvanhetbos is landgoedbosbehorendbijDeDellen.Hetgrootste deel isheideontginningsbos,voornamelijk vanna 1900.Bij deaanlegvandezebossenheeftmen degrondbewerkt en
verschillende boomsoorten gebruikt zoalsAmerikaanseeik,douglas en larix.Grondbewerking isniet
toegepastbijdekleine oppervlaktebosdie aangelegd istussen 1850en 1910.De gebruikte boomsoorthier ispraktisch uitsluitend grove den,zoalshetbosbij deHertenkolk.Indeze oudereheideontginningsbossen vinden inmiddels verjongingen
plaats door coulissekap.Zijgaan daardoor lijken
opde jongerebossen.Op verschillende plaatsen
liggenkleine stukkenbosmethoge eiken en/ofbeuken,zoalsbijDe Ossenstal en de Leemkuil.Bijde
Lichtmeettoren ishetbos ontstaanuit opslag van
grove den.Het landgoedbosbehorend bijDe Dellen
vertoont sporadische kenmerkenvande Engelselandschapsstijl.Dewegenhier zijn vaak omzoomd met
beuk,Amerikaanse of inlandse (zomer)eik. Indit
bos staan allerleiboomsoorten,vooralbeuk eneik.
Het landgoedbos isrelict,evenalshetbos tussen
De Lichtbaak en Klein Wildrustbij degrens van de

134

>*

voormalige mark Tongeren. In debossen isvrij
veel vegetatie vanhet gaffeltandmostype en vrij
veelvande typenbochtige smele,pijpestrootje en
dopheide. Inhet laatste type komtplaatselijkveel
kraaiheidevoor.Ook komterwat vegetatie voor
van de typenAmerikaanse vogelkers,vossebes,bosbes en lichenen.
Er zijn tweekleinschalige heidevelden,bij Hollenberg en tenwesten daarvan,en een stukje hei
dat totdeOldebroeksche Heide behoort.Opdekleinschalige heidevelden staanhier endaar solitaire
bomen, langs de randen staan naald- en loofbomen.
DeOldebroeksche Heide isrelict evenals deHessenweg die hier doorheen loopt.Op de steile (noord)hellingen indehei,evenals dievanhetbos,
groeien zeldzame mossen.Op enkele vochtige plekken indehei komt onder meerwollegras voor.
Floristisch vanbelang zijn ookheteutrofe ven
de Hertenkolk en de Leemkuil ten noordenvanTongeren. Dehydrobiologische betekenisvan deplas in
deze Leemkuil isechter matig tot gering.
Bijde Leemkuilbevindt zich eengroep grasheuvels.
Edelhert,ree,vos enwild zwijnkomen indit
gebied voor,maar de vaak heersende onrust heeft
een onregelmatige verspreiding enwisselendedichtheden totgevolg.Dedas foerageerthier.Er zijn
enkele kleine rustgebieden envoerakkers.Opde
Zuidweg,Dellenweg,Soerelseweg en Elburgerweg
vallen vaak verkeersslachtoffersonderhetwild.
Hetnoordelijk deelvandit gebied ismilitair
oefenterrein en gesloten voorhetpubliek. Het
overige deel iseendrukbezocht recreatiegebied.
Veel zandwegen zijnvoor auto's toegankelijk ener
zijnveel fiets-enwandelpaden aangelegd. Er is
een druk bezochtpannekoekenhuis. Bijhetvende
Hertenkolk iseenkindervakantiekamp. Er zijnook
enkele zandafgravingen.
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* vooromschrijvingrecreatiecategorieënzietabel17 ; voortoelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het gebiedbestaat voor 60%uitbos,37%cultuurland en 2%opennatuurterrein.Vooral inhet
cultuurland iserbebouwing die tendele geconcentreerd,ten dele lintvormigen tendele verspreid
is. Ten zuiden vanHulshorst enNunspeet iswat
bebouwing inhetbos.
De ondergrond behoort tothet gebied met landduinen nabijdeHierdensche Beek. Deze landduinen,
die ten dele hoger dan 5m zijn,gaan geleidelijk
over indekzandwelvingen die minder dan 1,5 m hoog
zijn. Inde omgeving van Nunspeetkomt in vlakke
delen de grondmorene aande oppervlakte zoals bijvoorbeeld bij deZandenplas.
Debodem bestaat uit duinvaag- en enkeerdgronden envoor eenklein deeluit gooreerdgronden.
Hetmoedermateriaal ismatigfijn zand endegrondwatertrappen zijnVIII,VII enVI envoor eengeringdeelV.
Hetbosbestaat overwegend uitstuifzandbebossingen die vanaf heteindevan devorige eeuw zijn
aangelegd.De meest voorkomende boomsoort hierin
is grove denmaar opkleine schaal zijn stukken
opnieuw ingeplantmet douglas.Plaatselijk ishet
padenpatroon gebogen.Verspreid doorhet gebied
liggen eikenstrubben en eikenhakhout.Deze eikenstrubben waren waarschijnlijk alvoor de bebossing
inhet stuifzandcomplex aanwezig.Aan dewestzijde
grensthetbos aanhet landgoed Hulshorst dat
sinds 1534bekend is.Dit landgoedbestaat grotendeels uitopstandenvan loofhoutsoorten afgewisseldmetkleine ruimten. Indeverschillende soortenbossen is veelondergroei vanhetbosbestype,
maar ook vrijveel vande typen gaffeltandmos,
bochtige smele en lichenen enhier endaarwat van
de typenpijpestrootje enAmerikaansevogelkers.
De steile (noord)hellingenzijn floristisch vanbetekenis. Inhetbos liggen twee actieve stuifzandgebieden die tothetHulshorsterzand behoren. Ten
zuiden vanNunspeet iswatvastgelegd stuifzand

met korstmosbegroeiing.
Het cultuurland isvoornamelijk droog,behalve
een gedeelte inhetwesten langs deZuiderzeestraatweg datvochtig is.Het ruimtelijke landschap hier iskleinschalig behalve bijdeKlarenweg waarhetmiddelschalig is.
Sommige slotenvan het vochtige cultuurland zijn
floristisch vanbelang.
Relict ishetbouwland bijDeDageraad enMulartserften zuidenvan Hulshorst,eenplaats die
in 1295 alvermeld wordt.Hier staat ook dewindkorenmolen DeMaagd die in 1898gebouwd is.Behalve dezemolen zijn enkele boerderijen aandeHarderwijkerweg relict,evenals het cultuurland ten
noordenvan hetBelvédêrebosch. Inhet oude cultuurland zijn nog restanten vanmozaiekpercelering
herkenbaar.
Door de spoorlijn ende E35 ishet gebied afgeslotenvanhetverspreidingsgebied van het edelhert enhetwilde zwijn.Het is alleen van enigbelangvoor ree envos,ofschoon het doordeaanwezigheid vandekking eneenplaatselijk voedselaanbod redelijk geschikt isvoor grofwild.
Een deelvan hetHulshorsterzand heeft eenmilitaire bestemming,maar hetoverige deelvanhetgebied wordtdruk bezocht.Er zijnmeerdere caravan-,
kampeer-enhuisjesterreinen zowel inalsbuiten
hetbos.Inhetoosten ligteenontgronding,de
Zandenplas,die in gebruik isals recreatiepias en
een concentratiepunt vormt.Ten zuiden vanNunspeet ligt inhetbos eenmotorcross-circuit.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voortoelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Hetgebied bestaat grotendeels,voor 93%,uit
bos. Ongeveer 3%van de oppervlakte wordt inbeslaggenomendoor opennatuurterrein enwelheide,
vennen eneen stukje actief stuifzand dat tennoorden vanVierhouten ligt.Dezelfde oppervlakte,ook
3%,is cultuurland en 1%isoverig terrein.Afgezien vande velerecreatievoorzieningen iser in
hetwesten en zuidwesten enige verspreidebebouwing
inhetbos.
De ondergrond inditgebied wordt voornamelijk
door landduinen gevormd. Op verschillende plaatsen
stagneerthetwater op eenverkitte laag indebodem waardoor bijvoorbeeld devennen Mosterdveen,
Waschkolk en Ossenkolk zijnontstaan.Het dorp
Vierhouten ligttenwesten vande overgang van de
stuwwalglooiing enhet smeltwaterterras. Inde omgeving vanMalle Jan zijnenkele smelwaterrestheuvels.
Debodem bestaatuithumuspodzol-,duin-envlakvaaggronden envoor eenklein gedeelte uit moerige
gronden. Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand en
plaatselijk grindhoudend matig grof zand voormamelijk opgrondwatertrapVIII enVII en ten dele op
VI enIII.
Debosseninditgebiedbestaan uit stuifzandbebossing,heideontginningsbos van omstreeks 1900en
uitbos aangelegd na 1800behorend tot landgoederen.De stuifzandbebossingen liggen inhet noorden
en zuidenvan hetgebied.De grove den isdebelangrijkste boomsoort,hetpadenpatroon is onder
meer gebogen.Een klein deelvan deze stuifzandbebossing iswaarschijnlijk opnatuurlijke wijzeontstaan. Inhetnoordelijke deelkomt pleksgewijs
berk voor,inhet zuiden ligteen aantal groterecreatiebedrijven. Tussen de twee stuifzandbebossingen in ligtheideontginningsbos.Hetwestelijk deel
hiervan sluitaan opde landgoedbossen en wellicht
zijn zijdaardoor gevarieerd van opzet,ofschoon ze
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BOSTYPEN

voor 1900 zijn aangelegd. Het stuk tenoostenhiervan isna 1900 strak,vaksgewijs aangelegd ende
grove den isdebe]angrijksteboomsoort.OpdelandgoederenMythstee,RooStee enhetRonde Huis zijn
verschillende soorten bomen gebruikt enmede door
de laan-en singelbeplantingen enhet padenpatroon
dathier en daar gebogen is,maken dezebossen een
gevarieerde indruk.
De ondergroei indeverschillende soortenbossen
bestaat vooral uit vegetatie vande typenpijpestrootje,kraaiheide,bosbes en lichenen. Inminderemate iser vegetatie van de typenbochtige smele, gaffeltandmos,vossebes,Amerikaanse vogelkers
enhetverrijkte type.Inhetbos zijn twee stormvlaktes met resten vaneenhoog grovedennenbos.De
laanbeplantingen langs dewegNunspeet-Elspeet zijn
relict, evenalshetprovinciebosch,de landgoederen
Roo Stee,Mythstee,Ronde Huis,hetbos tussende
Pasopweg enNieuw Soerel,tussen Saxenheim en Mosterdveen,bijWitte Klap en ten zuidoosten vanhet
Ronde Huis.
De vennenWaschkolk,Andromedavenen Mosterdveen
liggen ineen omgeving vanvochtige heide.Dehydrobiologische betekenis van de eerste twee is zeer
groot,dievanhetMosterdveen (datophet terrein
van een vakantiecentrum isgelegen) groot.Floristisch vanbetekenis zijnmet name devochtige terreinen ronddevennen,de steile (noord)hellingen
inhet gebied evenals de inhetwestengelegenleemkuil. Het ven deOssenkolk inde nabijheidvanVierhouten heeft een zeergrote hydrobiologischebetekenis.
Het cultuurland inhet noordelijk deelvanVierhouten,een nederzetting waarvan een vermelding uit
1341 dateert,is relict,evenals het zuidelijk deel
vanOud Soerel en een stukje landbijHalfweg.Nabijhet Eibertjespad bevindt zich een aarden wal of
schans vanmogelijk prehistorische of middeleeuwse
datering,genaamd deMythstee.

>*

Edelhert,ree (ook zwarte reeën), vos,wild
zwijn en das komen in dit gebiedvoor,maar doorde
verstoringen hebben aldeze soorten een onregelmatig verspreidingspatroon en zijn de wilddichtheden
vrij laag.Ditgebied behoort tothetverspreidingsgebied van depopulaties opdenoordoost-Veluwe. Er zijn zowel voedselarme alsvoedselrijketerreinen en kleine stukken zijn rustgebied. De leemkuilbijhet Soerel wordt door wilde zwijnen aangetast.Op deverharde wegen komen regelmatig aanrijdingen met grofwild voor.
Dit is eendruk bezocht recreatiegebied. Inhet
noorden zijnverharde toeristische wegen metdaarlangs speelweiden enpicknickplaatsen aangelegd.
Ook ligthier eendruk bezocht bezoekerscentrum
van Staatsbosbeheer. Er zij drie grote caravan-en
huisjesterreinenwaarvan twee vlakbijhetMosterdveen enhetAndromedaven die hierdoor ernstigbedreigd worden.Enkele kleinekampeerterreinen liggen dichtbij deWaschkolk,waarin vaak een badgenomen wordt.De Ossenkolk wordt 'swinters,indien
mogelijk, als ijsbaan gebruikt.BijVierhoutenligt
inhetboshethotelMalle Jan dat druk bezocht
wordt.
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* voor omschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het gebied isbijna geheelbebost,namelijkvoor
90%. Een ruimtelijk landschap is aanwezig bijVierhoutenwaar cultuurland ligtenbijhet Hendrik
Mouwenveld,eenheideveld. Elk van deze typen terreinbeslaat ongeveer 5%van deoppervlakte vanhet
gebied. BijVierhouten isenige bebouwing zowel in
alsbuiten hetbos aanwezig.
Het noordelijk deelvan dit gebied wordtgevormd
door de laagenvrijvlak gelegen stuwwalglooiing,
het zuidelijk deel door dehogere en reliëfrijkere
stuwwalmet goed ontwikkelde droge dalen. Inhet
uiterste zuiden komtnogeendeelvan een lengteduinvoor.Verspreid overhet gebied liggen enkele
landduinen.
Debodem bestaatuithumuspodzolgrond envoor
eenklein deeluitmoderpodzol-en enkeerdgrond.
Hetmoedermateriaal isten delewel,ten dele niet
grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig
fijn zand opgrondwaterteapVIII.
Hetbosbestaat uitheideontginningsbos vanomstreeks 1900en uituitlopers vanhetVierhouterbosch enhetGortelsche Bosch,beide malenbossen.
Het gebruik vanhetvoormaligemaalschap vanhet
Gortelsche Bosch isin 1594vermeld. Heideontginningsbossen vanvoor 1900 liggen tennoordenvande
Gortelseweg tegenhetGemeenteboschaan. Hetheideontginningsbos is strak van opzetmet alsbelangrijkste boomsoort de groveden.Het Gemeentebosch
heeft zelfs eenregelmatig hoekig padenpatroon.TegenhetVierhouterbosch heeftmen door de betere
groeiplaats ook douglas enbeuk aangeplant.Erzijn
zowelhoge als lage grovedennenbossen die aldan
nietdoorzichtig zijn.Demalenbossen bestonden
oorspronkelijk uitgrote complexen beuken-eneikenbos. Dewintereik diehier en daar nogvoorkomtgetuige hiervan.Ook demeer ofminderkromme bomen
zijnkenmerkend voor deze bossen.Het padenpatroon
isplaatselijk gebogen.Ofschoon hetbos ten dele
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opnieuw ingeplant ismetnaaldboomsoorten zoals
douglas en larix,heefthet grootste deel zijnoorspronkelijke karakter behouden.Behalve deuitlopers van deze malenbossen isook een stukje bos
tussen hetHendrik Mouwenveld en Duivelsbosch relict. Indebossen vandit gebied isveelondergroei vanhetbosbes-envossebestype maar ook wat
van de typen adelaarsvaren,bochtige smele,gaffeltandmos en Amerikaanse vogelkers.
Deheide ophetHendrik Mouwenveld isvan het
dopheidetype. Het iseen relict,evenals het cultuurland bijen dekern vanVierhouten,eennederzetting die in 1341 vermeld wordt en een boerderij
aan de Plaggeweg. Dit cultuurland is ten deledroog
en ten dele vochtig.Hieriniseengraslandcomplex
meteenbegroeiingsrand vannaald- en loofbomen.Dit
wordt doorsneden door deGortelseweg. Hetruimtelijk landschapbijVierhouten is aangetast doorondermeer niet-agrarische bebouwing,bedrijven met
intensieve veehouderij eneen secundaire weg.
Verspreid inhet gebied komen enkelegrafheuvels
voor.
Het gebiedwordt doorsneden door een grofwildraster envalt daardoor ten dele binnen hetomrasterde gebied vanhetVierhouterbosch. Zowelhetingerasterde deel alshet deeldaarbuiten zijn zeer
waardevol voor grote zoogdieren. Inbeide delenkomen edelhert,ree,vos,wild zwijn en dasvoor,
maar indevrije wildbaan zijnde wilddichtheden
veel lager vooralwat dewilde zwijnen betreft.De
vrijewildbaan isook voedselarmer.Het oostelijk
deelbehoort tot de Koninklijke Houtvesterijen en
isdoor een apart raster omgeven. Indit zeer rustige gebied komen ook alle soorten en bovendien
damherten ineenvrijhoge wilddichtheid voor.Op
deGortelseweg worden regelmatigwilde zwijnen
doodgereden.Plaatselijk isdevegetatie aangetast
opwroetplaatsen vanwilde zwijnen.

Een grootdeelvanhet gebied,hetVierhouterbosch,isbeperkt toegankelijk (metwandelkaarten)
ofontoegankelijk (rustgebied voor het wild). Het
vrij toegankelijkedeel ten oosten vanVierhouten
wordtvrijdruk bezocht,zoalshetHendrik Mouwenveld.Enkele zandwegenworden druk met auto'sbereden.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Indit gebied isweinig cultuurland,slechts1%.
Ongeveer 70%vande oppervlakte bestaat uitbos en
30% uit opennatuurterrein enwelheide metvennen.
BijTongeren enophet landgoed Welna isenigebebouwing.
Dit gebied ligtduidelijk lagerdan de stuwwal
inhet zuidwesten enwordtbeschouwd als een stuwwalglooiing. Op deze glooiing komen over een grote
oppervlakte goed ontwikkelde landduinen voor die
hier ten dele als'lengteduin aanwezig zijn.DeTepelberg en de Tongerensche Berg zijn landduinendie
hoger zijndan 12,5m.De vennen indit gebiedzijn
ontstaan door stagnatie van regenwater op eenverkitte laag indeondergrond (oerbank).
Debodem bestaat uithumuspodzol-en voor een
klein deeluitmoderpodzol-,duinvaag- en enkeerdgronden.Hetmoedermateriaal is tendele wel,ten
dele niet grindhoudend matig grof zand enmatig
fijn zand opgrondwatertrap VIII enplaatselijk op
VII, V enIII.
Het grootste deelvanhetbos isheideontginningsbos van voor 1900.Dit isvaksgewijsvanopzet
meteen regelmatig en onregelmatig hoekigpadenpatroon. Behalve grove den staaterook douglasenlarix. Rond Josina's Hoeve ophet landgoed Welna is
veelgebruik gemaaktvanbeuk,eik en Amerikaanse
eik. Het centrum vanhet landgoed Welna is landgoedbosvan na 1800.Debossenbijhet landgoed
Tongeren zijn voor 1800 aangelegd. Hier zijnopstanden van zowel naald- als loofbomen,gemengde
opstanden en complexen meteikenhakhout. Inhetbos
iseenplek dierijk isaan zevenster.Op deze
landgoederen ishetpadenpatroon ondermeergebogen.
Bij deMiddelbergen ligt stuifzandbebossing enheide-ontginningsbos van na 1900.Indebossen is
veel vegetatie van de typen vossebes,bosbes,
gaffeltandmosen dopheide.Ook zijn erplaatsenmetde typen kraaiheide,pijpestrootje,bochti-
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ge smele,Amerikaanse vogelkers enhet verrijkte
bostype. Indebossenmethetdopheidetype groeit
plaatselijk veelvossebes.HetbosbijKorrenberg,
opWelna,ten zuidoosten van Pas Op,ten noorden
van HetGreveld en ten oosten van de Elburgerweg
isrelict.
HetGreveld iseengrootschalig heideveld. In
debossen liggenverder éénmiddelschalig endrie
kleinschalige heidevelden,plaatselijk met opslag
van lage grove den.Langs de randen staan eveneens
lagegrove dennen maar hier endaar ookafwisselend
loof-en naaldboomsoorten van verschillende hoogten. Deheide isvoornamelijk vanhet dopheidetype metplaatselijk veelvossebes.Indeheide liggen enkele vennen die evenals de stukkenvochtige totnatte heide floristisch enbryologlsch van
belang zijn.Op de steile (noord)hellingen inhet
bos groeien zeldzame mossen.
Een tweetal vennen ophet landgoed Welna heeft
een grotehydrobiologische betekenis,terwijl de
waarde van eenderdeven op dit landgoed,datals
visvijver gebruikt is,alsmatigwordt beoordeeld.
Hetven op deTongerensche Heide heeft daarentegen
een zeer grote hydrobiologische waarde.Deheide
bij Tepelberg,Smitsveen,Middelbergen en eengedeelte van Greveld zijnrelict.
Relict isook het cultuurland bij 'tHull ten
noordwesten van Tongeren waarvan eenvermeldinguit
hetbegin vande 14eeeuwbekend is.Ophet landgoedWelna ligtook wat cultuurland datevenalsdat
bijTongeren droog is.Het landbijJosina's Hoeve
iseveneens relict.
Inhet gebied komen verspreid enkelegrafheuvels
voor.
Het gebiedbehoort m.b.t.de grote zoogdieren
tot dekernvanhet verspreidingsgebied opdenoordoost-Veluwe. Edelhert,ree (ookhet zwarteree),
vos, wild zwijn en daskomen voor.Het isvooral
belangrijk voorherten,zwijnen en gedeeltelijk

voor dassen.Dekking iser slechtsplaatselijk,behalve inhet oostenwaar deze in ruime mate aanwezig is.Hier endaar zijnkleine rustgebieden, in
hetnoorden zijndeze gesloten voor hetpubliek.
Aan de zuidzijde verhinderen rasters deuitwisselingmet de overige gebieden.Opde Soerelse Weg
wordt regelmatigwild doodgereden.
De recreatiedruk is,vooral op deheide,groot.
Dit komtmede omdatenkele grote,voor auto's toegankelijke zandwegenhet gebied doorkruisen.
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Dit gebiedheeft overwegend eenruimtelijklandschap;90%isnamelijk cultuurland waarin grasland
overheerst.De ruimten zijnmiddel-enkleinschalig. Van de oppervlakte wordt 9% doorbos ingenomen datgrotendeels eenwoonfunctie heeftgekregen.
Voorbeelden hiervan zijnhetbos langsde Molenweg
tussen Tongeren enWissel en inhet zuiden langs
deLange Weg.Er is 1%open natuurterrein.Debebouwing isbehalve indewoonbossen ook geconcentreerd inTongeren endebuurschap Wissel.Verder
iserwatverspreide bebouwing waaronder bedrijven
met intensieve veehouderij enniet-agrarischebebouwing.
Inde laaggelegen stuwwalglooiing hier zijnbrede dalvormige laagten ontstaanwaarin opverschillendeplaatsen veen totontwikkeling isgekomen,
zoalshetTongerensche enWisselscheVeen.Delaagten zijn ergonregelmatig vanvorm. Inhet zuiden
bij Schaveren looptde grensvan het gebied over
een vrij zeldzaam voorkomende smeltwaterheuvel,
käme genaamd.
Debodembestaat uitbeekeerd-, moerige eerd-,
gooreerd-,enkeerd-,veen-en humuspodzolgronden.
Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand en ten dele
wel, tendele niet grindhoudend matig grof zand.
De grondwatertrappen variërenvan ItotmetVIII.
Het cultuurland isvoornamelijk vochtig tot nat
maar er isook droog land. Inhet bouwlandgebied
komen restantenvanmozaïekperceleringvoor.De
percelering inhet grasland isten deleafwisselend
(vooral inhetnatte land), tendelemozaiekachtig.
Veel ruimtenhebben eenbegroeiingsrand van hoge
en lagenaald- en loofbomen.BijTongeren staan in
debegroeiingsranden vande graslanden oude hoge
loofbomen,bijhetWisselsche Veen domineertdaarentegen de els.Tongeren wordt inhetbeginvande
14eeeuwvermeld.Het cultuurland datalskampen
aanweerszijden vandewegdoor Tongeren ligt is

142

relict,evenals een stuk ten zuiden van dedorpskern waarin debovenloop van de Tongerensche Beek
loopteneen lager gebied ten oosten vanTongeren.
Dit gebiedwordt dooreenhoutwal afgescheiden van
de laagtewaarin de Paalbeek endeDorpsche Beek
stromen.Het dal vandeze beken evenals datvande
Klaarbeek is ook relict.Hierin kanmen nog iets
herkennen vanhetvoormalige Tongerensche Veen dat
onder meer in 1556 vermeld wordt.Ditdalvieloverigens voor een grootgedeelte onder demarkWissel
waarvan hetgerecht in 1337wordt genoemd. Relict
isook het land tussen Remboe enTongerensche Berg,
deWisselsche Enk,een stukjebouwland ten zuiden
vandeWisselsche Enk,het gebied tenwesten van
deEnk bijDe Achterste Molen dat aande noordzijdebegrensd wordt door deTongerensche Beek,enhet
gedeelte tenwesten vanhetWisselsche Veen waarde
Verloren Beek doorstroomt.Dewestgrens hiervan
wordt gevormd door een grensmet devoormaligemark
Wissel. Langs enkelebeeklopen en sommige sloten
staanbijzondere planten.
Het complexvanVlesbeek,Paalbeek,Tongerensche
Beek,Verloren Beek enKlaarbeek is indebovenlopenhydrobiologisch van zeer grotebetekenis. Inde
benedenloop isde actuelebetekenis wat minder
groot.
Dewoonbossen zijnvoornamelijkheideontginningsbossenvanna 1900.Hetheideontginningsbos bij de
Tongerensche Berg isvoor 1900aangelegd. De ontsluiting ishierniet zo systematisch alsgewoonlijkbinnen dit type en aangepast aan detopografie terplaatse.Eenklein deelvanhet landgoed
Tongeren ligtbinnen dit gebied. Ditbos bestaat
voornamelijk uiteik enbeuk.Er staat ook veel
hulst.Min ofmeer eeneenheid hiermee vormthet
landgoed West Raven.Inhet gebied zijn enkele natte voedselarme bosjes onder meer inhet Wisselsche
Veen en inhetTongerensche Veen iseennatvoedselrijk bosje.De ondergroei inde verschillende
soortenbossenbestaatuit de typenbosbes,bochti-

ge smele,pijpestrootje,dopheide enhet verrijkte
type.BijhetTongerensche Veen iswatnatte heide
metgagelstruweel, inhet zuidwesten iswat heide
vanhet struikheidetype.
LangsKoeweg enLangewegkomenenkele grafheuvels voor.Voorts isnabijde Langeweg sprake van
een aarden wal vanmogelijk prehistorische datering.
Het oostelijk deel,ongeveer 80%vanhet gebied,
isvoor grote zoogdieren onbelangrijk,mede omdat
erbebouwing en intensieve recreatie isen dekking
ontbreekt.Hetwestelijk deel,de omgevingvanTongeren,West Raven en tennoorden van de Tongerensche Berg is zeerbelangrijk voor ree,zwijn,vos
en edelhert.De daskomt incidenteelvoor.Wildschade,vooral van zwijnen,komt jaarlijks voor.
Het iseen druk bezocht gebied.Tussen Wisselen
Tongeren en inhet zuiden vanhet gebied zijnenkele grote caravan-,kampeer-enhuisjesterreinen.

143

GEBIED Nr 20
KWETSBAARHEID T.O.V
STATIONAIRE RECREATIE

MOBIELE RECREATIE
DISCIPLINE/ASPECT j

WAARi

I DERING

wandelen+
fietsen
beperkt

wandelen wandelen+fietsen+ brom+ fietsen
paardrijden
fietsen
'onbeperkt paden' buitenpaden

a bc d
1

^GEOMORFOLOGIE
(BODEM

*"

4

~

h i j k

I m

,

3

. . . .

BOSTYPEN

5

. . . .

GROTE ZOOGDIEREN

2

. . . .

VOGELS

3

. . . .

3
i

i I

r s t uv

n o pq

.
;

. . .. . . .

ingreep of activiteit invrijwel gehelegebied
zonder kwaliteitsverlies mogelijk
mogelijk kwaliteitsverlies tengevolgevan ingreep of
' activiteit; nader onderzoek gewenst

••• •

• I

• • • •

!

{CULTUURHISTORIE

dagrecreatieve verbhjfsrecreatieve
i voorzieningen • voorzieningen

. . . .

VEGETATIE

FYSIOGNOMIE

e f

autorijden

• * >• •

1* •

i •••• •
• •

• • • •

• • • ' •

. . . .

• •

• ,•

• •

" ", • *

• •

•

•.•,

•

• •

• •

• •

• •

• •

• '•<

ingreep of activiteitveroorzaakt indelen
vanhetgebied kwaliteitsverlies
ingreep of activiteit veroorzaakt in het
grootste deelvanhetgebied kwaliteitsverlies

* voor omschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ;voortoelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Ongeveer 65%vanhet gebied iscultuurlanden
wel middel- enkleinschalig gras- enbouwland,een
ruimtelijk landschap dat aangetastwordt doorbebouwing.Bosbeslaat 20%van deoppervlakte enoverige terreinen 15%.Er isveel lintbebouwing enten
zuiden vanHierden iseenwoonbos. Erzijnverscheidene bedrijven met intensieve veehouderij,zoals
langs deParallelweg waar eendenmesterijenzijn.
De sneeuwsmeltwaterafzettingenhier zijn afkomstig uithetbrede dalvan deHierdensche Beek.Dezebeek heefthier geennatuurlijk verloop.Uitonderzoek bleek dat nog gedurende de Jonge Dryastijd
(8500-8200 v.Chr.) sterke verspoeling plaatsvond.
De vlakke grofzandige afzetting is,alsmen alleen
opde vorm let,moeilijk te scheiden van vlak dekzand.Plaatselijk komteendunne laag dekzand voor
die naarhet zuiden als overgang naar de landduinen een zwak golvend dekzandreliëf heeft.
De bodem bestaatuit enkeerd- en duinvaaggronden envoor eenklein gedeelte uitbeekeerd- en
gooreerdgronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijn
zand ende grondwatertrappen variëren vanVI t/m
VIII en zijnplaatselijk III enV.
Het cultuurland isvoornamelijk droog,maar ten
oosten van Hierden isookwat vochtig land. Inde
bouwlanden ismozaïekperceleringherkenbaar. Zij
hebben begroeiingsranden vanhoge en lagenaald-en
loofbomen.De akkersbehorenbijHierden,dat in
1331 genoemd wordt,enbijHarderwijk dat in 1231
vermeld is.Harderwijk ismin ofmeer voortgekomen
uitdehof Selhorstdat enkele eeuwen ouder kan
zijn.Alhet cultuurland isrelict,bijvoorbeeld
De Pot en Lokhorst,tennoorden vanDe Biesten de
omgeving van Hierden.Ook dekern van ditdorp is
relict. Sommige sloten inhet vochtige cultuurland
en deHierdensche Beek zijn floristisch van belang.
De Hierdensche Beek ishydrobiologisch zeerwaardevol.
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Hetbosbestaat uitstuifzandbebossingen landgoedbos. In de stuifzandbebossing staatvoornamelijk grove den.Het gebied Duinen is grotendeels
volgebouwd met recreatiewoningen enheeft hierdoor
de oorspronkelijke functie enhetkarakter van
stuifzandbebossing verloren.Het landgoedbosbehoortbij de landgoederen Ebbenhorst,De Biest en
Hulshorst.Hetpadenpatroon ishier gebogen.Het
bos bestaat uit loof-ennaaldbomen metverschillen
inhoogte endoorzichtigheid. Langs de Hierdensche
Beek iswat voedselrijk droogbos.De ondergroeiin
de overige bossen bestaat uit vegetatie-eenheden
vande typenbosbes,Amerikaanse vogelkers en pijpestrootje.
Voor grote zoogdieren isdit een randgebied.Het
is door deE35 en de spoorlijn afgesneden vanhet
overige verspreidingsgebied en erg onrustig door
verblijfsrecreatie,wegen enbebouwing. Het isalleen van enigbelang voor ree envos.
Verblijfsrecreatie ismogelijk doorenkele grote caravan-enhuisjesterreinen inenbuiten het
bos. Debossen enomgeving worden ook doordagjesmensen vrij drukbezocht.
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voor omschrijving recreatiecategorieén zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het gebied isgrotendeels bebost, 84%van deoppervlakte.Er is 15%open natuurterrein, inditgevalwatheide envrij veel actief stuifzand, het
Beekhuizerzand enhetHulshorstsche Zand. Derest,
1%, isoverig terrein waartoe eenklein stukje
landbouwgrond bijBeekhuizen behoort.BijhethotelHet Rode Koper,inhet zuiden vlak langs de
Hierdensche Beek,en inhetwesten bijhet sanatorium Sonnevanck isbebouwing.
HetBeekhuizerzand enhetHulshorstsche Zand
is evenalshet Leuvenumsche Bosch een uitgestrekt
gebied met goed ontwikkelde landduinen in allemogelijke variaties.Hierin zijn uitgestoven laagten
waarin zogenaamde forten voorkomen.Deze zijnde
bestontwikkelde vanNederland. In allerlei vormen
en ontwikkelingsstadia iser actief stuifzand.TegenHarderwijk komt de stuwwal aande oppervlakte
met alsbelangrijk geomorfologisch element een
smeltwaterheuvel van ongeveer 9mhoogte,de Galgenberg. Hetverloop van deLeuvenumsche Beek maakt
een natuurlijke indruk. Ten gevolge vanhetopdringende stuifzand zijnechter belangrijke delen verlegden gegraven.
De bodem bestaat uit duin-en vlakvaaggrondenen
voor een klein deeluithumuspodzol-en moderpodzolgronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand
enplaatselijk alofniet grindhoudend matig grof
zand.De grondwatertrap isVIII enhier en daar
VII enVI.
Hetbos in dit gebied behoort voorhet grootste
deel totde stuifzandbebossingen.Kenmerkend hierin isde (lage)grove dendie domineert.Ten oosten
van Sonnevanck zijnhoge grovedennenbossen. De
ontsluiting indeze stuifzandbebossingen isbijna
grillig,hetwegenpatroon past zich aanbij detopografie terplaatse.Debossen inhet uiterste
noordwesten wijkenhiervan af.Dwars door ditgebied loopt vannoord naar zuid deHierdensche Beek

waarlangs een strook goed ontwikkeld landgoedbos
ligtop duinvaaggronden.Dit landgoedbos met oud
loofhout, is inhet zuiden ennoorden hetmeestkarakteristiek en maakt deeluit van de landgoederenstreng Staverden -Leuvenum -Ebbenhorst -Hulshorst -Essenburgh. Deondergroei indebossen van
dit gebied bestaat uitvrijveelvegetatie van de
typen bochtige smele, lichenen,kraaiheide,gaffeltandmos,vossebes enbosbes. Ook iserwatvan de
typenpijpestrootje,dopheide,adelaarsvaren,Amerikaanse vogelkers enhet verrijkte type.Langsde
Hierdensche Beek iswat voedselrijk droogbos met
klaverzuring. Relict ishet deelvanhet Leuvenumsche Bos dat tot de Rekenkamervelden behoorde.De
noordwest-grens hiervan komt overeen metdehuidige gemeentegrens tussen ErmeloenHarderwijk.Eveneens relict zijnhetHertenbosch,hetbos langsde
Hierdensche Beek datbinnen de gemeente Ermelo
ligt,hetbos rondhet Groote Water enbijFortberg,
het Steenderbosch enhetbos tennoorden vanNieuwe Traa en tennoorden van Middelhart.Relict is
ook deOude ZwolseWeg. Debeide grote stuifzandgebieden,het Beekhuizerzand enhet Hulshorstsche
Zand zijn eveneens relict.Hierkomen ruimte en
massa geassocieerd voor. In sommige ruimtelijkegedeelten groeien solitair lage grove dennen.Aansluitend ophet stuifzand komt korstmosbegroeiing
voor (lichenensteppe).
De heide bijhet Beekhuizerzand iseveneens relict.De stukken heide inhet gebied zijnvan de
typen struikheide,dopheide,pijpstrootjeenlichenen. De steile (noord)hellingen inbos en heide
zijn floristisch vanbelang. De flora langsde
Hierdensche Beek,die een zeer grote hydrobiologischebetekenis heeft,is ook bijzonder.
Dit gebied omvat,samen met gebied 22en 23,een
belangrijk deelvanhetverspreidingsgebied van
grote zoogdieren op denoordwest-Veluwe.Edelhert,
ree, vos enwild zwijnkomen voor,maar dewild-
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dichtheid isniethoog.De dasbenutbepaalde delen als voedselgebied. Plaatselijk ishet gebied
vrij arm aan voedsel,bijvoorbeeld inde stuifzandgebieden.De omgeving van zandwegen waargemotoriseerd verkeerkankomen is sterk verontrust,evenalshetgebied ten zuidoosten van Harderwijk enbij
Nunspeet.Hier en daar zijn rustgebieden. Tussen
het gebied 21 en 33/34 iseen grofwildraster ter
voorkoming van te grote schade aan landbouwgewassen rond Staverden,Elspeet en Speuld.
Het iseen druk bezocht recreatiegebied. Vooral
de zandverstuivingen en omgeving krijgen veelbezoekers. Op enkele zandwegen wordt veelmet auto's
gereden.Een vandeze wegen looptvlak langs de
Hierdensche Beek waardoor de oeversplaatselijkteveelbezoek krijgen.HetBeekhuizerzand is militair oefenterrein.Vlak daarbij ligteenkazerne.
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* vooromschrijvingrecreatiecategorieënzietabel17 ; voortoelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en§ 3.3.3.

Ditgebied isgrotendeels bebost,namelijk 70%
van de oppervlakte.Ongeveer 25%vanhet gebied is
heide en 5% isoverig terrein.Afgezien van een
huisjesterreinen een legerplaats iserweinigbebouwing.
De stuwwalhierbestaat uit ijssmeltwatermateriaaldatdaarna door het ijs isopgestuwd. De
hoogste delen zijnde Stakenberg ende Zwarte Berg.
Plaatselijk komt opdeze stuwwalkeileem voor.In
het zuiden van het gebied liggenglooiende smeltwaterafzettingen aan de oppervlakte.Opveelplaatsen zijn landduinen.
De bodem bestaat uithumuspodzolgrond en voor
eenklein deel uit duinvaaggrond. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matiggrof zand enplaatselijk matig fijnzand opgrondwatertrap VIIIenhier
endaar opVII.
Er is stuifzandbebossing enheideontginningsbos.
De stuifzandbebossingenbestaan grotendeels uitopstanden van grove den,waarinhier en daareikenstrubben voorkomen.Hetpadenpatroon past zichaan
bij de topografie terplaatse waardoor het een
grillig karakter heeft.Hetbos rond de ZwarteBerg
isheideontginningsbos van na 1900.De ontsluiting.
ishier zeer strak. De grove den domineert. Oudere
heideontginningsbossen liggenbijhet Zuiderbosch
enhetHorstmeer.Hierin staan zowel loof-als
naaldbomenmet verschillen inhoogte en doorzichtigheid.Verjongingen vindenplaats door coulissekap. Er is indebossen vrijveelvegetatie van de
typenpijpestrootje,Amerikaanse vogelkers,bochtige smele,gaffeltandmosen dopheide.Ook is er
watvan hetbosbestype enplaatselijk groeitkraaiheide. Hetbos ten zuidwesten van de Stakenberg,
bepaalde delenvanhet Zuiderbosch enhetbos ten
noordoosten vande Zwarte Berg zijnrelict.
Er zijn tweeheidevelden,middel-enkleinschalig.Debegroeiingsranden hiervan bestaan uitloof-

en naaldbomen die inhoogte verschillen waardoor
ze eengevarieerde indruk maken.Deheide,die van
het type dopheide ismetplaatselijk kraaiheide
groeithier endaar dichtmet vliegdennen. Er zijn
enkele stukjes natte heide.Op de steile (noord)hellingen inbos enheide groeien zeldzame mossen.
De heide langs deStakenbergweg,dit isde noordwestelijke rand van deElspeetsche Heide met de
daarop aansluitende WesteindscheHeide isrelict,
evenals een stukje heide bij de Zwarte Bergende
Oude Zwolse Weg.Langs de Stakenbergweg ende
Brandsweg liggen kleine ruimtenwaarin groepjes
naald-en loofbomenstaan.
Gebied 22 vormtmet gebied 21en 23eenbeheerseenheid voor grote zoogdieren. Edelhert,ree,vos
enwild zwijnkomenvoor,de dasalleen opdoortrek. Door de verontrusting enbebouwing wisselen
de dichtheden sterk.De delen rondhet Zuiderbosch,
Horstmeer en Zwarte Berg zijndebelangrijkste in
ditgebied voor grote zoogdieren.Er zijn enkele
kleine rustgebieden. Op deweg Nunspeet-Elspeet
wordt regelmatig wild doodgereden.
De verontrusting wordt vooral veroorzaakt door
de recreatie;met name deheidewordt drukbezocht.
Hetheidegebied isweliswaar ingebruik als militair oefenterrein maar recreanten hebben ook tijdens oefeningen vrij toegang. Inhet zuiden ligt
eenhuisjesterrein inhetbos.Ineen stuk totbos
dichtgegroeide heide ligteenmilitair bivakterrein. Langs dewegNunspeet-Elspeet iseen grote
legerplaats.Ten noorden hiervan wordthetafvalwater uitdekazernes geloosd.
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voor omschrijving recreatiecategorieèn zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

De helft vanhetgebied bestaat uit eengrootschalig heideveld,hetwestelijk deel van de Elspeetsche Heide.Ongeveer 40%isbos en 10%cultuurland datbijElspeet hoort.Hierin iswatverspreide bebouwing.
Dit gebiedwordtbepaald doorhoge ruggen en
koppen van smeltmateriaaldie ten dele overdekt
zijnmet duinen of dekzand. Inhet noordwestenligt
de overgang naarhet gestuwde smeltwatermateriaal.
De grenshiervan ismoeilijk aan tegeven.Laagten,
veelal inde vorm van dalen,veroorzakenmede het
reliëf van ditgebied.De vlakke delen inhet zuiden behoren tothet smeltwaterterras.
De bodem bestaat uithumuspodzolgrond en voor
eenkleindeeluit moderpodzolgrond.Hetmoedermateriaalismatig fijnzand en grindhoudend matig
grof zand op grondwatertrap VIII.
De heidevegetatie isvrij veelvanhet typedopheide metplaatselijk kraaiheide. Inhet zuiden
ligtwatheide vanhet typebochtige smele. Langs
dewegNunspeet -Elspeet ligteen groot ven inde
heide,waarvan dehydrobiologische betekenis zeer
groot is.Ook zijnernogwatkleine vennetjes en
stukjes natte heidemet eenbijzondere flora.Floristisch vanbelang zijn ook de steile (noord)hellingen indeheide.DeElspeetsche Heide is omgeven
door loof-en naaldbomen die onderling inhoogte
verschillen,waardoor de rand een sterk gevarieerde indruk maakt.Deheide rond Stakenberg en Liesberg isrelict.
Hetenige bosgebied hier is heideontginningsbos
vanna 1900.Dit iseen grootschalige, intensief
opgezette ontginning diebestaatuitopstanden met
grove,den endouglas.Verjongingen,methierendaar
loofhout,vindendoor coulissekap plaats.Devegetatie isvoornamelijk vanhet gaffeltandmostype
enplaatselijk vande typenbosbes en bochtige
smele. Inhetboswordt drijfmest gedumpt.Hetcul-
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;
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BODEM

\

iverblijfsrecreatieve \
\ voorzieningen

tuurland,een grootschalig en een kleinschalig
graslandgebied, isdroog.HetbehoortbijElspeet,
eennederzetting die in 1341 genoemdwordt en is
dan ook relict. Indit gebied staan verscheidene
bedrijven met intensieve veehouderij.
Verspreid komt indebossen van dit gebied een
aantal grafheuvels voor.
Gebied 23vormtmetde gebieden 21en 22eenbeheerseenheid voor grote zoogdieren.Edelhert,ree,
vos enwild zwijnkomen indit gebied voor,maar
in lagewilddichtheden. Zij trekken voornamelijk
door en foerageren.Het gebied isnamelijk doorrecreatie enmilitaire activiteiten sterk verontrust
en ineen groot deel ontbreekt dekking. Inhet
zuiden wordthet afgesloten door een raster.
BijElspeet liggen enkele kampeer-en caravanterreinen.Vooral deheide,waar eendichtzandwegennet is,wordt druk bezocht. Ditheidegebied is
ook in gebruik alsmilitair oefenterrein,maar
blijft tijdens de oefeningen voor recreanten vrij
toegankelijk. Inhet zuidenvan hetbos zijn
schietbanen.
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Hier ligt het oostelijk deelvandeElspeetsche
Heide dat 75%van de oppervlakte beslaat.Ongeveer
20% isbos,tennoorden en tenzuiden vande heide
en 5% is cultuurland bijElspeet enVierhouten.
Hier iswatbebouwing evenals inhetnoordenwaar
watmilitaire tehuizen inhetbos liggen.
Evenals ingebied 23komen ook hier ruggen en
heuvels voor van ijssmeltwatermateriaal.Op vele
plekken zijn zwarekleien aanwezig die in meertjes
nabijhet landijs zijn afgezet.Ook komen er hoge
dekzandruggen en landduinen voor waardoor hetgeheel reliëfrijk,maar vrij ingewikkeld van opbouw
is. Eenvande landduinen istotevenvoorbijGorteltevervolgen.De vlakkeredelen behorentothet
smeltwaterterras,eendeelhiervan isoverdekt met
zwak golvend dekzand.
Debodem bestaat uithumuspodzolgronden en voor
eenklein deeluitmoderpodzol-,enkeerd- en gooreerdgronden. Het moedermateriaal is tendelewel,
tendele niet grindhoudend matig grof zand enmatig fijn zand.De grondwatertrap isVIII en hier
en daar IIIenVI.
Vooral hetnoordelijk deelvandeheide heeft
veel reliëf.Daardoor ontstaat er een wisselende
ruimtewerking. Inde laagste delen ervaart men het
gebied kleinschalig,op deheuveltjes grootschalig.
De overigeheidevelden zijn groot-,middel-en
kleinschalig. Debegroeiingsranden bestaan uit
naald- en loofbomen,tendele ophoge ruggen of
heuveltjes. Er isook een gebied met eikenstrubben
van wintereik. Er isvoornamelijk heide van het
dopheidetype maar ook van de typen struikheide en
bochtige smele. Er zijnwatvennetjes en stukken
natteheide.Hetoostelijk deelvande Elspeetsche
Heide isrelict.
Hetbos tennoorden vandeheide isheideontginningsbos van na 1900.Het is strak en intensief
maar kleinschalig van opzet.Er zijn voornamelijk

lage enhoge grovedennenbossen. Inhet bos ligt een
kapvlakte. Inhet oostelijk deel zijnwat loofhoutsingels. Inditbosgebied isveelondergroei van
het gaffeltandmostype,maar ook van de typenbosbes,Amerikaanse vogelkers en dopheide.Ten zuiden
van de heide ligteen deel van het Elspeetsche
Bosch,eenvoormalig malenbos.Hierin staan naalden loofbomen,ook iser eenopgaand beukenbos.Er
isveelvegetatie van de typen adelaarsvarenenbosbes enwat vanhet type vossebes.Desteile(noord)hellingen inbos enheide zijn floristisch vanbelang.
Bij Elspeet enVierhouten ligtdroog cultuurland,
bijVierhouten ook nogwat vochtig land.Deze beide
nederzettingen worden in 1341 genoemd enhetbijbehorende cultuurland isrelict. Inhet kleinschalige
graslandgebied tennoorden van Elspeet liggenverscheidene bedrijven met intensieveveehouderij.
Evenals gebied 23 isdit gebied niet aantrekkelijk voor grote zoogdieren vanwege het plaatselijk
ontbreken van dekking en de onrust veroorzaakt door
recreatie en militaire oefeningen. Edelhert,ree,
vos enwild zwijnkomen voor,maar in lagedichtheden.De zuidpunt isdooreengrofwildraster afgesloten van dit gebied.
BijVierhouten zijn enkele kampeer,caravan-en
huisjesterreinen. BijElspeet iseen caravanterrein
langs debosrand. Er isvooralveel recreatie op de
heide,die gestimuleerd wordtdoor een dicht zandwegennet.Deheide isweliswaar ingebruik alsmilitair oefenterrein,maar ook tijdens de oefeningen
vrij toegankelijk. Inhetnoorden ligt eenmunitiedepot.

149

GEBIED Nr: 25
KWETSBAARHEID T.O.V.MOBIELE RECREATIE
j

DISCIPUINE/ASPECT

WAARDERING

wandelen +
fietsen
beperkt
a b c d

wandelen wandelen + fietsen+
+ fietsen
paardrijden
onbeperkt paden buiten paden

i k

e f

S T A T I O N A I R E RECREATIE

brom-

autorijden

fietsen

I m

n o p q

dagrecreatieve
voorzieningen

verblijfsrecreatieve
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

•
•

••••
••••

••
••

••••
••••

•••••
•••••

••••

••

• • • • • • • • •

••••

••

• • • • '• • • • •

••
••

••
••

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen
van het gebied kwaliteitsverlies

?*
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voor omschrijving recreatiecategorieen zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Dit gebied isnagenoeg geheel bebost,namelijk
97% vande oppervlakte.Er is 1%open natuurterrein en 2%cultuurland. BijVierhouten isvrijveel
bebouwing inenbuiten hetbos.Ook bijGortel is
watbebouwing.
De ondergrond vanhet gebiedbehoort totde
zeerbrede OostVeluwe-stuwwal."De"droge"dalendie
hiervoorkomen vergroten net r e n e t . Overhethoogste deelvande stuwwal ligt in oost-westelijke
richting een lengteduinwaarvan eendeel 'tUldert
genoemd wordt.
Debodembestaat uitmoderpodzol-en humuspodzolgronden enweinig enkeerdgronden.Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig fijn zand op grondwatertrap VIII.
Debossen hier zijn malenbossen,het Gortelsche
Bosch enhetVierhouterbosch,waarin verspreid
grafheuvelgroepen voorkomen.Daarnaast zijn er
heideontginningsbossen van omstreeks 1900en een
herbebost struikengebied. HetGortelsche Bosch
wordt alsmaalschap in 1594vermeld.Ditbosbestaat evenalshetVierhouterbosch nogvooreendeel
uit deoorspronkelijke loofbossenmetbeuk eneik.
Zeworden welboombossen genoemd vanwegehunboomsgewijze,individuele behandeling. Eenvande vrij
grote stukken opgaand beukenbosheeftgrilliggevormde stammen;hetpadenpatroon isinverschillende stukkenbos gebogen.Er iseen groteafwisseling indeze bossenwatbetrefthoogte,doorzichtigheid enboomsoorten.Verspreidkomenwintereiken voor. Inde loop der tijden iseendeel omgevormd innaaldhoutopstanden,met alsbelangrijksteboomsoort douglas.De malenbossen zijnrelicten. Deondergroei indebossenbestaatuit vrij
veelvegetatie van de typenbosbes,vossebes en
adelaarsvaren enwat vande typen gaffeltandmos,
pijpestrootje,Amerikaanse vogelkers enhetverrijktebostype. Ineen stukje bosbijVierhouten
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ingreep of activiteit veroorzaakt in het
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies.

staatveelklaverzuring, en opde steile (noord)hellingen groeien zeldzame mossen.Op devoederplaatsen vanhetwild isdevegetatie vaak ernstig
vernield of geheel verdwenen.
Er iswatheide vanhet type dopheide,plaatselijkmetvossebes,enbijVierhouten iswat heide
vanhet typebochtige smeledie relictis.
BijGortel enVierhouten liggen kleinschalige
agrarische ruimten.Het cultuurland isdroog.In
hetbouwlandcomplex bijGortel,dat relict is,is
eenmozaïekpercelering herkenbaar. Debegroeiingsranden bestaan uitnaald- en loofbomen.
Dit isvoor grote zoogdieren een vande hoogst
gewaardeerde gebieden op deVeluwe.Edelhert,ree,
vos,wild zwijn endaskomenpermanent voor ende
dichtheden zijnvrijgroot.Van noordoost naar
zuidwest doorsnijdt een rasterhet gebied waardoor
depopulaties vanhert,ree en zwijn uithetVierhouterbosch gescheiden zijn van die van de KoninklijkeHoutvesterijen (hetKroondomein). Een groot
deel vanhet gebied is slechts toegankelijk met
wandelkaarten en rustgebieden voorhetwild zijn
voor hetpubliek geslotenwaardoor beide delen van
het gebied zeer rustig zijn.Op deGortelse Weg
wordt regelmatigwild doodgereden.
BijVierhouten zijnwatkampeer-en caravanterreinen.Eendoorgaande zandwegwordtdrukmetauto's
bereden.
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Dit gebied isbijna geheelbebost namelijk93%.
Ongeveer 4%van deoppervlakte isheide en 3% is
cultuurland.Dit ligtbijGortelwaarwatbebouwing is.Inhet zuidoosten is inhetbos ook wat
verspreide bebouwing.
Indit gebied bestaat de stuwwalvandeoostelijkeVeluwe uiteenvrij hoog,reliëfrijk deel en
een laaggelegen glooiend deel,de stuwwalglooiing.
Er zijnvrijveeldroge dalen.Midden inhet zuiden ligteen deelvan een trechtervormig dal.
De bodembestaat uitmoderpodzol-en humuspodzolgronden enweinig enkeerdgronden.Hetmoedermateriaal ismatig grof zand,de grondwatertrapVIII
enhier endaarVII enVI.
De grootste oppervlakte vanditgebied bestaat
uitheideontginningsbos vanvoor 1900.Ook zijner
heideontginningsbossen vanna 1900en isereen
restant van hetNiersensche malenbos Korte Barnt
dat in 1574genoemd wordt.Het Korte Barntwas
eenweinigbeschermd bosen istijdens deontginningsperioden omgevormd.De heideontginningsbossen
van voor 1900 zijngrootschalig vanopzet.Debelangrijkste boomsoort isgrove den,langs dedoorgaande wegen staan berken.Hetbosbij deGalgenberg en inhet zuidoosten van het gebied tegen de
Gortelse Weg aan,isheideontginningsbos van na
1900.Het laatste areaalbestaat uit loof-ennaaldbomen en is tendele eenwoonbos geworden.De heideontginningsbossen maken fysiognomisch een sterk
gevarieerde indruk;er zijn namelijk zowelverschillen inboomhoogte als doorzichtigheid. Plaatselijk komen wintereiken voor. Indebosseniszeer
veelvegetatie vanhet vossebestype,veelvan het
bosbestype envrijveelvanhetgaffeltandmostype.
Er iswat vegetatie vande typenAmerikaanse vogelkers,pijpestrootje enbochtige smele.

detype en een klein deel isvan het type bochtige
smele. Inhet zuidoosten iseenkleinplekje vochtigeheidemetonder meerklokjesgentiaan.Op de
hei staanhier en daar solitairbomen.Debegroeiingsrand bestaat uit loof-ennaaldbomen.Deheide
tussen de Hartensche Molenbeek (diein dit gebied
ontspringt en indebovenloophydrobiologisch zeer
waardevol is)en Galgenberg en tennoorden van
Galgenberg isrelict,evenals deheide ten noorden
vanHetHattemen tennoordwesten van DeHertenkamp.
BijGortel iseenkleinschalig graslandgebied
metmozaïekperceleringeneenbegroeiingsrand van
loof- en naaldbomen.Dit droge landbehoort tot de
voormalige Rekenkamervelden en isrelict.
Nabij deGortelse Weg iseen fraaiprehistorisch
akkercomplex -eenz.g. Celtic field - zichtbaar
en vrijwel compleetbewaard gebleven. In de naaste
omgeving en inhetKroondomein tennoorden van
Niersen bevinden zich grote groepengrafheuvels en
enkele urnenvelden.
Het gebied valtgrotendeelsbinnenhet raster
van deKoninklijke Houtvesterijen.RondDeHertenkamp isnog een apart raster waarbinnen geen edelherten voorkomen.De das foerageert inbepaaldedelen;edelhert,ree,vos enwild zwijnkomenpermanentvoor.Inhet deelbuiten de rasterskomen
edelhert en zwijn nietvoor,vosen reein lage
dichtheden.Er zijn rustgebieden die gesloten zijn
voorhetpubliek.Hetwildheeftdevegetatie bij
devoederplaatsen sterk aangetast.
Inhetnoordoosten iseen grootkampeer-,caravan- enhuisjesterrein. Hetdeelvanhet gebied
datvrijtoegankelijk iswordtopmooie dagen druk
bezocht. Eveneens inhet noordoosten ligteenzandafgravingdie in gebruik isalsvuilstortplaats.

De heide langsdeGortelse Weg iskleinschalig.
Er is zowel heide vanhet dopheide- alsstruikhei-
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* voor omschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Dit gebiedbestaat uit een agrarisch,ruimtelijk
landschap,94%van de oppervlakte is cultuurland
waarin grasland overheerst.Er isweinig bos en
open natuurterrein,resp. 5%en 1%vandeoppervlakte. Inhet cultuurland isvrijveelbebouwing,
zowelverspreid als lintvormig. Inhet noorden is
veelverspreide bebouwing inhetbos.
Er ishier een stuwwalglooiing meteen vlakte
van sneeuwsmeltwaterafzettingen,doorsneden met
laagten van sterk wisselende breedten.Indezelaagten stromen beken zoals de Smallertsche Beek,de
Nljmolensche Beek, deHartensche Molenbeek en de
Geelmolensche Beek.Het dal tussenVaassenenNiersen sluithier aanopeen groot trechtervormigdal.
Indeze brede,dalachtige laagten komtopverschillendeplaatsen veenvoor,zoalsbij Schaveren en
hetPollenscheVeen.
Debodem bestaat uitbeekeerd-, gooreerd-,moerige, enkeerd-,humuspodzol-enmoderpodzolgronden.
Het moedermateriaal ismatig fijn zand en grindhoudend matig grof zand. De grondwatertrappen variërenvan It/m VIII.
Het cultuurland is zoweldroog als vochtig. Het
vochtige land ligtvooral inde smalle laagten.Mozaïek- en afwisselende percelering enverschillende boerderijen getuigen vanhistorie.Een deelbehoort totdevoormalige Niersermark ende mark
Vaassen,diebeide in 1333/34vermeld zijn.Het
cultuurland bijNiersen isrelict evenalsdatlangs
deHartensche Molenbeek ende Geelmolensche Beek.
Deze beek is genoemd naar en gedeeltelijk gegraven
tenbehoeve van de Geelmolendievermoedelijk kort
na 1616 gebouwd is.Bijdeze beek zijnenkelekleinschalige ruimten,hier en daar omzoomdmet oud
loofhout.Het landtennoorden van de Cannenburgh
dat aansluit bijde Heggerenk endebuurschap Heggebehoort totde voormalige mark Vaassen en is
eveneens relict.Heggeschijntidentiek te zijn aan
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Vogelhegge ofVogelhorst,toponiemen die resp. in
1535 en 1541 vermeld worden.De Heggerenk wordt in
1631 genoemd.Vaassen stamt uit + 800.Tot demark
Vaassen behoort ookhet relict cultuurland aande
noordzijde van deNijmolensche Beek.Ten noorden
daarvan in demark ErnstenWestendorp (Ernstis
ondermeerin 1313 vermeld,deEmstermark in 1418)
ligt ook cultuurland dat relict is,namelijk een
gebied tussenErnst,Hanendorp enKieftkampwaartoe
onder meer deAchterenkbehoort. Relictiseveneens
het landbij Schaveren.
Binnen devoormalige markVaassen isookhetbos
bijhetkasteel DeCannenburgh relict.DeCannenburghwordt in 1372 vermeld. Hethuidige gebouw
stamtoverwegend uithetmidden van de 16e eeuw
en isuitgebreid in 1661 en verbouwd in1751.
Er isopgaand oud loofhout met vrij veelhulst en
rhododendron. Rondom hetkasteel zijnkleine ruimten enwaterpartijen.Hieraan grenst eenwatermolen
die aangedreven wordtdoorwater uitde Hartensche
Molenbeek.Vroeger stond hier eenvolmolen.BijDe
Rollekootheeft in 1720eenmolen gestaan.Hetbos
hier isook relict.BijNiersen iswat opgaandbeukenbos metplaatselijk veelklaverzuring. Inde
bossen van dit gebied zijn voorts vegetatie-eenheden vande typenbochtige smele,adelaarsvaren,
pijpestrootje,vossebes,bosbes,gaffeltandmosen
het verrijktebostype.
Bijzondere flora isaanwezig bij enkele sprengen,beken,sloten en een stukje drassig grasland
bijNiersen.
De eerder genoemde beken in dit gebied zijnmomenteelhydrobiologisch metname inhun bovenloop
van grotebetekenis.Doorverschillende menselijke
invloedenwordt de actuele betekenis stroomafwaarts
minder.Deplasbij Schaveren, die ineen gemengd
bos opprivéterrein isgelegenbehoort totdewaterenmeteen grote hydrobiologische waarde.
Bij Schaveren isnogwatheide vanhet type
bochtige smele.Het zuidelijke deel isrelict.

>*

Behalve een grafheuvelgroep aan deWildwegbevindt zichnabij Schaveren éénderweinige nog
zichtbare prehistorische akkercomplexen vandeVeluwe.
Dit verbrokkelde landbouwgebied isalleen voor
ree en vos van enigbelang.Het gedeelte bijNiersen iswel belangrijk omdat daar dassen voorkomen.
Dit geldt eveneens voorhetkleine deelbijNiersen datbinnen het raster van de Koninklijke Houtvesterijen ligt.
De bossen worden druk bezocht en inhet cultuurlandworden veel autotochtjes gemaakt.Er zijnenkele kampeer-en caravanterreinen. Langsde beeklopen zijnwatviskwekerijen,eenwasserij en een
papierfabriek. Inhet noorden is eenvuilstort. Er
zijnbedrijven met intensieve veehouderij en er is
niet-agrarische bebouwing.
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Het gebied draagtoverwegend een ruimtelijk,
sterk verstedelijktkarakter.Ongeveer 65%van de
oppervlakte isnamelijk cultuurland waarin veelbebouwing voorkomt.Ongeveer 15%isbos,waarin bij
Ermelo en Putten ook bebouwing is.Van de overige
oppervlakte is 10%opennatuurterrein,eenmiddelschalig heideveld,en 10%overig terrein.
Dit gebiedbehoort toteen stuwwalglooiing enis
een overgang naarhetvlakke dekzandgebied en de
sneeuwsmeltwaterafzettingsvlakte zoalsbij 'sHee~
renloo.Erkomenvrijbrede,droge dalenvoor.
Plaatselijk zijndeverschillende formaties slecht
zichtbaar door dunne dekzandafzettingen.
Debodem bestaat uit enkeerd-,beekeerd-,gooreerd-,moderpodzol-,humuspodzol-en duinvaaggronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijnzand en
plaatselijk grindhoudend matig grof zand.Degrondwatertrappen variëren van II,IIIenV t/m VIII.
Het cultuurland indit gebiedbehoorttotgedeelten vande oude beheerseenheden Norden,Tonsel,
Horst enTelgt,eengedeelte vande voormalige Rekenkamervelden vandeNoord-Veluwe,het noordelijke stuk van debuurschap Putten enhet westelijke
puntje vandebuurschap Ermelo.Norden dateert uit
tenminste omstreeks 1150,Tonsel wordt inhetbegin vande 14eeeuwvermeld, Telgt in 806,Ermelo
enPutten in 855.Demark Ermelowordt in 1313genoemd.Uit de grondwatertrappen blijkt al dat er
zoweldroog alsvochtig cultuurland is.Enkele
kleine ruimtenhebbenbegroeiingsranden van naalden loofbomen,soms oud loofhout.Relict ishetcultuurland ten oostenvan Telgt,ten zuiden van de
Oude Telgterweg tot aan Klarenbeek,het dalbegrensd doorDe Boomenen deHorstsche Beek,het
Groenewoud tot over de Telgterweg,Oud Groevenbeek
dat tot de voormalige Rekenkamervelden behoort,ten
oosten vanNorden,enkele stukjes landbij Tonsel
enhet landbij 'sHeerenloo dat in 1307als Sint
Johannesdal bekend stond. Dit ressorteerde onder
debuurschap Horst die omstreeks 1450 genoemd
wordt.
Hetbos indit gebied bestaat uiteen deel van
het Putterbosch (eenmalenbos), landgoedbosvanvoor
1800enheideontginningsbos van voor 1900.Delandgoedbossen zijn gelegen ten oosten en ten zuiden
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vanHorst enbijOud Groevenbeek. Debossen bij
Horsthebben hunoorspronkelijke opbouw en functie
geheelverloren door debouw van enkele grote psychiatrische inrichtingen. De heideontginningsbossen liggen ten noorden van Ermeloen tennoordwestenvan Putten. Hierin staat voornamelijk grove den
en eik.HetbosbijErmeloheeft een woonfunctie
gekregen.De ondergroei inde verschillende soortenbossenbestaatvoornamelijk uitvegetatie van
het typebochtige smele,maar ookwat van de typen
Amerikaanse vogelkers,bosbes en adelaarsvaren. Er
iswat opgaand (beuken)loofbosen op 'sHeerenloo
enVeldwljk komtwat rijker bosvoormet ondermeer
Salomonszegel. Inenkele stukjesbos (randen)groeien grootbloemmuur,bosandoorn,hulst,bosanemoonen
klaverzuring.
Floristisch vanbelang zijnook deVolenbeek en
sommige sloten inhet cultuurland. HetbosbijOud
Groevenbeek tot aan Sonneheerdt,bijKlarenbeek en
ten westenvanVeldwijk is relictevenals de heide
ten zuidwesten vanErmelo.Deze heide isvan het
typebochtige smele.Hier komteen groot aantal
grafheuvelsvoor.Langs de rand staatniet-agrarische bebouwing.
Aan denoordrand vanErmelo ligt ineen naaldhoutbosje eenplasmet vrij grote hydrobiologische
betekenis.
Voor grote zoogdieren isdit een randgebied.Incidenteelkomen ree en vosvoor.
Er zijnmeerderekampeer-,caravan-enhuisjesterreinen,zowel in alsbuiten hetbos.Hetbos en
deheiworden druk bezocht.Bij Putten ligt een
zwembad inhetbos.AandeplasbijErmelo isvrij
veel recreatie enerwordt metboten gevaren.Vooral tennoordenvan Ermelo zijnveel eendenmesterijen. Inhetwestenvanhet gebied zijn eveneensveel
bedrijven met intensieveveehouderij.
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* voor omschrijving recreatiecategorieén zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordelingzie § 3.2.2. en § 3.3.3.

De oppervlakte vandit gebiedbestaat voor90%
uitbos,3% cultuurland en 7%overig terrein.In
het noorden isveelbebouwing en tussen Ermeloen
Harderwijk zijnvele eendenmesterijen.

edelherten trekken via de omgeving van De Haspel
doornaar degebieden 30,31en 21.Hetmeestwaardevol ishet zuidelijk enoostelijk deelvan het
bosgebied.

De ondergrond van ditgebied bestaatvoor een
groot deeluit een stuwwalglooiing. Ten zuidenvan
Harderwijk en ten oosten vanErmelokomen stuwwalflanken alshoger gelegendelen voor,eenvoorbeeld
hiervan isdeHaspelberg. Hetgrootste deelvan de
stuwwal isbedektmet landduinen. LangsdeLeuvenumse Weg ligteenbekend lengteduin.De opbouw
hiervan kan men inde groeve opde UHerberg goed
bestuderen.
Debodem bestaat uitduin-,vlakvaag-enmoderpodzolgronden envoor eenklein deeluithumuspodzol- en enkeerdgronden. Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand en grindhoudend matig grof zand op
grondwatertrapVII enVIII.

Vooral vanuit Ermelo enHarderwijk wordt ditgebied druk bezocht.Inhet noorden zijnvele vaak
grote caravan-enhuisjesterreinen inhetbos.Hier
ligtook eengroot sportveldencomplex en inhet
zuiden een schietterrein.

Hetbosbestaat voor een groot deeluitstuifzandbebossing aangelegd omstreeks 1900.Eendeelis
heideontginningsbos vanvoor enna 1900.Het meest
waardevol ishetbosbehorend bijhet landgoed De
Haspel.Dit landgoed is inde 19eeeuw aangelegdop
eenheide.De verschillende typenbos zijn alle
strak ontsloten.Er iszowelhoog als laagdoorzichtig grovedennenbos en gemengd bosmet loof-en
naaldhout enverschillen inboomhoogten endoorzichtigheid.Veel ondergroei isvanhetAmerikaansevogelkers-enhetgaffeltandmostype terwijl ook
de typenbochtige smele, lichenen enhetverrijkte
bostype voorkomen.De steile (noord)hellingen zijn
floristisch vanbelang.
Inhetnoordwesten iswat droog cultuurland.
Debebouwing en onrustverminderen dewaardevan
dit gebiedvoor grote zoogdieren,dewilddichtheden zijndaarom laag.Ree envos zijnpermanent
aanwezig,wilde zwijnen somsvoor langere tijd en
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie§ 3.2.2. en§ 3.3.3.

Hetgebied isnagenoeg geheelbebost,namelijk
97% van de oppervlakte.Er is 2%cultuurland en 1%
overig terrein.Langsde Drieërweg,bijDrie en op
het landgoedGroevenbeek en inhetbosbij Putten
enGarderen iswatbebouwing.
De westzijde vanhetgebiedbestaat uiteen
stuwwalglooiing die naarhet oosten overgaat inde
stuwwalvanGarderen metopdehoogste vlakkedelen
het stuwwalplateau. Inhet oostenwordt de stuwwal
begrensd door een smeltwaterterras.TennoordwestenvanGarderen liggen enkeleduinruggen die in
de richting vanKoudhoornovergaan in lage duinen.
De bodem bestaat uitmoderpodzolgrond met als
moedermateriaal grindhoudend matig grof zand en
plaatselijk matig fijn zand opgrondwatertrapVIII.
Eenbelangrijk deelvan ditgebied wordtingenomen door het Sprielder-,Speulder- enPutterbosch,die tot deoudste bosrelicten van ons land
behoren enwaarin opverschillende plaatsenverspreid of ingroepen grafheuvels voorkomen. Het
Sprielderbosch is genoemd naarhetplaatsje Spriel
dat inhetmidden van de 12e eeuw voorheteerstis
vermeld. Hetbos zelfwordtpas in 1553 genoemd.
BijhetSpeulderbosch hoortwaarschijnlijk eenvermeldinguit 1313;in 1538wordthetook genoemd.
Het dorp Speuld is inhetbeginvan de 14e eeuw
vermeld.HetPutterholtwordt in 1448voor het
eerstvermeld.De oorspronkelijke opbouw van deze
malenbossen isbehouden gebleven door een sinds
eeuwen consequent gevoerd beheer.De boombossenmet
grillig gevormde beuken die nu als bosreservaten
worden beheerd zijneenrestant vanhetoorspronkelijke bos.Indemalenbossen staan zowel loofalsnaaldbomen,er zijnverschillen inhoogte en
doorzichtigheid enhetpadenpatroon isop vele
plaatsen gebogen. BijDrie bestaathetbos uiteen
combinatie van heideontginningsbos enbouwlandbebossing,beide van voor 1900.Hetbos ten noorden
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vanhet Speulder- en Putterbosch, inde omgeving
vanGroevenbeek, rondKozakkenbergen tussenToverberg enMarthaberg isook relict.Hetbos tennoordenhiervan is strak ontsloten heideontginningsbos
van omstreeks 1900.Indebossen isveel vegetatie
van het typebosbes,tamelijk veelvan de typen
adelaarsvaren enopgaandbeukenbos,terwijl ook de
typenbochtige smele,Amerikaanse vogelkers,vossebesenhetverrijkte bostype voorkomen.Verspreid
komenwintereiken voor en langs sommige bosranden
staatklaverzuring,hulst ofwilde zoetekers. Bij
Groot Schovenhorst iseen arboretum.
Bijdenederzettingen Drie,Speuld en Houtdorp
en ophet landgoedGroevenbeek ligt cultuurland
dat relict is.Debuurschap Drie bestond reeds in
855. Hier iseenkleinschalig graslandgebied met
eenmozaïekpercelering en langsde randen onder
meeroud loofhout.Het cultuurland isdroog.
Edelhert,ree,vosenwild zwijn zijn in vrij
grote aantallen aanwezig,de daswordt indicenteel
waargenomen.De onrust door recreatie (veleboswegen zijn toegankelijk voor auto's)wordt gecompenseerd door de instelling van enkele rustgebieden.
Toch isde verspreiding nogal onregelmatig eneris
veel uitwisseling metde gebieden 31,39en 40.Het
voedselaanbod isgevarieerd. De landbouwgronden
bijDrie enHoutdorp zijnniet ingerasterdwaardoor
wildschade voorkomt.
Hethele gebied wordt druk bezocht,inhet bijzonder de naaste omgeving vanErmelo enPutten.Bij
Garderen en langs de Drieërweg zijnmeerdere grote
caravan-enhuisjesterreinen. InDrie iseen kampeerterrein en een uitspanning diedruk wordtbezocht.HetSolscheGatismet zijn steileklauterhellingen voor velemensen metkinderen eenattractiepunt.
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Het landschap inditgebied, dat inhet oosten
begrensd wordt door deprovinciale weg HarderwijkNieuwMillingen,heefteen ruimtelijk karakter.Ongeveer 70%isnamelijk opennatuurterrein datbestaat uitgroot-,middel-enkleinschalige heidevelden en eenklein stuifzandgebied.Van de oppervlakte wordt 15%ingenomen door cultuurland bij
Speuld,Houtdorp enGarderen, 10%isbosen 5%overig terrein.BijSpeuld isveel lintvormige enverspreide bebouwing.
Dit lange gebied geefteenbeeld vande stuwwal
vanGarderen met en zonder landduinen, stuwwalplateau, smeltwaterterras en deglooiing van desmeltwaterafzettingen. De landduinen opde Ermelosche
Heide zijnhoger dan die ten zuidoosten vanErmelo.
Vanaf deKriemelberg loopteen lengteduin in oostelijke richtingdatevenalshet lengteduin bij
Speuld van belang is.De droge dalen inde stuwwal
zijnduidelijk zichtbaar.Ten zuidoosten vanSpeuld
komen inde sneeuwsmeltwaterglooiing tweehogergelegen smeltwaterresten voor die het reliëf inhet
Houtdorperveld bepalen.Ten noorden van Garderen
zijnenkele grote groeven inhet smeltwaterterras.
Op deUllerberg ligteen grote groeve opde grens
van de stuwwal enhet smeltwaterterras,die voor
eendeelmet vuilnis is dichtgestort.
Debodem bestaat uitmoderpodzol-en humuspodzolgronden en voor eenklein deeluit enkeerd-,
duin-en vlakvaaggronden. Hetmoedermateriaal is
grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig
fijn zand. De grondwatertrap isVIII enhier en
daar III,V,VI enVII.
Er ishoofdzakelijk heide vanhet dopheidetype,
maar ook vande typen struikheide enbochtige smele. Bij Speuld iseen stukje vochtige heide.Vrijwelhethele heidegebied wordtbenut voormilitaire activiteiten,vooral bij Sparrendaal,hetzuidelijkedeelvan dehei en deErmelosche Heide die

door militaire voertuigen is aangetast. Inhetzuiden isveel opslag,maar ook elders staan solitaire
bomen en er iseenklein gebied met eikenstrubben.
De Ermelosche Heide enhetdeel vanhet Houtdorperveld datbinnen de gemeente Ermelo ligt,zijnrelict,evenals het stukje stuifzand tussen Sparrendaal enJeugdkamp.
Op deErmelosche Heide en inhet Speulderveld
bevinden zich enkele tientallen gerestaureerde
grafheuvels.De Ermelosche Heide isvoorts bekend
vanwegehethier gelegen z.g. Romeinse marskamp.
Hetbos in ditgebied bestaat voor een deel uit
de uitlopers van het Speulderbosch, één van deoudstebossen inons land (in 1313 genoemd),uitheideontginningsbos en stuifzandbebossing. Heideontginningsbos van na 1900 ligt tegendebebouwingvan
Ermelo aan,van voor 1900 in Sparrendaal en rondde
enk vanSpeuld. De stuifzandbebossingen zijnomstreeks 1900aangelegd en liggen ten oosten vanErmelo. De grove den domineerthierin. In de overige
bossen staan zowel loof-als naaldbomen. Inhet
Speulderbosch zijnvegetatie-eenheden van de typen
adelaarsvaren,bosbes en opgaand (beuken)loofbos.
Inhetoverige bos zijn de typenbochtige smele en
gaffeltandmos. Langsbepaalde bosranden groeit wilde zoete kers. Deuitloper vanhet Speulderbosch en
hetbos tussen Houtdorp enhetHoutdorperveld zijn
relicten.
BijGarderen en Speuld is droog cultuurland,terwijl bij Speuld eveneens vrij veelvochtig grasland
met inde sloten een bijzondere flora voorkomt.Als
de oude kern vanGarderen wordt Ouwendorp beschouwd.
Garderen is in 1294/1295 vermeld. Speuld wordt in
hetbegin van de 14eeeuwgenoemd. Ten noordenhiervan ligteenomwald akkercomplex dat relictisevenalsdekern vanhetdorp,het land tenoosten en
ten zuidenhiervan enhet stukje cultuurland waaropde Peppelse Weg,één vandeKoningswegen inhet
Speulderbosch,uitkomt.Bij Speuld zijnverschillendebedrijven met intensieve veehouderij.Deklei-
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ne ruimtenworden door loof-ennaaldbomen omgeven.
Relict zijn ook dekern enhet zuidelijk deel van
Houtdorp,hetnoordelijke deelvanGarderen datais
Bemelerberg bekend staat,de schaapskooi op dehoek
vandeKoningsweg enSolseweg,eenboerderij aande
Garderenschewegende tracées vandeOude Prinsenweg ende Harderwijker Passage.Eenwegberm inhet
zuidenheeft een rijke flora.
Omdat opdeheide enhet cultuurland voldoende
dekking ontbreekt,dient alleenhetbos als vaste
verblijfplaatsvoor grote zoogdieren.Ree en vos
komenpermanentvoor,edelhert,wild zwijn endas
alleen op doortrek.Opde grensmet gebied 32staat
een grofwildraster.De Ermelosche Heide dient vaak
als foerageergebied. De verontrusting door militaire oefeningen en recreatie,enhetontbrekenvan
voldoende dekking heefteen onregelmatigeverspreidingvanhetwild totgevolg.Opverschillende wegenwordt regelmatig wild doodgereden.
Er isergveel recreatie,vooralop deheide
waar alle zandwegen voor auto's toegankelijk zijn.
Bij Speuld,Ermelo enGarderen zijn grotekampeeren caravanterreinen. BijDrie is inhetboseenmotorcrosscircuit,bijErmelo eenbegraafplaats.In
het noordoosten vanhet gebiedbevindt zicheen
groeve,die alsvuilstortplaats wordt gebruikt. In
een stukje vochtige heidebij Speuld zijnwaterwinningsactiviteiten. BijGarderen zijn enkelegroteontgrondingen. Inhetnoorden vanhet gebied
liggen twee legerplaatsen metmilitaire tehuizen,
waarvan het afvalwater inhetboswordt geloosd.
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Het gebied isgrotendeelsbebost,namelijk90%.
Er zijn tweekleinschalige heidevelden,die samen
8%vande oppervlakte beslaan,2%isoverigterrein. Het iseen rustig gebied; het grootste deel
isparticulier terrein en geslotenvoorhetpubliek
en elders zijn toegangskaarten nodig.
Het reliëf wordt bepaald door een smeltwaterterras datovergaat ineen sneeuwsmeltwaterglooiing.
Het lengteduin datvanaf de Ermelosche Heide (gebied 31)het gebiedbinnen komt gaathier over in
lage duinen.De zandgroeve indeUllerberg isvan
geologisch belang als demonstratie- en studieobject
en vanwege de samenstelling vanhet grind.
Debodem bestaat uithumuspodzolgronden envoor
een klein deeluitmoderpodzolgronden.Hetmoedermateriaal istendele wel,ten dele niet grindhoudendmatig grof zand enplaatselijk matig fijnzand
op grondwatertrap VIII.
Hetbos isgrotendeels heideontginningsbos van
na 1900,en voor eenklein gedeelte,deuiterste
noordpunt,heideontginningsbos van voor 1900.De
ontginningsbossen vanna 1900 zijngekenmerkt door
dekleinschalige,strakke vaksgewijze opzetmet
overwegend gebruik van grove den. Inhet zuidoosten
staat ook douglas en larixen zijn er lanen met
Amerikaanse eik.Tussen Sparrendaal en het huis
Ullerberg bestaathetbosuiteen deels gereguleerde spontane bosvorming ennieuwe bosaanleg.Ditgebiedbestaatbijna geheeluit opstanden met grove
den en is extensief ontsloten.De grovedennenbossen
wisselen inhoogte en doorzicht.Hetbos aansluitend op De Haspel isheideontginningsbos van voor
1900,met larix,grove den endouglas.In de bossen isveel goed ontwikkeldevegetatie vanhet type
dopheide dieplaatselijk rijk aankraaiheide is.
Voorts iservrijveel ondergroei vande typen
bochtige smele en gaffeltandmosenwat van de typen
kraaiheide en vossebes.Op de steile (noord)hellin-

gen groeien zeldzame mossen.Floristisch van belang
isook een vennetje dat centraal inhet gebiedligt.
Hetbosten zuidenvanUllerberg en tenoosten van
deheide bijKoepel isrelict.
Deheide rond Koepel enhet gedeelte van de'Ermelosche Heide tennoorden van dewegHarderwijk NieuwMillingen zijn eveneens relict.Op deze twee
kleinschalige heidevelden staan solitaire bomen,de
begroeiingsranden bestaan respectievelijk uit loofen naaldbomen en lage grove dennen.Deheide iszowel vanhet type dopheide als struikheide.
Edelhert,ree envoskomenpermanenthiervoor,
das enwild zwijnniethet gehele jaar.Vooralvoor
edelherten ishet een zeerbelangrijk gebied want
ongeveer 40%van devrouwelijke dieren op de noordwestVeluwe verblijfthier.Dit isongetwijfeld te
danken aande grote rustwant de dekking is inhet
algemeen schaars.DeUllerberg kan als rustgebied
wordenbeschouwd. Behalvehet deel dat grenst aan
gebied 21 ishetomgeven door rasters tervoorkoming vanwildschade rond Speuld,Leuvenum enStaverden.Er ismet gebied 21veel uitwisseling.
Inhet gebied ligteen golfbaan opeenkaalgeschoren 'heidegazon'. Inhetnoordwesten is een
grote zandafgraving.
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Het gebied bestaat grotendeels uit cultuuriand,
70% van deoppervlakte.Er is 28%bos en 2%open
natuurterrein,een oostelijke uitloper van het
Speulderveld.Dekern vandit gebied zijnde landgoederen Staverden enLeuvenum dieverbonden zijn
door het dal van de Leuvenumsche Beek.Verspreid
isenige bebouwing aanwezig, inhet cultuuriand De
Beek zijnveelbedrijven met intensieve veehouderij.
De ondergrond in ditgebied bestaat uit een
glooiing van sneeuwsmeltwaterafzettingen met het
beekdalvan de Hierdersche Beek als laagste deel.
Het ingesneden dal,dat op enkele plaatsenmetveen
isopgevuld isvoor geologisch onderzoek van groot
belang.Er zijn enkele droge dalen,die echterniet
alle goedherkenbaar zijn.
De bodem bestaat uithumuspodzol-, enkeerd-,
beekeerd-, gooreerd-,moderpodzol- enveengronden.
Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand en ten dele
wel, ten dele niet grindhoudend matig grof zand.
De grondwatertrappen zijn II,IIIenV t/m VIII.
Uitdeze grondwatertrappen blijkt aldaterzowel nat,vochtig alsdroog cultuuriand is.In sommige graslanden zijn restanten van mozaïekpercelering herkenbaar. Demeeste kleinschalige graslanden hebben een begroeiingsrand van naald- en loofbomen, somsmet veel oud loofhout. Inbepaaldewallen zijn de eiken verdrongen door Amerikaanse vogelkers. Bij Lenorahoeve ismiddelschalig grasland.
Leuvenum wordt omstreeks 1300genoemd, Staverden
in 1291.In 1298kreeg Staverden stadsrechten maar
tot een stad ishetnooit uitgegroeid. Dehof Staverdenwordt sedert 1400 als een Gelders leengenoemd,hetkasteel bestond met zekerheid in 1571,
hethuidige gebouw stamtuit 1905.Vanhet oude
huis teLeuvenum dateert een vermelding uit 1720,
het nieuwe huis isin 1921 op een andere plaatsgebouwd. DeHierdensche Beek ishetbelangrijkste
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verbindende element tussen debeide nederzettingen.
Langs die beek hebben verschillende watermolensgestaan,bijvoorbeeld in 1307bij Staverden eenmolen
die in 1524nogmaals genoemd wordt,en de Waschmolen inLeuvenum die in 1842vermeld is.Relictzijn
het cultuuriand tenwesten van Leuvenum endevoormalige herberg De Zwarte Boer,evenals het land ten
oosten van dewegLeuvenum -Staverden,hetoostelijke deelvanhet Leuvenumsche Veld,het land bij
deHierdensche Beek langshetkasteel Staverden,
de Oldhof ende Leemkuyl en tenslotte een stukje
cultuuriand bij De Beek tot aanhet Uddelermeer.
Inhet noorden ligt stuifzandbebossing, inhet
zuiden heideontginningsbos,hiertussenin liggen de
bossen behorend bij de landgoederen Leuvenum en
Staverden,dievoor 1800zijn aangelegd. Het landgoed Leuvenum is deels aangelegd op oude landbouwgronden deels op resten van een oud strubbenbos,
deels opheide. Inde landgoedbossen zijnverscheidene hoge eiken-enbeukenopstanden. Inhetheideontginningsbos inde zuidpunt,dat voor 1900 is
aangelegd, staat relatief veel loofhout.Opmerkelijk ishet griendcomplex hier.Hetbos tussenhet
Huis teLeuvenum endeZwolse Brug isrelictevenals debosrand ten westen van dekampen vanLeuvenum,ten noordwesten en ten zuidoosten vanhet
Kasteel Staverden en tenwesten van Oldhof. Inde
bossen isvrijveelvegetatie vande typenpijpestrootje,vossebes,adelaarsvaren en voedselrijk
droogbos,en ook van de typen gaffeltandmos,bochtige smeleenhet verrijkte type.Langs deHierdensche Beek iswatelzenbroek enberkenbroek met
daarin watgagelstruweel.Verspreid inhet gebied
liggen plekken metwintergroen,bospaardestaart,
bosanemoon,bosandoorn enkleine valeriaan.
Floristisch vanbelang zijn ook de oevers van
Hierdensche Beek,percelen drassig hooiland langs
deze beek,sommige sloten inhetvochtige cultuuriand,de 'kleigaten' ophet Speulderveld en kleine
stukjesvochtige heide met ondermeer beenbreek en

veenbes. Er iswatheide vande typen struikheide
endopheide inhetwesten.Ophethier gelegenoostelijke deelvanhetSpeulderveld isveel dopheide
enwatvochtige totnatteheide die floristisch
vanbelang is.Ditkleinschalige heideveld metvennetjes (hetzijnoorspronkelijk gegraven gaten) is
relict.
Hydrobiologisch onderzocht en van zeer grotebetekenis iséénvan demeest zuidelijke van deze
vennetjes. Dehydrobiologische waarde vandeHierdensche Beek iseveneens zeer groot.
Het iseenbelangrijk gebied voor edelhert,ree,
vos endas (diehierburchten heeft). Zwijnenworden nauwelijks geduld vanwege de schade aan landbouwgewassen. Mede door de verschillende soorten
cultuurland ishet een afwisselend, voedselrijk gebied. Er zijn enkele rustgebieden voor hetwild.
Metde gebieden 31en 34iswel,met 21en 32nauwelijks uitwisseling mogelijk door de aanwezigheid
van een grofwildraster.
Het gebied wordtplaatselijk zeer druk bezocht,
vooral de 'kleigaten' ophetSpeulderveld. De florahier lijdt daardoor schade.Op alle verhardewegenwordt veelmet auto's gereden.Hethorecabedrijf De Zwarte Boer is een concentratiepunt.
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Het cultuurland,vooral grasland, overheerst
nxer enbeslaat 85%van de oppervlakte.Het landschapheeftdanook overwegend een agrarisch,ruimtelijk karakter metverstedelijkingselementen.De
ruimten zijnmiddel-enkleinschalig.Vooral bij
Uddelen Grote Kolonie zijnveelbedrijven metintensieve veehouderij.Ongeveer 10%vandeoppervlakte isopen natuurterrein en 5% isbos.Er is
verspreide bebouwing enbijElspeet,Grote-en
Kleine Kolonie,ook veel lintbebouwing.
De glooiing hier tenwesten vanElspeet enUddel
iszowelontstaandoor smeltwatermateriaal van het
landijsalsdoor sneeuwsmeltwatermateriaal en is
plaatselijk bedektmet dekzand.Plaatselijk is een
smeltwaterterras ontwikkeld,bijvoorbeeld bijStaverhul ten noordwesten vanUddel.Een smeltwaterterrasrestheuvel bevindt zich tenwestenvanElspeet.
De droge dalen indit gebied zijn ten deledichtgestoven.
Debodembestaat uithumuspodzolgronden en voor
eenklein deeluitmoerige,enkeerd-,gooreerd- en
moderpodzolgronden. Hetmoedermateriaal is grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig fijn
zand.De grondwatertrappen zijn II,III enV t/m
VIII.
Het gebied beslaat gedeelten vande buurschap
Elspeet,de voormalige Rekenkamervelden van de
Noord-Veluwe endemark Uddel.Elspeetwordt in
1341vermeld,Uddel in 793.Tenwestenvan Elspeet
staatdewindkorenmolen DeHoop die gebouwd isop
deplaats vande in 1897 afgebrande standerdmolen.
Het land tennoordenen tenzuidenvan deze molen
en demolen zelf zijn relict,evenals deGroteKolonie eneen centraal deel vande KleineKolonie.
Onderdelen vande Grote Kolonie bestonden al in
1847,deKleineKolonie isgrotendeels indetweede helft van de 19eeeuwontgonnen.Relict isook
het landbijDennenhoeve,ten oosten van Leemkuyl

162

enwat stukjes ten noorden vanUddelermeer en ten
oosten van DeBeek. Inhetnoordwesten ismiddelschalig,natgrasland met langs de randen loof-en
naaldbomen. In sommige slotenvanhet vochtige
cultuurland staanbijzondere plantesoorten.
Hetopen natuurterrein bestaat uitheide van
voornamelijk het dopheidetype.Er isook watheide
van de typen struikheide enbochtige smele.Het
Elspeterveld, eenmiddelschaligheideveld met een
begroeiingsrand van naald- en loofbomen,wordtbenut voermilitaire activiteiten. Het is relict,
evenals hetheideveld tennoorden vanKleineKolonie datook doormilitairen gebruiktwordt.
Op dehoge oever vande Staverdensche Beek(Hierdensche Beek) ennabijKleine Kolonie bevindenzich
groepen grafheuvels.
Er isweinig bos inditgebied.Verspreidliggen
enkele stukken heideontginningsbos van zowel voor
alsna 1900.BijGrote Kolonie ligteen groterstuk
heideontginningsbos vanna 1900.De ondergroei in
dezebossen bestaat uitde typen gaffeltandmos,
bosbes enpijpestrootje envoor eenklein deel uit
de typendopheide enAmerikaansevogelkers. Bijhet
Bleekemeer dateenminder grote hydrobiologische
betekenisheeft,iswat elzenbroek.
Voor reeën envossen ishet gebied van enigbelanghoewel ze door allerlei bebouwing enhet ontbreken vanvoldoende dekking weinig voorkomen.Voor
dassen isheteen foerageergebied,edelherten en
wilde zwijnenworden vanwege landbouwbelangen zoveelmogelijk geweerd. Inhetnoorden en oosten en
langs de grensmetgebied 22 staanrasters.
Vooraldeheidewordtdruk bezocht,mededoordat
de zandwegenhier voor auto's toegankelijk zijn.
BijhetUddelermeer ligteen recreatief belangrijk
horecabedrijf.Er zijnenkelekampeer-,caravanenhuisjesterreinen,sommige inhetbos.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het gebied isvoor 90%vande oppervlaktebebost.Er is5%open natuurterrein en 5% cultuurlanddat ligtbijde dorpen Elspeet enUddel. In
het cultuurland en langsdebosranden isvrij veel
bebouwing,bijde dorpen zijnook veel bedrijven
met intensieveveehouderij.
De vorm vanhet smeltwaterterras hier is moeilijk te zien evenalsde overgang naar de sneeuwsmeltwaterafzettingen.Eengrote groeve ten zuidoosten van Elspeet geefteenbeeldvan de opbouw
vanhet smeltwaterterras.BijNoord Riezen liggen
aanweerszijden vaneendroog dal twee lengteduinenen ten zuidenvan Uddel ligteveneens een
lengteduin. InhetHeegscheVeld komendeze duinen
bijelkaar.
De bodembestaat uitmoderpodzolgronden envoor
eenklein deeluit humuspodzol-en enkeerdgronden.
Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof
zandende grondwatertrap VIII.
Een groot deelvanhetbosbehoort totdemalenbossen hetElspeetsche Bosch ende Uddelerheegde.
Dezebossenverkeren nog voor eenbelangrijk deel
inhunoorspronkelijke staat.Oude doorzichtige
beukenbossen met grillig gevormde stammen getuigen
hiervan.Er zijnverschillen inhoogte endoorzichtigheid enhetpadenpatroon is gebogen.DeUddelerheegde is in 1526vermeld.Ten zuiden hiervan
ligteenuitgestrekt gebiedmetreedsvanuit de
middeleeuwen bekende,maar weinig beschermde bossen. Deze zijngrotendeels omgevormd,maar hetoorspronkelijke karakter isnogherkenbaar. Inhetgebied DeKril isheideontginningsbos vanna 1900.
De opzet istypisch kleinschalig.Het zijnhoge,
doorzichtige grovedennenbossen.De vegetatie inde
bossen isvooral vande typenpijpestrootjeenvossebesen verder van de typenbosbes,adelaarsvaren,
Amerikaanse vogelkers,bochtige smele, gaffeltandnos enhetverrijktebostype.

DeUddelerheegde isrelict,evenalsdeheideVosselt (dietothetmaalschapvanhetMeerveldsche
Bosch behoort), deKuilhegge enhet oostelijk deel
vanhetElspeterveld.De heide isvoornamelijk van
het typedopheide maar ook iserwatvande typen
struikheide enbochtige smele.Plaatselijk iser
veelopslagvan grove den.Inhet gebied komen min
ofmeer geconcentreerd wintereiken voor.De steile
(noord)hellingen zijn floristisch vanbelang.
Het cultuurland isdroogenbehoort totElspeet,
een nederzetting die in 1341 genoemdwordt,en het
noordoostelijke deelvande oudeUddelerenk. Beide
gebieden zijn relict,evenals hetgedeelte vande
oudewegVierhouten -Elspeet. Inhet Elspeetsche
bosbevinden zich enkele groepengrafheuvels.
Voor grote zoogdieren isheteenbelangrijk gebied. Edelhert,ook damhert,ree,vos,wild zwijn
en das komenpermanent voor. Inhet noordelijke
deel zijndassenburchten. Door allerlei rasters is
het gebied nogal verbrokkeld waardoor bijvoorbeeld
uitwisseling met gebied 24alleenmogelijk isvia
een smalle strookbos terhoogte vandeVierhouterweg. Plaatselijk ishet gebied sterk verontrustzoals langsde Uddelerweg,de Vierhouterweg en bij
hetvakantiekamp Kuilhegge.Daarentegen zijnanderebosvakken rustig door toegangsregelingen.Nietteminbleken rustgebieden nodig.Op de Aardhuisweg
wordt regelmatig wild doodgereden.

Behalve hetvakantiekamp Kuilhegge wordthetvrij
toegankelijke deel,metnamehetElspeterveld druk
bezocht.Er isdaar een trimbaan. Dezeheide wordt
bovendienbenut voormilitaire activiteiten.Enkelezandwegen inhet Elspeterveld en inhetbosworden druk met auto'sbereden. Inhet Elspeterveld
iseen zandafgraving die in gebruik isals vuilstort.
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* voor omschrijving recreatiecategorieen zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Ongeveer 85%vandeoppervlakte inhet gebiedis
bos en 15%opennatuurterrein,een middelschalig
en enkele kleinschalige heidevelden.Alleenbij de
Noorderheide iswatbebouwing.
Hetnoordelijk deelvande ondergrond behoort
tothet smeltwaterterras enhetoverige deel totde
stuwwalvan deoostelijke Veluwe methet stuwwalplateau.Er zijnverschillende goed ontwikkelde
droge dalen,bijvoorbeeld inhet Kozakkenveld.
Zowel inhetnoorden als inhet zuiden liggenlengteduinen.DeFlesjesberg is evenals de rug inhet
Heegsche Veldmeer dan 5m hoog.
De bodem bestaat uitmoderpodzol-en humuspodzolgronden.Hetmoedermateriaal ia grindhoudendmatig grof zand,de grondwatertrap VIII.
De bossen inditgebied vormen een eenheid met
die van gebied 35.Zijbestaanhoofdzakelijk uit
vanuit demiddeleeuwen bekende maar weinigbeschermdebossen.Voorbeelden hiervan zijn deElspeterstruiken lie totde voormalige Rekenkamerveldenbehoorden enHooge Duvel.In de 19een 20e eeuw zijn
delenvandezebossen zo ingrijpend veranderd dat
men nu spreekt vanheideontginningsbos.HetHeegscheVeld ishiervan eenvoorbeeld. Toch overheerst
nog eenbegroeiing van loof-ennaaldbomen metverschillen inhoogte endoorzichtigheid. Plaatselijk
ishetpadenpatroon nog gebogen,maar hier endaar
ishet regelmatig.De Elspeter struiken isnu een
gebied met opslag van lage grove dennen enplaatselijkmet eikenstrubben (o.a.wintereik) metgeringe doorzichtigheid. Inhetbos is veel ondergroei
van hetvossebestype,tamelijk veelvande typen
pijpestrootje,adelaarsvaren enbosbes en inminderemate van de typengaffeltandmosenAmerikaanse
vogelkers. Relict zijnhetHertenbosch,debossen
rondKruisbergen,de Hooge Duvel enbijDriehoek
(dezebossen sluiten aanbijhet malenbosUddelerheegde), een stukjebosbij Koningshout ende bos-
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jes inde Elspeter struiken.
Deheide van dit gebied isook relict',evenals
deNoorderheide,deheide ten zuiden vanhetVierhouterbosch en inde omgeving van Tonnetjesdelle.
Dit was vroeger een ondiepe put die door tonnetjes
beschermd werd tegen instorten. Debegroeiingsrandenvan deheidevelden bestaan uit inhoogte wisselende loof-en naaldbomen.Er is voornamelijk
heide vanhet type dopheide,plaatselijk metvossebes, enwat vanhettypebochtige smele. Inde
Noorderheide zijn enkele geëutrofieerde vennen die
floristisch vanbelang zijn,evenals de steile
(noord)hellingen inhet gebied.
Voor grote zoogdieren is dit eenvan debelangrijkste gebieden op deVeluwe. Inhet grootste deel
komen edelhert,ree,vos enwild zwijn permanent
voor, indeElspeter struiken komen dassen enhun
burchten voor.Binnenhet raster van Noorderheide
leven moeflons enbinnen Kroondomein en Elspeter
struiken damherten. Degrote zoogdieren inditgebied behoren totverschillende populaties die van
elkaar gescheiden zijn door wildrasters.Al deze
gebieden zijnvrij rustig.
Alleen deElspeter struiken zijn vrij toegankelijk enworden dan ook druk bezocht.De rest van
het gebied isof gesloten voorhetpubliek (rustgebied voorwild) of slechts toegankelijk metwandelkaarten.Op enkele zandwegen wordt vaak met auto's
gereden.Onder meer opwroetplekken vanwilde zwijnenenopvoederplaatsen voor wild isde vegetatie
ernstig gestoord.
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Dit iseen bijna voor 100%bebost gebied. Inhet
noordwesten zijn enkele stormvlaktes,inhet oosten iswat droog cultuurland enwatbebouwing. Ook
zijn er enkele kleine stukjesheide.
Binnen ditgebied liggen in de stuwwalvande
oostelijkeVeluwe twee trechtervormige dalen die
voor een groot deel zijn dichtgestoven enwaarin
zich nu landduinen bevinden.Het Cannenburgergat
iseenvennetje waar men vroeger waarschijnlijk
leem heeft gegraven om stenen tebakken voor het
kasteel Cannenburg,het isomgeven methoge landduinen vanmeer dan 5m hoog. Iets zuidelijkerliggen de Wieselsche Bergen die eveneens hoger zijn
dan 5m ennaar het oosten deValkenberg die hoger
dan 12,5m is. Het Wieselsche Veld iseenduingebied. Zeerbijzonder isde stuifdijkachtige rug
bij deWieselsche Enk en de Zandhegge.
Debodem bestaat uithumuspodzol-enmoderpodzolgronden en voor eenklein deeluitduinvaag-en
enkeerdgronden. Hetmoedermateriaal is tendele
wel, ten delenietgrindhoudend matig grof zand en
plaatselijk matig fijn zand.De grondwatertrap is
VIII enplaatselijkVII.
Het grootste deelvan dit aaneengesloten bosgebiedbestaat uit strak,vaksgewijs opgezetheideontginningsbos vanvoor 1900.Ten noordwesten van
Wiesel ligtheideontginningsbos van na 1900.Inhet
Wieselsche Veld isde ontsluitingminder strak.In
de strak ontslotenbossen domineren dehoge,doorzichtige grovedennenbossen. Er zijn ook lage,niet
doorzichtige grovedennenbossen en loof-ennaaldbossen met verschillen inhoogte en doorzichtigheid.Een dergelijk gevarieerd bosmet ondermeer
oud loofhout (o.a.opgaand beukenbos)ligttenzuidwesten van Niersen:het Enkhout.Dit wordtbeschouwd alseenrestvanhetNiersensche Bosch,een
malenbos dat in 1574vermeld wordt.Hetbos ten
zuidoosten vanNiersen, langs deElspeterweg isre-

lict. Inde bossen is zeerveel ondergroei vanhet
vossebestype,voorts van de typen pijpestrootje,
bosbes,bochtige smele,gaffeltandmos, Amerikaanse
vogelkers en vegetatie vanhetverrijkte type.Op
de steile (noord)hellingen inhet zuidoostengroeien zeldzame mossen.
De heide bijDeRuwent is relict evenals enkele
kleine stukjes cultuurland bijWiesel terhoogte
van Zandhegge (Wiesel isin 1337vermeld) enbij
Niersen,eenplaats die in 1333/34zekeralbestond.
Ineenperceelheide langs deElspeterwegbevindt zicheen groepgrafheuvels.
Voor grote zoogdieren isditeenbelangrijk gebied. Er zijnbelangrijke populaties vanedelherten enwilde zwijnen.Vos en reekomen eveneens
permanentvoor. Inbepaalde delenvanhet gebied
worden dassen frequent,elders incidenteelopdoortrek waargenomen. Behalve hetWieselsche Veld liggen debossenbinnen het raster vanhetKroondomein. HetWieselscheVeld ishierdoor afgesloten
vanhetverspreidingsgebied van deherten-enzwirjnenpopulaties.Door dit raster enhetopenstellingsbeleid isheteen zeer rustig gebied.Voorherbivoren ishetplaatselijk slechts matig rijk aan
voedsel omdat de jonge aanplantenworden ingerasterd.
De rustgebieden voorhetwild zijnvoor hetpubliek gesloten,een deelvanhet gebied is slechts
toegankelijk voorhouders vanwandelkaarten.Alleen
inhetoosten iswat vrij toegankelijk bos.Hieris
ook eenkampeer-enhuisjesterrein. Langsde voor
auto's toegankelijke,gedeeltelijk verharde,Elspeterweg iseenvrij grote recreatiedruk.
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* vooromschrijvingrecreatiecategorieënzietabel17 ;voortoelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Hetgebiedheefteen ruimtelijk landschap,98%
van deoppervlakte is cultuurland,waarin grasland
overheerst.Er zijn zowelmiddel-alskleinschalige ruimten.LangshetWieselsche Veld en inhet
noordwesten zijnverstedelijkingselementen.Er is
zowel verspreide als lintvormige bebouwing.Slechts
1%vande oppervlakte isbos en 1% isopen natuurterrein.
De ondergrond vandit gebied iseen glooiingvan
hellingsafspoelingsmateriaal.Hierinkomen droge
dalenvoor.De lage,vlakkedelen zoalsbij Wiesel
enWenum zijn aangegeven alsvlakten van sneeuwsmeltwaterafzettingen.
Debodem bestaat uithumuspodzol-,enkeerd-,
beekeerd-,gooreerd-,moerige,veen-enmoderpodzolgronden.Hetmoedermateriaal is grindhoudendmatig grof zand enmatig fijn zand.De grondwatertrappen zijn III,VI t/mVIII enplaatselijkIenV.
Het cultuurland behoort ondermeer tot demarken
Wiesel,Wenum enVaassen.Wiesel is in 1337vermeld,
Wenum in 1333/34,demark Wenum in 1313,Vaassenin
ongeveer 800en demarkVaassen in 1333/34.Het
grootste deelvanhet gebied isdroog cultuurland.
Vochtig cultuurland komtvoor ingrotere enkleineredalvormige laagten,,degrootste oppervlakteligt
inhetKorte Broek bijVaassen. Inhet zuidelijk
deel zijnkleinschalige, inhetnoorden ookmiddelschalige ruimten. Inhet grasland zijn zowel restantenvanmozaïek- alsafwisselende percelering
herkenbaar. Langsde randen staan loof-en naaldbomen,bij Zandhegge ondermeeroud loofhout.Floristisch vanbelang zijn sommige sloten inhet
vochtige cultuurland,en enkele bekenwaaronder de
Egelbeek endeWenumsche Beek.
De Egelbeek ishydrobiologisch -vooral inde
bovenloop -van grote betekenis,de actuele waarde
vande Wenumsche Beek is inditopzicht minder
groot.Aan deWenumsche Beek ligtdeKopermolenmet
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molenvijver. Deze molen is in 1627als papiermolen
gesticht en in 1753 totkopermolen omgebouwd. De
nieuwe eigenaarwaseen Rotterdammer waardoor de
oude naamRotterdamsche kopermolen verklaarbaar is.
Het cultuurland tennoorden vanhetKoninklijkPark
is relictevenals dekernvanhetdorpWiesel ende
kampen ten zuiden,westen ennoordwesten hiervan,
hetKorte Broek,evenals eenkoetshuis enboerderij aan de Zwolseweg.
InhetKorte Broek iswatelzenbroekbos.Verspreid inhet gebied liggenkleine stukkenheideontginningsbos van voor enna 1900.De ondergroei
hierinbestaat vooral uitvegetatie vande typen
vossebes enbochtige smele. Inhetnoordwesten is
eenkleinschalig heideveld vanhet type bochtige
smele. Opdezeheide,die relict is,staan solitairebomen en langs de randnaald-en loofhout.
Voor grote zoogdieren ishet een randgebied van
weinig waarde,behalvehetkleine deel datbinnen
het rastervan hetKroondomein ligt.Indit deel
geldt debeschrijving vangebied 37.Langsde rand
vanhetbosgebied komen reeenvosvoor.
Vanwege hetaantrekkelijke landschap wordtop
enkele verharde wegendruk met auto's gereden.
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voor omschrijvingrecreatiecategorieënzie tabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordelingzie§ 3.2.2.en§ 3.3.3.

Hetbosbeslaat indit gebied 75%van deoppervlakte. Ongeveer 23%is cultuurland dat inhet westen ligten 2%is open natuurterrein. Inhet cultuurland isveelbebouwing,zowelverspreidenlintvormig als geconcentreerd inkleine buurschappen.
Inhetbos isweinig verspreide bebouwing.
Ten zuidenvan Putten wordtde ondergrond van
dit gebied gevormd door een lage stuwwalglooiing
dievoor een groot deelbedekt ismet dekzandevenals eendeelvan de sneeuwsmeltwaterglooiing ten
zuidenhiervan. Tenwesten vanKoudhoorn ligteen
lage smeltwaterheuvel waarin veelglaciaalmateriaal voorkomt.De landbouwgronden inhetwestenliggen op glooiiend gordeldekzand.
Debodem bestaatuitmoderpodzolgronden envoor
een klein deeluithumuspodzol-,enkeerd- enduinvaaggronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijnzand
opgrondwatertrapVIII enplaatselijk opVII.
Debossen indit gebied zijn alle aangelegd op
ontgonnen heidevelden gedurende de 19een 20eeeuw,
het grootste areaal inde 19eeeuw.Grove den komt
voornamelijk voor maar ook andere soorten naaldhouten loofhout.Er zijn verschillen inboomhoogte, doorzichtigheid. Hetpadenpatroon varieert en
isgebogen,onregelmatig- ofregelmatig hoekig.Enkeledelen vandeze heideontginningsbossen hebben
een landgoedkarakter. Bijvoorbeeld Spriel,Groot
Schovenhorst enBato'sErf zijn alle landgoederen
ontstaan in de 19eof 20e eeuw. Ophet landgoed
Groot Schovenhorstbestaat de vegetatie uit detypen Amerikaanse vogelkers en voedselrijk droogbos.
Inde overigebossenvan dit gebied isveelvegetatievan de typenbochtige smele en gaffeltandmos
enwat vande typen bosbes en dopheide,plaatselijk
metkraaiheide.De steile (noord)hellingen inhet
zuiden zijn floristisch vanbelang.Hetbos ten
zuidenvan Krachtighuizen,bijPoolsche Driestenen
tennoorden vanHuinerkampisrelict.

Deheide bijHuinerkamp isook reliefevenalsde
hei ten zuiden vandeGrafheuvels.Deheide isvan
hettypebochtige smele,langsde randen staanloofennaaldbomen.
Hetgebied omvat delen van debuurschappen van
Putten,Spriel,Huinen enVoorthuizen. Puttenbestond al in 855,Sprielwordt genoemd inhetmidden van de 12eeeuw,Huinen in 1333/34enVoorthuizen in 1031;Krachtighuizen inhetbegin van de
14eeeuw.Het cultuurland, vooral grasland, is
droog.De ruimten inhetwesten zijnkleinschalig.
Hier zijnbedrijven met intensieve veehouderij en
komtniet-agrarische bebouwing voor,ondermeer in
de omgeving van een sportveld.Relict zijnhetcentraledeelvanKrachtighuizen datdichtbijhet
thans verdwenen (beboste) cultuurland van Spriel
ligt,dekampen behorend bij debuurschapHuinenen
enkele kampen ophetVeenhuizerveld.Het tracé van
deOude Nijkerkerweg ende ArnhemseKarweg isook
relict evenals eenboerderij aan deArnhemseKarweg.
NabijSchovenhorst,inhetHuinerveld langiïde^
Traa en deHunnenwegbevindt zicheen groot aantal
grafheuvels.
Edelhert,ree,vos enwild zijnkomen voor maar
edelherten en zwijnen benutten slechtsbepaaldedelenvan het gebied. Hoewelhetvoedselaanbodplaatselijk redelijk is,kanhetniet tenvolle benut
worden door verstoring.Het gebied isnamelijksterk
verontrust door drukbereden openbarewegen enverblijfsrecreatiewaardoor deverspreiding vanhet
wild onregelmatig is.LangsdewegPutten-Voorthuizen isbovendien bebouwing en ontbreekt dekking.Er
isveeluitwisseling metde gebieden 30en40.
Er zijn veelkampeer-,caravan-enhuisjesterreinen,demeestebuiten hetbos.Vooral de heide
wordt zeerdruk bezocht.Inhetnoorden iseen
vuilstort,ineenvoormalige zandafgraving inhet
bos een nertsfarm.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

De oppervlakte indit gebiedbestaat voor85%
uitbos en 15%cultuurland. Er zijn enkele kleine
stukjesheide.Hetcultuurland behoortbij denederzettingen Boeschoten,Koudhoorn enGarderen.
Veel bebouwing iserbijKoudhoorn inhet cultuurland enbijGarderen inhetbos.Langs de LageBoeschoterweg enbijGarderen zijnverscheidene bedrijven met intensieveveehouderij.
De ondergrond wordt voor eengroot deel gevormd
door de stuwwalvanGarderen metde stuwwalglooiingwaarin duidelijk droge dalen aanwezig zijn.De
laagte vanKoudhoorn iseen smeltwaterdal,ontstaan door dewerking van smeltwater van de landijskap. Inhet zuiden liggen landduinenmet een
kleinmeertje.
De bodembestaat uitmoderpodzol- enweinigenkeerd-enduinvaaggronden.Hetmoedermateriaal is
grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig
fijn zand op grondwatertrap VIII.
Er zijnhier vier verschillende bostypen,heideontginningsbos van voor enna 1900,vanuit demiddeleeuwen bekende maar weinig beschermde bossen,en
stuifzandbebossingen.Deze laatste groep iseen
voortzetting vande uitgestrekte stuifzandbebossingendie in gebied 45en 46 liggen.Hetvanuit de
middeleeuwen bekende maar weinigbeschermde bos
ligt tenoosten van Boeschoten en strekt zich uit
tot aan de Garderensche Enk. In ditbos staatondermeer oud loofhout,veel zomereik en als ondergroeiveel adelaarsvaren. Hetpadenpatroon ishier
endaar gebogen.Boeschoten iseenwildforstersgoed dat in 1326vermeld wordt,het is relict.Ten
noorden en ten zuidenvan dit gebied liggendeheideontginningsbossen. Inde eerste generatieisvooral grove den gebruikt en inde tweede generatie
douglas.Inde bossen vanditgebied,die optimaal
ontsloten zijn,isveel ondergroei van de typen
bochtige smele enbosbes.Ook vindtmener detypen
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Amerikaanse vogelkers en dopheide.Er isvrijveel
bos op voormalig bouwland waardoor er ook vegetatie van hetverrijkte bostype is.Op de steile
(noord)hellingenenboswalletjes groeien zeldzame
mossen.
Floristisch vanbelang is eveneens hetWatergraafsemeertje dat inhet zuiden ligt.Dit venbehoort totdewateren met een zeer grotehydrobiologische betekenis.Bijde Maalweg iseenkleinschalig heideveld,bijWilde Kamp enBergsham zijn
heideveldjes met loof-ennaaldhoutbosjes.
Het gebiedbevat gedeelten vandebuurschapsgebieden van Spriel en Garderen en een onderdeel van
deGarderensche malenvelden. Koudhoorn is evenals
Boeschoten eenwildforstergoed. In 1326wordt het
als zodanig vermeld.Grote delen vanhet goed zijn
evenwel pas ontgonnen tussen 1788en 1833.Hetoude deelvan Koudhoorn ligtgeheel ten noorden van
de voormalige Hessenweg,die thans de nederzetting
doormidden snijdt.Het gedeelte ten zuidenhiervan zijnuitbreidingen van na 1807die in 1847/48
nog slechts fragmentarisch waren gerealiseerd. De
kern enhet cultuurland van Koudhoorn zijn relict,
evenalshet land en tweeboerderijen bijBoeschoten,de akkers tenwesten van deHoge Steeg,debebouwde kom van Garderen ende tracées van deArnhemse Karweg,Oude Barnevelderweg enOudeNijkerkerweg. Garderenwordt in 1294/95 vermeld. BijGarderen iseenmiddelschaligbouwlandcomplex,bij
Boeschoten eenkleinschalig. Inbeide complexen is
mozaïekperceleringherkenbaar en langs de randen
staan loof-ennaaldbomen,bij Boeschoten ook oud
loofhout.
Op de Bergsham en nabijBoeschotenbevindt zich
eendrietal grafheuvel-necropolen.
Ree envos zijnpermanent inhetgebiedaanwezig,
edelhert enwild zwijnworden vanwege landbouwbelangen slechts in zeer lage dichtheden getolereerd.
Door de landbouwgronden endekleine stukjes heide

>*

ishet voor grote zoogdieren inpotentie een gunstig gebied. DoorverblijfsrecreatiebijGarderen
enKoudhoorn en de openbare wegendie het gebied
doorsnijden ishetnogal onrustig waardoorhetwild
'szomers ten dele wegtrekt en een onregelmatige
verspreiding heeft.
De verblijfsrecreatiebijGarderen en Koudhoorn
ismogelijk door enkele caravanterreinen, sommige
inhetbos.Op veel grote zandwegenwordt vaak met
auto's gereden.Deoever vanhetWatergraafsemeertje dat ineenwandelgebied ligt,heeft nogal te
lijden onder de recreatie.
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De zuidwestpunt vanhet gebied bestaat uitbos,
vervolgens liggen naarhetnoordoosten brede zones
van respectievelijk agrarisch gebied,bos en heide
enwederom agrarisch gebied. Cultuurland neemtongeveer 70%van de oppervlakte in,opennatuurterrein 15%,bos 12%en 3% isoverig terrein.Vooral
bij Ouwendorp enMeerveld maar ookbijGarderen is
vrijveelbebouwing,waaronderbedrijven metintensieve veehouderij.
Dehier aanwezige stuwwal vanGarderenmet het
stuwwalplateau datongeveer 45mboven NAP ligt,
gaat naar het oosten over in smeltwaterterras. Op
deze overgang ligtbijOuwendorp een grootdoodijsgat vanmeer dan 15m diep.Tennoorden hiervan
ligt deGoudsberg alshoog deelvanhetsmeltwaterterras,bij 'tSol iseen grote groeve inditmateriaalwaar hier endaar het contactmetde stuwwal
zichtbaar is.Inhetoostelijk deelkomenplaatselijk lage duinen voor envlakke dekzanden.
De bodem bestaat uitmoderpodzolgronden en voor
''eenklein deel uit enkeerd- en humuspodzolgronden.
Hetmoedermateriaal is grindhoudend matig grofzand
enmatig fijn zand.De grondwatertrap isVIII en
hier endaar VII enV.
Tothet gebiedbehoren gedeelten vandebuurschap Garderen,de Garderensche malenvelden,een
stukje van de voormalige Rekenkamervelden vande
Noord-Veluwe en eenbelangrijk deelvanhetbuurschapsgebied vanMeerveld,Ouwendorp wordtbeschouwd als de oude kern vanGarderen.Garderen
wordt in 1294/95vermeld,Meerveld inhetbeginvan
de 14eeeuw,debuurschap Miliigen in 1748.Vroeger
washier eenherberg op dewegvanVoorthuizennaar
Apeldoorn.
Het cultuurland isdroog en voornamelijkmiddelschalig, langs de randenhier endaarkleinschalig,bijvoorbeeld aandeoostzijde vandeMeerveldsche Enk waar grasland ismetrestanten vanmo-
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zaïekpercelering. Ook elders isdeze percelering
herkenbaar. Langsde randen vandebouw-en graslanden staan loof-en naaldbomen,hier endaar lage eiken en oud loofhout.De stellingmolenDe Hoop
en de akkers ten zuidoosten van Garderen,tennoorden en zuidenvan Ouwendorp,deMeerveldsche Enk
en dekom vanMeerveld,evenals wat cultuurlandbij
Miliigen zijn relict.Ookhetbos tennoorden van
OudMiliigen,zowel tenwesten alsten oosten van
deweg naar Garderen,isrelict.
Dekleine stukken bos,verspreid doorhetgebied
zijnheideontginningsbossenvanvoor enna 1900met
loof- en naaldbomen.Tennoorden vanWilde Kamp is
een laag eikenbosje. Indebossen is voornamelijk
vegetatie vanhetbochtige smeletype.Ook zijnde
typen adelaarsvaren,dopheide,bosbes,gaffeltandmos, Amerikaanse vogelkers enhetverrijkte bostype aanwezig. Langs debosranden groeit plaatselijk
wilde zoete kers.
HetGarderensche Veld tot aan de Apeldoornse
straat isheide van vooralhetdopheidetype maar
ten dele vande typenbochtige smeleen struikheide. Deheide groeitplaatselijk dichtmet loof-en
naaldhout.LangsdeKoningsweg staan bijvoorbeeld
lage grove dennen.
Floristisch vanbelang zijn een inhet noorden
gelegenwegberm en een deelvan debovenloop vande
Hierdensche Beek.
Indeheide bij Zonneland bevinden zich enkele
fraaie grafheuvels.
Door het grotendeels ontbreken vandekking is
het gebied voor grote zoogdieren niet zobelangrijk.Ree en voskomen inkleine aantallen voor,
edelhert enwild zwijn trekken incidenteel door.
Ook landbouwbelangen verhinderen eenhogere wildstand. Door de openbare wegen isheteen verbrokkeld endoor de recreatie nogalverontrust gebied.
Vooral deheidewordt druk bezocht. Inhetnoor-
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den ishiervan een deel omrasterd dat gebruikt
wordtvoor militaire activiteiten,het grootste
deel isvrij toegankelijk.Er zijn enkele caravanenhuisjesterreinendiebijna alle inhetbos liggen.BijNieuw-Milligen zijnkazerneterreinen,bij
Garderen iseen zandafgraving.
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Het gebied bestaat deels uit eenruimtelijklandschap,cultuurland enheidevelden,deels uitbos.
De oppervlakte bos is50%,opennatuurterrein25%,
cultuurland 24%en 1%isoverig terrein.Het cultuurland ligt inhetwesten vanhet gebied,centraal ligteen grootschalig heideveld: DeBiezen en
Uddelerveld. Inhet cultuurland bijMeerveld en bij
het Uddelerraeerisenige verspreide bebouwing,evenals inhetbosbijNieuwMiliigen.
Inhetgebied ten zuiden vanUddel ligtovereen
grote oppervlakte een sneeuwsmeltwaterglooiing.Belangrijk zijndehierin voorkomende Pingo-restanten
zoalshetUddelermeer,DenBroekeld enhetGroteen
Kleine Zeilmeer.Rond deze meren ismeestal inmeer
ofminderemate een randwalletje aanwezig. Behalve
vlak liggend dekzand komen indit gebied lage en
hoge duinen voor,bijhetDoorngat zelfshoger dan
5m. Hetven inDe Biezen,eendichtgestoven droog
dal, isontstaan opeenverkitte ondergrond. Inhet
oosten ligteen smalle strook smeltwaterterras en
eendeelvande stuwwal dieplaatselijk met landduinen isbedekt.
Debodem bestaat uithumuspodzol-en duinvaaggronden envoor eenklein deeluit moderpodzol-en
enkeerdgronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijn
zand enplaatselijk grindhoudendmatig grof zand.
Hetgrootste deelheeftgrondwatertrap VIII, een
klein deelVII,VI,V ofIII.
HetMeerveldsche Bosch sluit aan op deHoog-Soerensche Bossen.Het zijnbeide malenbossen.Meerveldbestond al inhetbegin vande 14eeeuw;het
Meerveldsche Bosch isin 1569vermeld. Hetbos is
relictevenals de uitlopers vande Hoog-Soerensche
Bosschen rond Aardmansberg.Fysiognomisch ishet
een sterk gevarieerd bos.Er zijnverschillen in
boomhoogte,doorzichtigheid enhetpadenpatroon is
hier endaar gebogen.Er staan oude loofbomen inen
inhet zuiden iswatopgaand beukenbos.Hier iswat
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ondergroei van de typengaffeltandmos, kraaiheide
en lichenen.Meer naarhetnoorden en indeheideontginningsbossen isveel ondergroei vande typen
adelaarsvaren,bosbesenvossebes,vrijveel van
hetbochtige smeletype en enigevegetatie vande
typen pijpestrootje,Amerikaanse vogelkers enhet
verrijkte bostype. Deheideontginningsbossen van
voor 1900 liggen vooralbijhetdorp Uddel:Schotkamp,Zandboschkamp enDrieheggen.Heideontginningsbossen vanna 1900 liggen vooralinhet zuidwesten:
hetBroekeldbosch en Schepersheg.Het zijn vooral
lage enhogegrovedennenbossen, doorzichtig en niet
doorzichtig.Verspreid doorhet gebiedkomenwintereikenvoor.Langsdebosranden enhoutwallen groeit
plaatselijk wilde zoete kers; opde steile (noord)hellingen inbos enheide groeien zeldzame mossen.
Deheide isvoornamelijk heidevan de typen
bochtige smele,dopheide en struikheide enwat van
de typen lichenen enkraaiheide.Plaatselijk iser
watkorstmossenbegroeiing. Bijhetven inDe Biezen
maar ook elderswatplekken metnatte envochtige
heide die floristisch vanbelang zijn. Inhet zuiden isvrijveel opslagvan grove den.Langs de
rand vandeheide staan loof-ennaaldbomenvanverschillende hoogten.Het zuidelijke deelvan de heideVosselt isrelict.
Er is zoweldroog alsvochtig cultuurland. In
grote delenhiervan iseenhoogspanningsleiding
zichtbaar.BijUddel,datin 793vermeld is,zijn
bedrijven met intensieve veehouderij. De ruimten
zijngroot-,middel-enkleinschalig. Zehebbenbegroeiingsranden van loof-en naaldbomen,deels met
oud loofhout.Het land tenwesten van hetUddelermeer isrelictevenalshet land ten zuiden vanUddel tussen Bleeke Hoeve en Schotkamp,het land ten
noordoosten vanMeerveld bij Den Broekeld, eneen
boerderij aandeGarderenscheweg en deJachthuisweg.
Aan deoostrand vanhetUddelermeerdateenminder grote hydrobiologische betekenis heeft,bevindt

zich eenmiddeleeuwse wal-ofvluchtburchtbestaandeuiteenhoefijzervormigehoge walmet rondom
aanwezige diepe droge gracht.
Een groot deelvanhet gebied ligtbinnen het
raster van deKoninklijke Houtvesterijen. Hierbinnenheerst rusten edelhert,damhert,ree,vos en
wild zwijn verblijven er.Buitenhetraster zijn
vos enreepermanent,zwijn enhert incidenteel
aanwezig.Herten zwijnworden daar vanwege landbouwbelangen niet getolereerd. Buiten het raster
komen incidenteel dassen opdoortrek voor.
Alleen bijNieuwMiliigen,Meerveld,Uddel en
het Uddelermeer iswatbos vrij toegankelijk. Dit
wordt dan ook druk bezocht.Het overigedeel isof
gesloten (rustgebied voorwild) of alleen toegankelijk voorhouders vanwandelkaarten. InhetUddelermeer wordtopwarmedagen veel gezwommen. In
het LageVeld iseen caravanterrein. Inhet gebied
ligteen grootpluimveebedrijfen eenhoutverwerkings- en houtskoolbereidingsterrein.
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Centraal inhetgebiedbevindt zichheide die
ongeveer 53%vandeoppervlakte inneemt.Daaromheen ligtbos,ongeveer 45%vande oppervlakte;2%
is cultuurland.Alleen inhet zuidenbii het cultuurland isenige bebouwing.
HetHoog-Soerensche Veld draagt zijnnaam terechtwantde stuwwal ishier zeerhoog,het stuwwalplateau ligtopongeveer 95mbovenNAP.Op dit
vrijvlakke deelvan de stuwwalkomen tevensenkelehoge duinen vanmeer dan 12,5m voor zoals de
Torenberg en deNoltheniusberg.Zij zijnonderdelenvanhet lengteduin dat zichuitstrekt van
NieuwMiliigen totVaassen.
Debodembestaat uithumuspodzolgrondenen weinigmoderpodzolgronden. Hetmoedermateriaal is
grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig
fijnzand opgrondwatertrap VIII.
HetHoog-Soerensche Veld ishethoogst gelegen
heideterrein van deMidden-Veluwe.Deheidebestaatvoornamelijk uithet dopheidetype,vrijwel
overalmet veel totzeer veelvossebes;plaatselijk overheerst devossebes volledig. Ook iser
heide vanhetpijpestrootjetype die zich meestal
manifesteert alseenvlaktemetpuurpijpestrootje.
Er iswatbochtige smele-heidewaarin struikheide
vrijwel ontbreektmaarwaar weerveelvossebes,
adelaarsvaren enwat tandjesgras staat.De heide
isoverwegend grootschalig,maar omvatookmiddelenkleinschalige ruimten.Er zijnenkele vennen en
vochtigeplekken die floristisch vanbelang zijn.
Op steile (noord)hellingengroeien zeldzamemossen.
Langsde randen vandeheide staan loof-ennaaldbomen.Eengedeelte isdichtgegroeid met lage grove dennen.HetgeheleHoog-Soerensche Veld isrelict.
Debossendie om deze heide liggen zijnmalenbossen enheideontginningsbossen. De malenbossen
zijnuitlopers vanhetMeerveldsche Bosch,datin
1569wordt vermeld,hetWieselscheBosch waarvan
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hetmaalschap in 1650genoemd is,en deHoog-Soerensche Bossen die al in 1482vermeld zijn.Deze
qua opbouw en samenstelling gevarieerde bossenbevatten plaatselijk oud loofhout.Deheideontginningsbossen zijn niet zoafwisselend. Bijvoorbeeld
inhetwesten en noorden staan lage,niet doorzichtige -enhoge,doorzichtige grovedennenbossen.Behalve grove denbestaan deze bossen overwegend uit
douglas en larix.RondHetAardhuis komt relatief
veel loofhoutvoor. Indebossenvanditgebied is
veelvegetatie vanhetvossebestype envrij veel
van de typen adelaarsvaren,pijpestrootje enbosbes enwatvan hetverrijkte bostype.Verspreidkomenwintereikenvoor.Hetnoordoosten vanhetMeerveldsche Bosch,hetbos ten zuiden vanhetHoogSoerensche Veld enbij deNoltheniusberg zijnrelict.
Relict isookhet cultuurlandbijHetAardhuis,
langsde rand waarvan onder meer oud loofhout
staat. Zoalsuit de grondwatertrap blijkt iseralleenwat droog cultuurland.
Hetgebied is zeerbelangrijk voor edelhert en
wild zwijn,damhert,reeenvosbehoren tot depermanente bewoners.Het iseenonderdeel van het
noordelijk gebied vanhetkroondomein en vormtondermeer eeneenheid metde gebieden 35,36,37,
42 en 44. Doorde instelling van rustgebieden en
toegangsregelingen ishet zeer rustig. Plaatselijk
ontbreekt dekking voor edelhert en ree omdat jonge
aanplanten worden ingerasterd.
Omdatvrijwel hethele gebied gesloten ofbeperkt toegankelijk isvoorhetpubliek is alleen
langs de Aardhulsweg veelrecreatie.Op deze weg
wordt regelmatigwild doodgereden.
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Het gebied isgrotendeelsbebost,95%vandeoppervlakte.Er is landgoedbos rondpaleis HetLoo,
malenbos enheideontginningsbos.Ongeveer 3%is
cultuurland en 2%overig terrein,ondermeer een
klein stukjeheide.Inhetoosten isenigebebouwing.
Deondergrond in ditgebiedbehoortvoor een
deel tot dehooggelegen stuwwalvan de oostelijke
Veluwe.Vanaf het stuwwalplateau zijngoed ontwikkeldedroge dalen.Inhetnoorden ligteendeel
van een lengteduin.De Spaansche KappenendeKleefsche Berg zijnhiervan onderdelen.BijdeKroezebeuk isditduinmeer dan 12,5mhoog.Hetoostelijk deelvan hetgebied iseen stuwwalglooiingmet
bijpaleis Het Loo een glooiing van hellingafspoelingsmateriaal.
Debodem bestaat uitmoderpodzol- enhumuspodzolgronden envoor eenklein deel uitenkeerdgronden.Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig
grof zand enmatig fijn zand.De grondwatertrap is
VIII enhier en daarVII enVI.
Aan de oostzijde wordthetbosbeeld bepaald door
het landgoedkarakter van hetKoninklijk Park.Hierin ligthet slothetOude Loo datbouwresten bevat
uit devijftiende en uithet tweede kwart van de
zestiende eeuw.Met debouwvanhetpaleis HetLoo
werdbegonnen in 1685.Er isveel afwisseling in
ditpark.De begroeiing bestaat ondermeer uit oud
loof- en naaldhout en rhododendron. Er zijn vijvers
die gevoed worden door sprengen en kleine grillig
gevormde ruimtenmet solitaire bomen ofboomgroepen. Bepaalde plekken hebben eenrijke flora.De
Oude enNieuwe Sprengen zijn floristischvanbelang
enhebben een grotehydrobiologische betekenis.Het
malenbos indit gebied isonderdeelvanhetWieselsche Bosch (waarvanhetmaalschap in 1650wordtgenoemd) endeHoog-Soerensche Bosschen die in 1482
vermeld zijn.Kenmerkend ishetoverwegendegebruik
van loofhout,voornamelijk beuk. Ook wintereik
komt regelmatig voor.De heideontginningsbossen
(voor 1900aangelegd) sluitenwatbetreft opbouw
en samenstelling aanbijde omringende bossen,er
isafwisseling van loof-ennaaldhout en er zijn
verschillen inhoogte endoorzichtigheid. Inhet
gebied isveelvegetatie vande typenvossebes,

adelaarsvaren enbosbes enweinig vande typenpijpestrootje,bochtige smele enAmerikaanse vogelkers. Inhet oosten iswat rijkerbosmetklaverzuring.De steile (noord)hellingenen boswalletjes
inhet gebied en enkele leemkuilen inhetwesten
zijnbryologisch vanbelang. Indebossen liggen
twee grote stormschadevlaktes, ruimten metrestantenvanhetbosen lanenof singelsop steile hellingen.HetWieselsche Bosch ende Hoog-Soerensche
Bosschen zijn relict evenals dewestzijde vanhet
Wolvenbosch,hetAchterpark,debossen tussen de
Koningslaan endeAmersfoortse Weg,de RoodeHeggen enhetKoninklijk Park metHet Oude Looen het
paleis HetLoo.
InhetWieselsche Bosch bevinden zich enkele
groepen grafheuvels.
Het cultuurland datoveral droog is,ten noordwestenvan hetOude Loo en inde omgeving van het
paleis HetLoo isook relict,evenals de uiterste
westpunt vanhet cultuurland vanWiesel enhet
kleine stukje heide ten oosten van Reevangst.
HetKoninklijk Park isdoorbinnenrasters vande
restvanhet gebied gescheiden. Binnen ditpark is
het oostelijk deelweer gescheiden van de omgeving
vanFortFrederik Hendrik enFort Java,zodater
eigenlijk drie afzonderlijkewildgebieden zijn.In
hetKoninklijk Park komen ree,vos,damhert enmoeflon voor en incidenteel een das op doortrek.De
rest vanhet gebied is zeerbelangrijk voor edelhert enwild zwijn.Ree,damhert en vos zijn daar
ook permanent aanwezig,das incidenteel.Wildzwijn
kan doorkleine lagepoorten inhet gaas van vrijwelhet gehele gebied,behalvehetKoninklijk Park
gebruik maken.Dewilddichtheid ishoog,waardoor
vooral opvoederplaatsen devegetatie isaangetast.
Tervoorkoming vanwildschade worden jonge bossen
soms ingerasterd waardoorvoor herten en reeënniet
overal dekkingis.
Het gebied isdeelsbeperkt toegankelijk voor
houders vanwandelkaarten,deels geslotenvoorpubliek,teweten derustgebiedenvoorhetwild. De
Echoput iseen recreatief belangrijk horecabedrijf.
Inhet noordoosten iseenhoutopslag- enhoutverwerkingsterrein.
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Het gebied vormt eendeelvan de Garderensche
malenvelden.Hetbestaatvoor 95%uitbos,vooral
stuifzandbebossingen en 5% cultuurland,tennoorden
van Stroe.Bij Stroe iswatbebouwing.
Ten noordenvan Stroe ligteen gordeldekzandglooiing die overgaat in landduinen.
De bodembestaatvoornamelijk uit duinvaaggronden enweinig humuspodzolgronden. Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand,de grondwatertrapVIII.
Hetgrootste deelvanhet gebied bestaat uit
stuifzandbebossingen van omstreeks 1900.Integenstelling totdemeeste andere bossen vandit type
worden zehier gekenmerktdoor een rechthoekige
ontsluiting. De dominerende houtsoort isgrove den.
Een groot deelbestaat uit laag,doorzichtig grovedennenbos en eenklein deeluithoog, doorzichtig
grovedennenbos.Inhetwesten iswatheideontginningsbos vanna 1900.Inditdeelvanhet gebied
ishetbos gevarieerder; er zijn loof-ennaaldbomen enverschillen inhoogte en doorzichtigheid.
Indebossen isveelondergroeivanhetbochtige
smeletype enhet lichenentype enwat van de typen
dopheide (metkraaiheide),pijpestrootje, gaffeltandmos,kraaiheide envegetatie vanhet verrijkte
bostype.De steile (noord)hellingeninhet gebied
zijnbryologisch vanbetekenis.
Uit de grondwatertrap blijktdat er alleendroog
cultuurland is,zowelgras-alsbouwland. Ditbehoort tothet cultuurland van Stroe,eennederzetting die inhetbegin vande 14eeeuw genoemdis.
Dit cultuurland is relict.De kleinschaligeruimten
hebben begroeiingsranden van loof-en naaldbomen
methoogteverschillen. Opde akkers ismozaïekpercelering herkenbaar.
Ree en voskomen indit gebiedpermanentvoor,
edelhert enwild zwijn incidenteel,voornamelijkop
doortrek. De wilddichtheden zijn laag,devoedsel-
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ingreep of activiteitveroorzaaktin het
grootste deelvan hetgebied kwaliteitsverlies.

>*

omstandigheden middelmatig. Door deE8en de spoorlijnAmersfoort-Apeldoorn isuitwisseling met
zuidelijker gelegen gebieden moeilijk.
Hetgebied wordt tamelijk druk bezocht. Inhet
noordoosten is een terreinwaar het afvalwater van
eennaburigekazerne geloosdwordt.
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De oppervlakte vanhet gebied bestaatvoor65%
uitbos, 15%open natuurterrein, 15%cultuurland
en 5%overig terrein. Inhetwesten ligteen grote
legerplaats,genoemd Wittenberg.Vrijweluitsluitend inhetnoorden langs deApeldoornse Straat is
enige civiele bebouwing,onder meer bedrijven met
intensieveveehouderij.
De stuwwal vanGarderen verdwijnthier onder
dekzand, landduinen en actief stuifzand. Belangrijk zijnde doodijsgaten die hier voorkomen.Vooralhetgat bijVossen,dat ongeveer 10m diepis,
is interessant.
Debodem bestaat uitduinvaag-,moderpodzol-,
humuspodzol- en enkeerdgronden. Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand waarvan eendeel grindhoudend is.De grondwatertrap isVIII.
Er is stuifzandbebossing, heideontginningsbos
envanuit demiddeleeuwen bekend maar weinigbeschermd bos. Ditboswerd vooralgebruikt door de
toenmalige bevolking vanKootwijk.Hetomvatdegebieden Maanschoten enKruisselt die nu gescheiden
zijndoor deE8en de spoorlijn.OpMaanschoten
staanwatwintereiken.Caitwickerhorst enVossen
zijnvoorbeelden van heideontginningsbossen.Deze
bossen zijn voor enna 1900 aangelegd. Destuifzandbebossingen zijn eenvoortzetting vandebebossingen ingebied 45.Ookhier zijnhet vooralgrovedennenbossen. Indebossen vandit gebied isveel
vegetatie vande typen kraaiheide, lichenen en
bochtige smele enwat van de typen Amerikaansevogelkers enhetverrijkte bostype en inhet noordwesten bosbes.BijOudMiliigen en inhetStroesche Zand staat jeneverbes.Er zijn enkele plekken
met cypreswolfsklauwen op de steile (noord)hellingengroeien zeldzame mossen.
Inhet open natuurterrein isalleen korstmossenbegroeiing, zogenaamde lichenensteppe op een uitgestovenlaagte.

Er is'middel-enkleinschalig cultuurland met
begroeiingsranden van naaldhout en tendele oud
loofhout.Het landbijHoeve OudMiliigenenVossen
isrelict (beidebuurschappen zijn in 1748 vermeld).
Vos en reekomenpermanent voor,edelhert en
wild zwijn afen toe.Dewilddichtheden zijn laag
vooral ten gevolge vande recreatie en hetbeperktevoedsel.Vooral hetnoordelijk deel is voor
grote zoogdieren niet zobelangrijk door militaire
activiteiten enhet ontbreken van dekking inde
landbouwgebieden. Uitwisseling naarhet zuiden is
moeilijk door deE8en de spoorlijn AmersfoortApeldoorn.
Het iseenplaatselijk druk tot zeer drukbezocht gebied,vooral inhet oosten en noordoosten.
Inhet noordwesten iseenhuisjesterrein. Inde
lichenensteppe iseenpicknickplaats en eenspeelweide. Het Stroesche Zand is in gebruik als militair oefenterrein.
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Hetgebied bestaat voor ongeveer tweederde,65%
van de oppervlakte,uitbos en opslag envoor eenderde,30%,uitheide.Ongeveer 5% is cultuurland.
BijHoog-Soeren,NieuwMiliigen enAssel is enige
bebouwing.
Hetwestelijk deeliseenvoortzetting van het
dekzandgebied, de landduinen enhet aktieve stuifzandvande oostrand vandeGelderseVallei.Naar
het oosten ligtde overgang vanhet smeltwaterterrasnaar de stuwwal waarin bijAssel eengroot
trechtervormig dal aanwezig is.Op deAsselsche
Heide liggenvele hoge landduinen.
De bodembestaat uithumuspodzol-,moderpodzolen duinvaaggronden envoor eenklein deeluit enkeerd-enveengronden. Hetmoedermateriaalisgrindhoudend matig grof zand enmatig fijn zand.De
grondwatertrap isVIII enplaatselijk V ofII.
Eenbelangrijk deel vanhetbosbehoort totde
Hoog-Soerensche Bosschen die in 1482genoemd zijn.
Hetoorspronkelijkeboombos eneikenhakhoutisgrotendeels verdwenen envervangen door een opgaand
bosvan eik,beuken groveden.Samenmethet bos
waarin de camping Rabbit Hill ligt,wordt ditbos
gerekend tot devanuit demiddeleeuwen bekendemaar
weinig beschermde bossen.Deze bossenbestaan nu
grotendeels uiteikenhakhout en/of omvormingen
daarvan.De bossen bijPastorie,het Kootwijksche
Veen enDe Watergang zijn heideontginningsbossen
van na 1900.Het zijn vooral aldan niet doorzichtige grovedennenbossen. HetbosbijDe Alkenschoten
met loof-ennaaldbomen is zeer strak ontsloten,
hetheefteen regelmatig hoekig padenpatroon. In
hetwesten enbij deAsselsche Heide zijnwatopslaggebieden met lage grove dennen. Inhet westen
zijn ook jeneverbesstruwelen. Hier ligtook hetbosveentje Bremmertwaar bijzondere planten groeien.
Indebossen isvrij veelvegetatie van de typen
adelaarsvaren,bosbes,vossebes enbochtige smele,
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maar ook vande typenpijpestrootjeendopheide en
inhetwesten van de typen lichenen,kraaiheide en
gaffeltandmos. Plaatselijk komen wintereiken voor.
Op steile (noord)hellingengroeien zeldzame mossen.
Hetbosbehorend bij demaalschap vandeHoog-Soerensche Bosschen isrelict,evenals hetbos ten
westen vanHoog-Soeren,een smal stuk tenwesten
vanHeidensgat eneengedeelte vanhetbos datinstulpt indeAsselsche Heide.
De gehele Asselsche Heide iseveneens relict.
Het is een groot-enmiddelschalig landschap met
enkele vennen. Er isvoornamelijk heide vanhet
dopheidetype,plaatselijk met veelvossebes en in
slenken veelpijpestrootje. Hierbinnen ligteengebied dat rijk aanvennen isenenkele stukjes natteheide die floristisch vanbelang zijn. Inhet
zuidoosten iswatheide vanhet typebochtige smele. BijhetKootwijksche Veen ligteen stuk natte
heide; een deelhiervan istotgrasland ontgonnen.
Langs dewaterafvoersloot van ditveen enbij de
plek waar hetwater verzameld wordt toteen plas,
groeien zeldzame mossen. Inhetwesten ligtwat
1
lichenensteppe' en actief stuifzand.
Dehydrologische betekenis vaneendrietalopde
Asselsche Heide (Asselsche Veld) gelegen enonderzochte vennen isgroot.
Langs deMilligerweg iseenmiddelschalige ruimte, eenbouwlandcomplex meteen loof-ennaaldhoutrand.Dit cultuurland isdroog,evenalshetcultuurland tenwesten vanHoog-Soeren enHaslodat relict
is. Het landbijHoog-Soeren iskleinschalig en in
debegroeiingsrand staatonder meer oud loofhout.
Soeren enHasloworden beide in 814 alsbosvermeld,demark Soeren in 1306.
NabijHoog-Soeren ligteen groepgrafheuvels.
Doorhet gebied loopt een rasterwaardoor het
oostelijk deel tot deKoninklijke Houvesterijenbehoort enhet zuidwestelijk deel tot devrije wildbaan. Edelhert,ree,vos enwild zwijnkomenvoor;

binnenhetKroondomein invrijhoge dichtheden,in
de vrijewildbaan nietpermanent. InhetKroondomein zijnbovendien moeflons endamherten aanwezig.
Er zijn rustgebieden voor hetwild.DeAlkenscholen ligtten zuidenvan de spoorlijn Amersfoort Apeldoorn en ten dele ten zuiden vande E8en is
daardoor geïsoleerd van het verspreidingsgebied
vandehertenpopulaties.Door deze spoorlijn ende
E8 isuitwisseling metde gebieden 50en 52 moeilijk.
BijNieuwMiliigen iseen groot caravan-en
huisjesterrein inhetbos,genaamdRabbit Hill.Bij
Assel zijn enkele caravanterreinen. Het grootste
deelvande Asselsche Heide enhet ten noorden
daarvan liggende bosgebied isgesloten voorhetpubliek ofbeperkt toegankelijk metwandelkaarten.
Hetoverige gebied,vooralhetwesten,wordt druk
bezocht.Enkele grote zandwegen envooral deverhardeweg vanHoog-Soeren naar Assel die doorhet
kwetsbare vennenrijke gebied loopt,krijgen veel
recreatie-autoverkeer teverwerken. BijHoog-Soeren iseengrootgolfterrein,bijAsseleenbegraafplaats inhetbos.Eén vande onderzochte vennenwordt regelmatig door ruiters methun paarden
doorwaad.
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Het gebied isbijna geheelbebost,92%van de
oppervlakte.Vrijwel het gehele bosgebied is sterk
gevarieerd,er zijn loof-ennaaldbomenenverschillen inhoogte endoorzichtigheid. Het padenpatroon
isopveelplaatsen gebogen. Ongeveer 5%van deoppervlakte is cultuurland en 3% isoverig terrein.
BijHoog-Soeren,Apeldoorn enUgchelen isenigebebouwing.
Dit gebied tenwestenvanApeldoorn wordtbepaald door de stuwwal methet stuwwalplateau dat
ongeveer 98mboven NAP ligt.De aanwezige droge
dalen accentueren de grote reliëfverschillen.Enkele lengteduinen hebben hoogten vanmeer dan 12,5m,
bijvoorbeeld daarwaar deAsselscheWeghet duin
kruist.Bij deJulianatoren ligteengrote groeve
waarin de stuwingsverschijnselenduidelijk te zien
zijn.HetBosbaden de grote vijverbij Apeldoorn
zijn door mensen aangelegd.
Debodembestaat uitmoderpodzol-,humuspodzolenweinig enkeerdgronden. Hetmoedermateriaal is
grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig
grof zand.De grondwatertrap isVIII enhier en
daar VII enVI.
Hetgebiedbeslaat gedeelten van demarkenbossenvanHoog-Soeren,Asselt (Haslo)en Apeldoorn
ofOrden.Soeren enAsseltworden beide in 814genoemd,demark Soeren in 1306,de Hoog-Soerensche
Bosschen in 1482enhetAsselsche Bosch in 1506.
De nederzetting Apeldoornwordt in 792/93 vermeld,
Orden in 1059enhet Orderbosch (laterwel alsOrdermark aangeduid) moeteen onderdeel vaneen van
devier foreesten op deVeluwe geweest zijn,diein
996 genoemd worden.Ditboswas al in 1650 zodanig
inbelang achteruitgegaandathetniet anders dan
heide,groenland enstruikenbevatte.Later is het
ingericht naar analogie van deheideontginningsbossen.Het issamen met debeterbeheerdemalenbossenhetAsselsche Bosch endeHoog-Soerensche Bos-
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schen relict.BijHoog-Soeren isvrijveel opgaand
beukenbos enwat oud loofhout.Ten zuiden vanHoogSoeren ligteen stormschadegebied metgrove dennen.
Hetoverige bos isheideontginningsbos van zowel
voor alsna 1900.Aan de rand vanApeldoorn hebben
deze bossen ten dele een andere functie gekregen
alsparkgebied, sportterreinen ofwoonwijk. Berg en
Bosch isbijvoorbeeld eenpark met onder meer oud
loofhout,lanenmet rhododendron enkleine ruimten.
In debossen isveelvegetatie vanhetbosbes-en
vossebestype enwatvan de typenbochtige smele,
pijpestrootje,adelaarsvaren,kraaiheide,gaffeltandmosenAmerikaanse vogelkers.Plaatselijk komt
wintereik voor.
De sprengen inhet zuiden,aanweerszijden van
de spoorlijnAmersfoort -Apeldoorn, zijn floristisch vanbelang enhebben een zeer grotehydrobiologischebetekenis.
Het cultuurland isdroog.Het land ten oosten
vanHoog-Soeren enHaslo is relict.Dekleinschalige ruimtenbijHoog-Soeren hebben niet-agrarische
bebouwing inde randen.
Inde directe omgeving vanhet sportpark ligtde
enige bekendemiddeleeuwse ijzerslakkenhoopvan de
Veluwe.
Grote delen vanhetgebied zijn zeer belangrijk
voor edelhert,ree,wild zwijn envos.Het gebied
isnogal verbrokkeld door rasters rondBergenBosch,
langs de E8en rondde Koninklijke Houtvesterijen.
De delenbinnenhetKroondomein zijnnogweerapart
omrasterd.Hierbinnen komen ook moeflonsendamherten voor.Door de rasters zijn inongeveer de helft
vanhet gebied geen edelherten enwilde zwijnen.
Het deel tennoordoosten vandeWilslaaniseenrandgebied voor degrote zoogdieren geworden.Door de
spoorlijn endeE8 isuitwisseling naarhet zuiden
moeilijk.
Inhetwesten iseengroot deelvanhet gebied

gesloten voorhetpubliek ofbeperkt toegankelijk
metwandelkaarten.Hetvrij toegankelijke bosgebied wordt druk bezocht,zoals Berg en Bosch.Ten
westen van ditpark iseen trimbaan met enkele
picknickplaatsen. Bij Hoog-Soeren iseenkampeeren caravanterrein,bijUgchelen een caravanterrein
ineenkwetsbaar sprengengebied enbijApeldoorn
eenmotel. Inhet zuidoosten ligteenmotorcrosscircuiten inhetOrderboschbevinden zicheen
schietterrein en sportvelden.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Hetgebied bestaat voor 80%uitbos.Het overig
deel iseen ruimtelijk landschap,ongeveer 10%is
open natuurterrein (hetKootwijksche Veld) en10%
is cultuurland bijKootwijk en Stroe.BijKootwijk
isenige verspreide bebouwing in enbuiten hetbos,
bijStroe alleenbuitenhetbos,waar ook bedrijven met intensieve veehouderij zijn.
Geomorfologisch isheteen zeer interessantbebost stuifzandgebied,waarinwindafzettingen inde
meest uiteenlopende vormen enhoogten voorkomen.In
het zuidoosten zijnnog aktieve stuifzanden.Inhet
noorden zijn resten vaneen door sneeuwsmeltwater
gevormde geul.
De bodembestaat grotendeels uit duinvaaggronden envoor eenklein deeluitmoderpodzol-,humuspodzol-enenkeerdgronden.Hetmoedermateriaal is
matig fijn zand op grondwatertrapVIII enplaatselijk opVII ofVI.
Hetgrootste deelvan hetbos is stuifzandbebossing, aangelegd omstreeks 1900.Inditgebied, dat
de Boswachterij Kootwijk vormt,staatvooralgrove
den. BijBoschberg staan lage eiken.Langsdehoofdwegen zijn singelsmetgrove den.Hetwegennet is
aangepast aan deheersende topografie enmaakt
daardoor een grillige indruk.Kenmerkendvoor het
Loobosch zijnde lage,doorzichtige grovedennenbossen.Heideontginningsbossen liggen tussen deHoutvestervan 'tHoffweg enhet dorp Kootwijk.Opmerkelijk isdat erhier een intensief gebruik isgemaakt van uitheemse loof-en naaldhoutsoorten. Ten
westen vanKootwijk ligteenhoogdoorzichtig douglasbos datbekend staat als 'kathedraalbos'. Restanten vanvanuit demiddeleeuwen bekende maarweinigbeschermde bossen liggen langsdeKootwijkerdijk (Kruisselt) enbij deStroesche Bergen.Het
malenbosvanKootwijk waartoe deze delen behoorden
wordt in 1534vermeld. Indeverschillende bosgebieden isveelondergroei vanhettype bochtige
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smele envrijveelvanhet gaffeltandmostype enhet
lichenentype enwat vanhet type adelaarsvaren en
hetverrijkte bostype. Inhetwesten isvrijveel
vegetatie vanhet dopheidetype,plaatselijk afgewisseld metpijpestrootje. De steile (noord)hellingen zijnbryologisch vanbelang.Noordsmos groeit
bijeengegraven plas,genaamd Loofles.
Het Kootwijksche Veld iseenmiddel-enkleinschalig heidelandschap.Veel heide isvanhetbochtige smeletype.Er isook vrij veelheide vanhet
type dopheide,plaatselijk rijk aanpijpestrootje
enwatvande typen struikheide en lichenen. Hier
en daar isopenkorstmossenbegroeiing.Langs de
loopvande vroegere Houtbeek,die indeheide nog
duidelijk zichtbaar is,liggen inhet noordwesten
enkele stukjes vochtige heide die floristisch van
belang zijn.Inhet zuidoosten zijntwee kleine
stukjes actief stuifzand.
Er is alleen droog cultuurland,bij Stroe en
Kootwijk. Stroewordt genoemd inhetbegin vande
14eeeuw,Kootwijk in 1333/34.De oudekern van
Stroe,eenboerderijen een schaapskooi aan deWolweg, evenalshet land ten zuiden vanhet dorp zijn
relict.Hier liggenkampen omringddoorhoutsingels.
Relict isook het land tenwesten van Kootwijk,
waarinmozaïekperceleringherkenbaar is.De randen
bevatten ondermeer oud loofhout.
InhetKootwijksche Veld ligteen tweetalgrafheuvelgroepen en isvoorts sprakevan sporen van
bewoning uitverschillende prehistorische perioden.
Voor grote zoogdieren isheteen voedselarmterrein.Dewilddichtheden zijndan ook laagmede door
deverontrusting ten gevolge van recreatie.Toch
komen edelhert,ree,vos,wild zwijn en daspermanentvoor.Er is zelfseenbewoonde dassenburcht.
Uitwisseling met gebied 46wordt bemoeilijkt door
de spoorlijn en deE8,daarentegen iserveel uitwisseling met de gebieden 50en 55.Vooral'szomers
trekteen aantal dieren naar gebied 55waar meer

rust is.
Hetgebied wordt druk bezocht,vooral deheide.
Inhet zuiden iseenkampeer-en caravanterrein in
hetbos,bijStroe eenkampeer-en caravanterrein
inhet cultuurland. Op enkelegrote zandwegen
wordt druk met auto's gereden.Het zuidelijke deel
vanhet gebied ismilitair oefenterrein.
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* voor omschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Het grootste deelvanhetgebied,60%van deoppervlakte,isopen natuurterrein: aktief stuifzand,
heide en opslaggebieden. Ongeveer 25%bestaat uit
bos en 15%uit cultuurland. BijKootwijk is zowel
in alsbuiten hetbos bebouwing. Bij RadioKootwijk
ligt een deel van debebouwing ineen terrein met
korstmossenbegroeiing.
Ten noorden van hetKootwijksche Zand komt een
deelvande stuwwal vanKootwijk aan de oppervlakte.Deze isplaatselijk overstovenmet dekzand.Ten
oosten vanhetKootwijksche Zand liggen landduinen
die somshoger dan 5m zijn,zoals de Koelberg. De
Regelbergen zijn een onderdeelvan de lengteduinen.
Het gebied ten zuiden hiervan behoort tothetsmeltwaterterras. Hoogbureltje ende Achterste Steenberg zijn echter onderdelenvandestuwwal.
De bodembestaat uitduinvaag- enhumuspodzolgronden envoor eenklein deel uitmoderpodzol- en
enkeerdgronden. Hetmoedermateriaal ismatig fijn
zand enplaatselijk grindhoudend matig grof zand.
De grondwatertrap isVIII enhier en daarVII.
Het gebied omvatgedeelten van hetbuurschapsgebied van Kootwijk,deKootwijksche Malenveldenen
hetKootwijkerbosch.Hethuidige Kootwijk wordtgenoemd in 1333/34.Ten zuidenhiervan iseenvroeg
middeleeuwse nederzetting opgegraven,die inde
loop vande 11eeeuw aan opdringend stuifzand werd
prijsgegeven. Deze nederzetting wordt door archeologen alsvoorgangervan hethuidige Kootwijkbeschouwd.
Er isnog steeds aktief stuifzand, bijvoorbeeld
inhetKootwijksche Zand en de Kootwijkerduinen.
Een deelheeft een openkorstmossenbegroeiing en
plaatselijk isveelopslag vanvliegdennen.Er is
ook vrij veelheidevan het typedopheide,plaatselijk met veelpijpestrootje envanhet typebochtige smelewaarin hier en daar onder meer wolverlei
en schorseneervoorkomen. Inhetnoorden iswat
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heide vanhet lichenentype en inhet zuidoostenvan
hetpijpestrootjetype.Tennoorden van RadioKootwijk zijn enkele stukjesnatte heide met o.a.klokjesgetiaan.Het stuifzand ten oosten van Kerkendal
en de smalle reepheide tussen Boveneinde en Assel
zijn relict,evenals deheide bijKoelberg,Eikenheg,Maalberg en Hoog-Buurlo. In deheide,die
middel- enkleinschalig is,en inhetoverigeruimtelijke landschap zijnplaatselijk eenhoogspanningsleiding, spoorweg of zendmasten zichtbaar.
Hetbosbestaat voornamelijk uitstuifzandbebossing (rondhet terrein van RadioKootwijk en bij
Schelmeer). Heide-ontginningsbos van zowel voor als
na 1900 ligt rond de kern vanKootwijk en langsde
weg Kootwijk-Assel. Indeze strak ontsloten bossen
isoverwegend gebruik gemaakt van grove den.Debosgebieden Eikenheg,Kootwijker Bovenbosch,Brummelkamer enHoogbureltje zijn resten van eenvanuitde
middeleeuwen bekend maarweinig beschermd bos.Ze
behoren tothet Kootwijkerbosch,eenmalenbos dat
in 1534vermeld wordt.Deze gebieden zijn voor een
klein deel omgevormd maar overwegend bestaanzenog
uit eikenhakhoutpercelen, gelegen ineen grillig
stuifzandgebied. Veelvegetatie in debossen is
van het lichenentype,inhet oosten veel van het
pijpestrootje- en vrijveelvan hetbosbestype.Ook
komen de typenbochtige smele,kraaiheide, gaffeltandmos,Amerikaanse vogelkers enhet verrijkte
bostype voor.
Er isalleen droog cultuurland. BijKootwijk en
Berkenhorst ligteen gras-enbouwlandcomplex met
oud loofhoutin de randen.Het land ten oosten van
Kootwijk isrelict.
Behalve de omgeving vanKootwijk en enkele bospercelen isditvoor grote zoogdieren eenvoedselarmgebied. Ree,vosenwild zwijn zijn permanent
aanwezig,edelhert en das niet altijd. De dekking
is schaars.Door verblijfsrecreatie bij Kootwijk
iserplaatselijk verstoring. Daarwaarpadenont-

breken ishetechter vrijrustig.Het gebied wordt
doorsneden door een raster waardoor het oostelijke
deelbinnen deKoninklijke Houtvesterijen valt.Dit
oostelijke deel iswatvoedselrijker en dewilddichtheid is relatief hoog.
BijKootwijk zijn vrijveelkampeer-encaravanterreinen,zowel inalsbuiten hetbos.Het gebied
wordt danook druk bezocht,vooral het stuifzand
en deheide.Op een aantal zandwegen rijden veel
auto's. Inhetnoorden iseenmotorcrosscircuit.Op
het terreinvan Radio Kootwijk,dat gesloten is
voorhetpubliek,wordtmetname in deopenkorstmossenbegroeiing onder meer gegraven,gereden met
auto's enkoelwater geloosd.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het gebied bestaat grotendeels uitheidemet in
het zuidenwat aktief stuifzand.Hetheeft een
ruimtelijk karakter doordat ongeveer 94%van deoppervlakte wordt ingenomen door open natuurterrein.
Indeheide ligthetgrootsteven van deVeluwe,
deGerritsflesch. Inhet zuiden iswatbos (5%van
de totale oppervlakte) enbij deGerritsflesch
enig droog cultuurland (1%).Inhet noorden isin
deheide enigebebouwing van RadioKootwijk,waaronder zendmasten.
De lagere delen vande Hoog-Buurlosche Heide
liggen opeen stuwwalglooiing,het overige deel op
de stuwwalvan de oostelijke Veluwe.Inhet zuiden
iseengebied met landduinen van 1,5 totmeer dan
5mhoog.DeGerritsflesch ligtaanheteind van
twee droge dalen.
Debodembestaat hoofdzakelijk uithumuspodzolgronden en voor eenklein deeluitduinvaag- en
moderpodzolgronden.Hetmoedermateriaal ismatig
fijn zanden grindhoudend matig grof zand.De
grondwatertrap isVIII enhier en daarVII enV.
Veelheide isvanhet dopheidetype metplaatselijk bochtige smele,vossebes en inde slenkenpijpestrootje enveelvanhetbochtige smeletype met
plaatselijk dopheide enpijpestrootje. Er iseen
vlakte van vrijwel puurpijpestrootje. Hierendaar
staan solitaire bomen. Inhet zuiden isveelopslag,daar isook openkorstmossenbegroeiing, actief stuifzand en struikheide. Inhet zuidoosten
staan jeneverbessen en zijn enkelewintereikestrubben. Indeheide van de typenpijpestrootjeendopheide zijnenkele natteplekkendie floristisch
vanbelang zijn.DeHoog-Buurlosche Heideisgrootschalig,deze heide is relictevenals deheidetussen Koeflesch,Gerritsflesch enBraamberg.
DeGerritsflesch,eenop eenondoorlatendeoerbank gelegen ven meteen oppervlakte van ca.4ha,
behoort totde inhydrobiologisch enbotanisch op-
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zicht zeerbelangrijkewaterenvandeVeluwe.
Er is indit gebied wat stuifzandbebossingen
inhet zuidoosten vindtmen uitlopers vanhetUgchelsche Bosch,eenmalenbos dat in 1458 vermeld
is. Op de steile (noord)hellingeninhetbos en
hetopen terrein groeien zeldzame mossen.Indebossenbestaat de ondergroei uit de typenvossebes,
gaffeltandmos,bochtige smele enpijpestrootje.
Het gebied wordt doorsneden door een raster,de
oostelijke helftbehoort tot deKoninklijke Houtvesterijen.Aan beide zijden vanhet raster komen
edelhert,ree,vos,wild zwijn endas voor.Aan de
oostzijde zijn dewilddichtheden vrijhoog.Aan de
westzijde zijnniet alle soortenpermanent aanwezig; de daswordthier alleen op doortrek waargenomen. Inhet oostelijk deel iswatmeer voedsel
en er zijnenkele rustgebieden. Inhet gehelegebied is dedekking vrij schaars (zieook debeschrijving van gebied52).
Het grootste deel vanhet gebiedisgeslotenvoor
publiek,bijvoorbeeld de omgeving van RadioKootwijk,de rustgebieden vanhet Staatswildreservaat
enhetmilitaire oefenterrein dat inhetzuidoosten
ligt. De zandverstuiving inhet zuidenwaar vlakbij eenparkeerplaats isaangelegd,wordt drukbezocht,evenals eenwildtoren inhetbos.Op enkele
zandwegen rijden veel auto's.Inhet zuidwesten
bij de grensmet gebied 55 ligteen motorcrossterrein.
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vooromschrijvingrecreatiecategorieënzie tabel17 ;voortoelichtingkwetsbaarheidsbeoordelingzie§ 3.2.2.en§ 3.3.3.

Het gebied isvoor 95%van de oppervlaktebebost, inhetnoorden isheideontginningsbos en
landgoedbos en inhet zuidenhetUgchelse Bosch,
een voormalig malenbos dat aansluit opwat stuifzandbebossing.Ongeveer 5%van de oppervlakte bestaat uit cultuurland bijHoog-BuurloenUgchelen.
Inhetnoorden en oosten isenige bebouwing. In
het oosten staatook een radio-en televisietoren.
Het gehele gebied vormt eendeelvande stuwwal
van de oostelijke Veluwe,waarin plaatselijk diep
ingesneden drogedalen voorkomen die somsduidelijk een asymmetrische doorsnede bezitten.Opverschillende plaatsen komen landduinen voor hoger
dan 12,5m,die stammenuithet laatglaciaal en
holoceen,zoals langsdeMiddenweg en ten westen
van deOude Barneveldse Weg.
De bodembestaat uitduinvaag-,moderpodzol-en
humuspodzolgronden envoor eenklein deeluit enkeerdgronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijnzand
engrindhoudend matig grof zand op grondwatertrap
VIII enhier endaar opVII.
Inhetnoorden liggen hoofdzakelijk strak ontslotenheideontginningsbossen vanvoor en na 1900,
afgewisseld door landgoederen met de bijbehorende
bossen vanna 1800.Ook dezebossen zijn meestal
aangelegd opbasis vaneenheideontginning. Inhet
zuiden ligthetUgchelscheBosch,eenvroeger gemeenschappelijk boswaarvanhetmaalschap in 1458
isvermeld. Ditbos strekt zich ten dele uit over
een geaccidenteerd terrein.Het sluit aanopstuifzandbebossingen vanbeperkte omvang.Hetbos bij
Hoog-Buurlo is landgoedbos,ontstaan uitgemeenschappelijk bos.Kenmerkend zijnhier de zware
laanbeplantingen,opgaandbeukenbos,deopenruimten enhet gebruik van uitheemse naaldhoutsoorten
als solitair.Sporen vanhetmalenbos vindtmenterug in de vorm van enkele restenboombosenuitgestrektepercelen eikehakhout. Rondom Hoog-Buurlo

in een deelvanhetVan derHuchtbosch en ineen
brede gordelvanhetKeulerbosch naar de Kooiberg,
ishetpadenpatroon gebogen. Indebossen,diebehalve verschillen inboomhoogte ook verschillen in
doorzichtigheid hebben,bestaat de vegetatie voornamelijk uithetbosbestype.Er isvrijveelondergroei van de typen adelaarsvaren enpijpestrootje
enwatvan de typenAmerikaanse vogelkers,lichenen en gaffeltandmos.BijHoog-Buurlo isenige vegetatie vanhetvossebestype.Plaatselijk staat
vrij veelwintereik. De steile (noord)hellingen
zijnbryologisch vanbelang.
Het cultuurland isdroog.BijHoog-Buurloiseen
kleinschalig graslandgebied met mozaïekpercelering.
Indebegroeiingsrand staat onder meer oud loofhout.Het isrelict,evenalshet bouwlandcomplex
meteen loof-ennaaldhoutrand bij Ugchelen.HoogBuurlowordt alsbos al in 814genoemd, Ugchelen
bestond reeds in1243.
Voor edelhert,reeenwild zwijn isheteenzeer
belangrijk gebied,ook vos en das zijn permanent
aanwezig. Samen met de gebieden 53,57eneengedeelte van 51 vormtdithet oostelijk deelvanhet
verspreidingsgebied van depopulaties opdeMiddenVeluwe. Langs deE8en inhetwesten iseen grofwildraster.Op deweg Ugchelen-Hoenderlo wordtregelmatig grofwild doodgereden. Inde volledigopengestelde gebieden zijn in tegenstelling totderustgebieden,veranderingen van etmaalritme enconcen-r
tratievorming bijherbivoren merkbaar.Het gebied
isdeelswel,deels niet rijk aan voedselvoorherbivoren.
De rustgebieden voorhetwild zijn geslotenvoor
hetpubliek,hetoverige deel iseenvrij rustig
wandelgebied. Op enkele grote onverharde wegen
wordt echterdrukmet auto's gereden.
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Hetgebiedbestaatvoor 80%uitbos,13%cultuurland, 3%open natuurterrein (heide)en 4% overig terrein.Hoofdzakelijk inhet cultuurland bij
Beekbergen en Ugchelen isveelbebouwing;ondermeer
bedrijven met intensieve veehouderijbij hetRijkspluimvee Instituut.Inhet zuidoosten isook wat
bebouwing inhet bos.
De stuwwalvande oostelijke Veluwe heeft hier
vrij diep ingesneden dalen,zoalsbijHet Leesten
enuitgeprepareerde stuwwaldelen, zoalsdeBakenberg. Tussen Ugchelen en Beekbergen ligteen stuwwalglooiing. Inhetnoordwesten ligteenplek waar
diatomeeënaarde voorkomt.Dit iseen uiterst zeldzaam verschijnsel.
Debodembestaat uitmoderpodzol-,humuspodzolen enkeerdgronden envoor een klein deeluitgooreerd- enduinvaaggronden.Hetmoedermateriaal is
grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig
fijn zand.De grondwatertrap isVIII enhier en
daar VII,VI ofV.
Het gebied bestaat uitheideontginningsbossen.
Flipsbosch,Wapenberg en Bakenberg zijn aangelegd
na 1900.Dezebossen hebben eenkleinschalig karakter in tegenstelling tot deoverige ontginningsbossendie voor 1900 zijn aangelegd.Rond het Rijkspluimvee Instituut Spelderholt zijnnog enkele restantenvanhetmalenbosmet dezelfde naam.Spelderholtkomtvoor in een stuk uit 1565.De maalschap
vanhetEngelanderholt,eenbosgebied inhetnoorden,wordt in 1523 genoemd,maar er zijn aanwijzingen dateenvermelding uit 801betrekking heeft op
ditbosof gedeelten ervan.Hetreliëf inHet Leesten,hetVan Schaiksbosch enFlipsbosch is sterk
hellend. Indebossen staan loof-ennaaldbomen en
er zijnverschillen inhoogte en doorzichtigheid.
BijBruggelen isondermeer oud loofhout en staan
enkele sequoia's.Hier iswat ondergroei vanklaverzuring. Indeoverige bossen bestaat de ondergroei voornamelijk uitvegetatie vanhetbosbestype enwat van de typenbochtige smele,gaffeltandmos, dopheide enhet verrijkte bostype.
Er iseenmiddel-enkleinschalig heideveld,
beide op steilehellingen.Deheide is zowel van
hettype dopheide als struikheide.Het zuidelijk
deel vandeheidebijHet Leesten endeheide ten
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zuiden vanBakenberg zijnrelict.
Inhetnoordwesten ennoordoosten zijn enkele
sprengen die floristisch vanbelang zijn,evenals
enkele waterlopen eneen daarbijbehorend klein
bosjebij Beekbergen.
De inditgebied gelegendelen vandeKoppelsprengen,Zwanenspreng en Oude Beek (bijBeekbergen) zijn allehydrobiologisch van zeer grotebetekenis.
Het cultuurland, dat droog is,behoort totde
mark Ugchelen endemark Beekbergen.DemarkUgchelenwordt in 1458genoemd. Tot demark Beekbergen
behoorden vroeger de nederzettingen Engeland,Beekbergen,Lieren enOosterhuizen. Engeland is zeer
vroegvermeld, in 801.Beekbergen isvermeld in
1243,Lieren in 1225enOosterhuizen in 1236.De
kern enhet cultuurland tenwesten en ten zuiden
vanEngeland zijn relict,evenals het land ten zuidenvanhet seminarie inApeldoorn.
InhetEngelander Holten nabijde Koppelsprengenkomenverspreid enkele grafheuvels voor.
Dit gebied behoort grotendeels tot dekern van
hetverspreidingsgebied voor grote zoogdieren op
het oostelijk deel van deMidden-Veluwe,waartoe
ook de gebieden 52,57eneen deelvan 51behoren.
Bij Beekbergen en langsdeE8 zijn wildrasters
waardoor enkele delen onbereikbaar zijnvoor edelhert,wild zwijn en grotendeels voor reeën. Inhet
overige deel zijnedelhert,ree,vos,wild zwijnen
daspermanent aanwezig. Dewilddichtheden zijnvrij
hoog. Er zijn enkele rustgebieden voor hetwild.
Zowel voedsel als dekking isvoldoende beschikbaar.
Er isveeluitwisseling met gebied 57en inminderemate met gebied 52.
Het gebied wordt druk bezocht,uitgezonderd de
rustgebieden voorhetwild,dievoor het publiek
gesloten zijn.Openkele grote zandwegen rijden
veel auto's. BijUgchelen is een grotebegraafplaats inhetbos.Inhetnoordwesten zijn twee
zandafgravingen waarvan eréén in gebruik is als
picknickplaats.
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Hetgebied bestaat voor 98%uit cultuurland en
het landschap isdan ook ruimtelijk. Hierin zijn
veelbebouwing, zowel lintvormig alsverspreid en
allerlei verstedelijkingselementen,zoalswegen en
hoogspanningsleidingen. Slechts 2%vandeoppervlakte vandit gebied isbos.
Het vlakkedeel vanhet gebied ten zuiden van
Apeldoorn iseen smeltwaterafzettingsvlakte. Bij
Beekbergen gaat dezevlakte over ineen stuwwalglooiing en tenslotte inde stuwwalvan deoostelijkeVeluwe.Deoorsprong vande Oude Beek ligtin
eenbreed, droogdal.
Debodem bestaat uitenkeerd-,humuspodzol-en
gooreerdgronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijn
zand en grindhoudend matig grof zand. Degrondwatertrappen variërenvanVI t/mVIII, III enhier
endaarV.

Enkele groterewaterlopen,onder meer de Oude
Beek, zijn floristisch vanbelang,evenals sommige
sloten inhetvochtige cultuurland.DeZwanenspreng
enOude Beek zijn van zeer grote hydrobiologische
betekenis.
Inhet zuiden iseenklein stukje bos.Deondergroeibestaat uitvegetatie van de typen bochtige
smele,Amerikaanse vogelkers en gaffeltandmos.
Doorhet ontbreken vandekking isdit gebied
niet geschikt voor grote zoogdieren;het isdanook
een randgebied datdoorwegen verbrokkeld en door
rasters inhet noorden en noordwesten geïsoleerd
is. Ree,wild zwijn envos trekken somsdoor.
Vooral debosrand inhet zuiden wordt drukbezocht.Hier endaar zijn enkele recreatieterreinen.

Het cultuurland dat deelsvochtig endeelsdroog
is,behoort grotendeels totde 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 isvooral grasland (natendroog) en ten
zuiden van Lieren bouwland met restanten vanmozaiekpercelering.Dit land isdanook relict,evenalshet land ten zuiden vanBeekbergen,het land
inde omgeving van DeJager,het lage gebied ten
oosten van Oosterhuizen,eendeelvanhet gebied
langs deOude Beek en de graslandgebieden tennoordenhiervan.De Oude Beek of Beekbergensche Beek
heeft reedsvroeg gefungeerd als aandrijving voor
eenkorenmolen,deGasthuismolen,die reeds in
1294/95wordt genoemd.Hetbouwlandcomplex inhet
zuiden isgrootschalig. Inhetnoorden,ten zuiden
vanApeldoorn,penetreert de industrie inditgebied. Inhet landbouwgebied komt ook veelnietagrarische bebouwingvoor.Aan de Zwanenspreng is
eenviskwekerij.
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Het grootste deel van het gebied bestaat uit
open natuurterrein, namelijk 73% van de oppervlakt e , waaronder v e e l actief stuifzand (het Harskampsche Zand) en heide. Ongeveer 2 0 % van deoppervlakte is bos en 7% is cultuurland. Het merendeel is
militair oefenterrein en gesloten voor h e t publiek.
Vrijwel uitsluitend in het cultuurland is b e b o u wing.
Het gebied ten oosten van Harskamp bestaat ten
dele uit vlak liggend dekzand, zoals de Noorderen de Zuiderheide en de enk bij Harskamp. Ditwordt
begrensd door lage en hoge landduinen van het
Harskampsche Zand, waarvan grote delen mede door
militaire activiteiten stuifzand zijn. In het o o s ten is een klein gebied met hellingafspoelingsmateriaal.
D e bodem bestaat hoofdzakelijk uit duinvaaggronden en voor een klein deel u i t humuspodzol-,moderp o d z o l - en enkeerdgronden. Het moedermateriaal is
matig fijn zand, deels grindhoudend. De grondwatertrap is VIII en plaatselijk VII en V I .
Tot het Harskampsche Zand behoort veel actief
stuifzand waaronder een k l e i n - , m i d d e l - en grootschalig gebied. Er is een open korstmossenbegroeiing met plaatselijk veel opslag. Langs de randen
staan lage grove dennen. Er is ook veel h e i d e ,voornamelijk van de typen bochtige smele, pijpestrootje en dopheide en wat van het type struikheide.
D e 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 heidedie
floristisch van belang zijn. D e in dit gebied g e legen vennen Kempesflesch en Smitsplas zijn van
zeer grote respectievelijk grote hydrobiologische
betekenis. Op steile (noord)heH i n g e n groeien zeldzame 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 b i j Harskamp; die van na 1900 b e vinden zich langs de randen van het stuifzand.V e r -
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spreid over h e t Harskampsche Zand treft menspontane bosvormingen in combinatie met stuifzandbebossingen aan die voornamelijk uit grove den bestaan.
Ook in de heideontginningsbossen domineert de g r o ve den ofschoon hier tevens andere naald- en loofboomsoorten 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
h e t 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. H i e r i n is
mozaïekpercelering herkenbaar. Het is relict, evenals een geïsoleerd stukje ten noorden van Otterlo
bij De Heihoek.
V o o r grote zoogdieren is h e t een voedselarm g e bied. Edelhert, r e e ,v o s en wildzwijn komen v o o r ,
maar de dichtheden zijn laag. De das trekt door.
Ondanks militaire activiteiten blijkt het gebied
's zomers onder meer door wilde zwijnen geprefer e e r d te worden boven gebied 4 9 , mogelijk doordat
de militaire oefeningen volgens vaste patronen v e r lopen en daarom minder storend zijn dan de recrea_ie in dat gebied. Bij Harskamp is regelmatig wildschade 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 overigensgesloten
militaire oefenterrein opengesteld voor h e tverkeer.
Bij Harskamp is een kampeer- en caravanterrein.
Door militaire activiteiten is het gebied p l a a t s e lijk sterk aangetast.
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Hetgebied bestaat bijna uitsluitend,voor99%
uitbos.Ongeveer 1%isopen natuurterrein. Er is
heideontginningsbos,stuifzandbebossingener zijn
vanuit de middeleeuwen bekende,beschermde en weinigbeschermde bossen.Langs deApeldoornse Weg is
enige bebouwing.

smele,adelaarsvaren,gaff
eltandmosenhetverrijktebostype.Plaatselijk staatwintereik,onder
meerbijGroot Dabbelo.Op de grensmetgebied 51
en 52 iseenklein stukje stuifzandbebossing.
Inhetwesten iswatheide vanhet typepijpestrootje.

Eengroot deelvan de ondergrond vanhet gebied
behoort tot de stuwwal van de oostelijkeVeluwe.
BijGrootDabbelo ligthiervan een uitspringend
deel.Ten westen van de stuwwal liggen glooiingen
die uithellingafspoelingsmateriaalbestaan. Op
verschillende plaatsen komen landduinenvoor,zoals deGroote endeKleine Bulten.
Debodem bestaatvoornamelijk uithumuspodzolgronden envoor een klein deeluitmoderpodzol-en
duinvaaggronden.Het moedermateriaal ismatig fijn
zand enplaatselijk grindhoudend matig grof zand,
opgrondwatertrap VIII.

Het gebiedwordt verdeeld door een raster van
noord naar zuid langshet Dabbelose Pad. Inhet
zuiden loopthet raster van DeHoge Veluwe.Edelhert, ree,vos,wild zwijn en daskomen inbeide
delenvanhet gebiedvoor. Indeoostelijke helft
zijn dewilddichtheden hoog en ook dedas ispermanent aanwezig.Er zijndassenburchten. Inde
westelijke helftkomen edelhert endas incidenteel
voor en dewilddichtheden zijn laag.Het is nogal
verontrust doormilitaire activiteiten.

HetHoenderloosche Bosch iseen vanuit demiddeleeuwen reedsbekend enbeschermd bos.Hetbos
van (Groot)Dabbelo isook uitdemiddeleeuwenbekend (855)maar wasweinig beschermd. Hettraditioneleboombos inhetHoenderloosche Boschisgrotendeels verdwenen.Hetbos isin de loop der tijd
strak vakgewijs heringericht.Rondom ditbos liggenheideontginningsbossen vanvoor 1900.Deheideontginningsbossen vanna 1900 liggen langsderandenvanhetHarskampsche Zand enbestaan hoofdzakelijk uitgrove den.Groot Dabbelo ligtopde
scheiding vanheideontginningsbossen vanvoor enna
1900. Dit oude gemeenschapsbos isook voor een
deelomgevormd. Eengroot deel vandebossen heeft
een sterk gevarieerde begroeiingmet loof-ennaaldbomen enverschillen inhoogte en doorzichtigheid.
Hetpadenpatroon isopverschillende plaatsengebogen. Er is zeerveelondergroei vanhetbosbestype,vrijveelvande typenpijpestrootje en Amerikaanse vogelkers enweinigvan de typen bochtige

Vanwege militaire activiteiten ishetwestelijk
deelvanhet gebied geslotenvoor hetpubliek,
evenals sommige stukken inhetoostelijk deel,namelijk de rust-envoederplaatsen voorhet wild.
Inhet vrij toegankelijke deelwordtveel gewandeld. Enkele grotere zandwegenworden druk met
auto'sbereden. Inhet zuiden zijneenhuisjesterrein,eenmunitiedepot en eenmilitair bivakterrein.
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Dit gebied bestaat voor 98%uitbos.Ongeveer
2% isopen natuurterrein,waartoe enkele stukjes
stuifzand behoren.Vrijwel uitsluitend inhet
noordoosten vanhetbos isenige bebouwing.
Hetgebied behoort tot de stuwwal van deoostelijkeVeluwe.Grotedelen zijnbedektmet landduinenwaarvan sommige hoger dan 12,5m zijn,zoals
de Kransbergen enMiabank.
De bodem bestaat uit duinvaag- enmoderpodzolgronden envoor eenklein deel uithumuspodzolgronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand en
grindhoudend matig grof zand opgrondwatertrapVIII.
Hetbelangrijkstebostype binnendit gebied is
stuifzandbebossing.Dit typeboswordt gekenmerkt
door een systematische ontsluiting. Pleksgewijs
zijn nogenkele kleine resten vanvroegere strubbenbossen inhet Spelderholt.Eikenstrubben liggen
bijvoorbeeld inde gordel vanhetVossenbosch tot
Kransbergen. Plaatselijk komtwintereik voor.Het
Spelderholt,eenvoormalig malenbos,wordt in 1565
genoemd.Debossenbestaan ten dele uit lage,al
dannietdoorzichtige grovedennenbossen en twee
kleine,hoge doorzichtige grovedennenbossen en ten
dele uitmeer gevarieerdebossen met loof-ennaaldhouten verschillen inhoogte-en doorzichtigheid.
Deondergroei indebossen ishoofdzakelijk van
hetbosbestype.Ook iservrijveelvegetatie van
de typen lichenen,bochtige smele engaffeltandmos
enwatvande typen adelaarsvaren,pijpestrootje
enAmerikaansevogelkers.Op steile (noord)hellingen groeien zeldzame mossen en inhet noorden op
eenhoge rug staat veel zevenster.
De enkele stukjesopen natuurterrein hebben een
korstmossenbegroeiing. Het stuifzand bijKransbergenenMiggelenberg isrelict.
Het gebied behoortmetde gebieden 52,53endelenvan gebied 56 tothet Staatswildreservaat.

192

ingreep of activiteitveroorzaakt inhet
grootstedeelvanhetgebiedkwaliteitsverlies.

Edelhert,ree,vos,wild zwijn en daskomen voor.
Het isvoor aldeze soorten eenbelangrijk gebied,
dewilddichtheden zijn vrijhoog.Er zijn dassenburchten.Ter compensatie van de verontrusting
zijn rustgebieden ingesteld. Inhet gebied wordt
regelmatigwild doodgereden,bijvoorbeeld opde
Berg en Dalweg.
Behalve de rust-envoederplaatsenvoorhetwild
die gesloten zijn voorhetpubliek,wordt hetgebied vrij druk bezocht.Op enkele grote zand-en
grintwegen rijden vaakauto's.
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voor omschrijving recreatiecategorieè'n zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Dit gebied datbinnen de mark Beekbergen gesitueerd is,isbijna geheelbebost.Er zijn enkele
kleine stukjesheide en stuifzand.Hetbos heeft
voor ongeveer eenderde vande oppervlakte een
woonfunctie gekregen.Ook iserenige verspreide
bebouwing,ondermeer behorend tot herstellingsoorden.

De verontrusting door verblijfsrecreatie is een
gevolg van de vele kampeer-,caravan-enhuisjesterreinen.Hetgebied wordt druk bezocht.Er iseen
nudistenkamp met eenhoge schutting eromheen.

De ondergrond vanhetgebied behoort totde
stuwwalvande oostelijke Veluwe,diehier vooreen
groot deelmet landduinen isbedekt.Bijde Schalterdalweg iseenbelangrijk trechtervormig dal.De
Wispelberg, Stoppelenberg enKaapberg zijn duinen
die hoger dan 5m zijn.
Debodembestaat uithumuspodzol-,moderpodzolen duinvaaggronden.Hetmoedermateriaal is grindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig fijn
zand op grondwatertrapVIII.
Hetbosbestaat uitheideontginningsbossen van
zowelvoor als na 1900.Het isbosbouwkundig optimaalontsloten.Demeestebossenhebben eenvariatie van loof-en naaldbomen metverschillen in
hoogte endoorzichtigheid. Er zijn echter ook weinig gevarieerde lage,doorzichtige grovedennenbossen. Bij DeWispelberg staan eikenstrubben. Inde
bossen isveel ondergroei vanhetbosbestypeenhet
gaffeltandmostype,vrij veelvanhet typeAmerikaanse vogelkers enwatvan de typenbochtige smeleen lichenen.Steile (noord)hellingen inhetgebied zijnbryologisch vanbelang.Het stukje heide
ten zuiden van DeKolk enhet stuifzand bijDe Wispelberg zijn relict,evenals de Beekbergerweg.
Het gebied isingesloten door deE8,de ArnhemseWeg ende landbouwgrondenbij Beekbergen.Door
wegen ishet verbrokkeld en doorverblijfsrecreatie
onrustig voor grote zoogdieren.Ree envos komen
voor,edelhert enwild zwijn af en toe enblijven
slechtskorte tijd inhet gebied.
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Het gebiedbestaat voor 55%uitbos,waarin
kleine stukjesheide.Ruim dehelfthiervan heeft
een recreatieve,woon-ofmilitaire functie.Ongeveer 42%vandeoppervlakte iscultuurland en 3%is
overig terrein. Inhet cultuurland isde bebouwing
zowel lintvormig als verspreid.
Er ishier een glooiing van hellingafspoelingsmateriaal die eendeelvormtvan een grotepuinwaaier dievoor de opening vanhet trechtervormige
dalbij de Schalterdalweg ligt.Deze glooiing gaat
over ineenvlak deel.De landduinen indit gebied
zijnplaatselijk zeerhoog zoalsEl Dorado (hoger
dan 12,5m) enDeVrijenberg (hoger dan 5m ) .
Debodem bestaathoofdzakelijk uithumuspodzolgronden en voor eenklein deeluit gooreerd-,duinvaag- enenkeerdgronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand enweinig grindhoudend matig grof
zand opgrondwatertrap VIIIenhierendaarVII en
VI.
Hetbos vormt inzekeremate een eenheid metde
gebieden 58en 63.Deheideontginningsbossen van
zowelvoor alsna 1900uit deze gebieden zetten
zichhier voort.Rond deGrote Waterval,DeVrijenberg en Bronkhorst ligteenvanuit de middeleeuwen
bekend maar weinig beschermd bosgebied. Ditheeft
grotendeels zijn oorspronkelijkekarakter verloren
doorhetmenselijk ingrijpen inhet sprengengebied.
Deze sprengenwerden tenbehoeve van dewatervoorziening vanhetApeldoornsch Kanaal gegraven.Er
zijn loof-ennaaldhoutbossenmetverschillen in
hoogte endoorzichtigheid enplaatselijk eengebogenpadenpatroon,maar ook lage grovedennenbossen
en eenhoog doorzichtig grovedennenbos.Er isin
debossen zeer veelvegetatie vanhet gaffeltandmostype enwatvan de typen vossebes,bochtige smele,pijpestrootje,Amerikaanse vogelkers en het
verrijkte bostype.
Deheide tennoorden van deVeldhuizer Spreng
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terhoogte van deGrote Waterval isrelict,evenals
deheide bijHeideheuvel en dehei tennoorden van
deVeldhuizer Spreng terhoogte vanVeldhuizen en
tenwesten vande steenfabriek Albo.
Het grootste deelvanhet cultuurland isdroog,
inhetnoorden iswat vochtig land.Het Zand heeft
eenbegroeiingsrand met oud loofhout.De randen
van de overige agrarische ruimtenbestaan uit loofen naaldhoutmetplaatselijk oud loofhout.Denoordelijke punt van de Loener Enk isrelict.Loenen
is in 838vermeld.Relict zijnook het overgrote
deel vanhet cultuurland ten zuidwesten vandegoederenspoorweg,ontginningen bijVeldhuizen en cultuurland aanweerszijdenvan deOosterhui.zerSpreng.
Enkele sloten inhetvochtige cultuurland zijnfloristisch vanbelang,evenals deVeldhuizer Spreng
ende afvoerwaterloopvan deVrijenberger Spreng
metGroteWaterval.
De hydrobiologische betekenis vandeOosterhuizer Spreng endeVeldhuizer Spreng is zeer groot,
integenstelling tothet indit gebied gelegen deel
van de Loenensche Beek,dat door menselijke invloedennogal gestoordis.
Voor grote zoogdieren isdit gebied een randgebied. Het isvan enigbelang voorree envos,de
dasbenutbepaalde delen als foerageergebied en
wilde zwijnen 'verdwalen' er afen toe maar worden
geweerd vanwege landbouwbelangen. Dedekking is
plaatselijk schaars enhet gebied bij Heideheuvel
en El Dorado is sterk verontrust. Debelangrijkste
gebieden voor grote zoogdieren liggen rond de GroteWaterval en tennoordenvandeVeldhuizerSpreng.
Inhetgebiedworden grote oppervlakten ingenomen door kampeer-,caravan-enhuisjesterreinendie
voornamelijk inhetbos liggen.Hetgebied wordt
dan ook druk bezocht;vooral de sprengen en deGroteWaterval. Inhet oosten is een vuilstort meteen
grote ontgronding.
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Het gebied bestaat voor 60%uitbos,37%open
natuurterrein en 3%cultuurland. Een groot deelbehoort tot De HogeVeluwe.Vrijwel alleenbijOtterlo (woonbos) enbijHoenderloo iswatbebouwing.
De ondergrond vanditgebiedbestaatvoornamelijk uit dekzand en stuifzand. Inhet gebiedbevindt zich ondermeer het Otterlosche Zand,eenactief stuifzand metuitgestovenvlakten.De zeer
hoge landduinen inhetOtterlosche Bosch en de
Fransche Berg zijn morfologisch interessant.
Debodembestaathoofdzakelijk uit duinvaaggronden envoor eenkleindeeluithumuspodzol-,vlakvaag-,moderpodzol- en enkeerdgronden. Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand datplaatselijkgrindhoudend is.De grondwatertrap isVIII enhier en
daarVII ofVI.
Dit uitgestrekte bosgebied kenteen grote verscheidenheid aanbostypen.HetOtterlosche Bosch
is in 855vermeld. Hetwas vroeger een beschermd,
beheerd gemeenschapsbosdat later door onder meer
bezitsverdelingen inkwaliteit is achteruitgegaan
envervolgens tendele omgevormd is analoog aan de
19eeeuwse heideontginningsbossen. Daarbij isveel
gebruik gemaakt vanAmerikaanse eik en groveden.
De randen van ditbosworden gevormddoor zeerhoge duinen met veel eikenhakhout. Rond ditbos liggenuitgestrekte stuifzandbebossingen. Langs de
Apeldoorsche Weg ligteveneens een strook stuifzandbebossing. Hetbosgebied bijhetKröllerMüllerMuseum en DePampel enbijhetJachtslotSt.
Hubertuswordt beschouwd als een landgoed met de
bijbehorende bossen,ontstaan na 1800opbasis van
een stuifzandbebossing.Hetboshier isparkachtig.
Indithele gebied zijn resten aanwezig van een
vroeger nietbeschermd gemeenschapsbos.De Pampel
iseenoude ontginning van omstreeks 1570.Het
Jachtslot St.Hubertus is in 1914- 1920door H.P.
Berlage gebouwd.Langs de randenvanhetOtterlo-

sche Zand liggen stukken spontaan gevormd bos die
voornamelijk uit grove denbestaan.Deoverige bossen inhet gebied zijnheideontginningsbossen van
voor enna 1900,zoals rond dekern van Otterlo en
langs dekronkelweg van DePampel naar hetJachtslotSt.Hubertus.BijdeAanstoot ligtheideontginningsbos van na 1900.De naamAanstoot wordt in
1337vermeld. Het Silvestris Bosch,het Hertenbosch
enBunterbosch zijn strak ontsloten. Inde bossen
is veelvegetatie van de typen lichenen enbosbes,
vrij veelvanhet gaffeltandmostype,maar ook van
de typenpijpestrootje,dopheide,bochtige smele en
Amerikaanse vogelkers.Inhet zuidwesten staanjeneverbessen. Op steile (noord)hellingen inhetgebied groeien zeldzame mossen,plaatselijk zelfs
veenmos. Op enkele geïsoleerde plekken inhet westen en zuidwesten isook veenmos tot ontwikkeling
gekomen.Floristisch vanbelang zijn ook enkelehoge ruggen,zoals dehoefijzervormigehoge duinen om
hetOtterlosche Bosch endeFransche Berg.Hetbos
tussen Hoenderloo en Sintelweg is relict,evenals
hetbos tenwesten vandewegvanHoenderloo naar
DeOase,hetbos ten zuiden en ten oosten van het
Jachtslot St.Hubertus,hetOtterlosche Bosch en
een stukjebos ten zuiden van debouwlanden bij
Otterlo.
Inhetopennatuurterrein isveelkorstmossenbegroeiing met verspreid enige stukjes open stuifzand.Er isvrij veelheide vanhet type dopheide
enwat van de typenpijpestrootje, lichenen,struikheide enbochtige smele. Inhet Otterlosche Zand
ligteen grootschalige ruimte enevenals elders in
het gebied enkele kleinschalige ruimten. Langsde
randen staan voornamelijk lagegrovedennen.Inde
ruimten staanhier endaar loof-ennaaldhoutbosjes, bijWesterflier met oud loofhout.Relict zijn
deheide tussenOtterlo enhetOtterlosche Bosch,
ten zuiden,zuidwesten en tennoorden van de Zwarte
Bergenhet deelvanhetOud-Reemsterzand tennoorden vande Boveneindse Weg.
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Er isvrijwel alleendroog cultuurland; slechts
bijhetJachtslotSt.Hubertus iswatnat land.Ten
oostenvanOtterlo iseenbouwlandcomplex meteen
loof- ennaaldhoutrandwaaronder oud loofhout.Otterlo,voorheen ook Aanstoot geheten,wordtgenoemd
in 838,demark Otterlo in 1333/34.Hetcultuurland
hier isrelict,evenals dekampenbijhet Stenen
Hert,DeRoek en tenwesten vanHoenderloo.Hoenderloo iseen jonge nederzetting uit de eerste
helft vande 19eeeuw.
Inhethele gebied komen ree,vos enwild zwijn
voor.Edelherten komen door rasters niet overal
voor. Indewildbaan vande ingerasterde HogeVeluwezijnmoeflons,inhetOtterlosche Boschdassenburchten.Hetwild in ditbos staat in verbinding
metde populaties vanPlanken Wambuis.Op DeHoge
Veluwe zijn rustgebieden,diedeonrust doorrecreatie slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.
ZowelDeHogeVeluwe alshetOtterlosche Bosch
wordendruk bezocht.BijOtterlo zijnveelkampeer-,
caravan-enhuisjesterreinen,vrijwel alle inhet
bos.
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie§ 3.2.2. en§ 3.3.3.

Het gebiedbestaatvoor 55%uitboswaarin veel
bebouwing is.Ongeveer 2%van de oppervlakte is
open natuurterrein, 40%is cultuurland en 3%is
overig terrein. Inhet cultuurland iseveneensveel
bebouwing,zowelverspreid als lintvormig.
Indit gebied ligteen trechtervormig dal dat
ten dele isopgevuld met dekzandruggen envrijhoge landduinen.Er zijnookhoge stuwwaldelen zoals
bijvoorbeeld deMiggelenberg.
Debodem bestaat uithumuspodzolgronden en voor
een klein deel uitmoderpodzolgronden. Het moedermateriaal ismatig fijn zand en grindhoudend matig
grof zand op grondwatertrap VIII.

Voor grote zoogdieren isheteenrandgebiedwant
er isveelbebouwing enverblijfsrecreatie. Ree en
voskomen voor,wild zwijn incidenteel inhet oostelijk deel.
Deverblijfsrecreatie ismogelijk door de vele
kampeer-,caravan-enhuisjesterreinen,die voor
een grootdeel inhetbos liggen.Voor zover het
bos toegankelijk iswordt hetdruk bezocht. Inhet
bos iseen zwembad.

Hetbosvormteeneenheid metdatvan gebied56.
Het isheideontginningsbos vanvoor 1900.Langs de
Koudebergweg bestaat hetuit loof-en naaldbomen
metverschillen inhoogte en doorzichtigheid. De
ondergroei indebossen ishoofdzakelijk van het
bosbestype.Enige vegetatie isvan de typenbochtige smele en gaffeltandmos.Verspreid komenwintereiken voor.BijMiggelenberg entussenHoenderlooenHoog-Baarlo ishetbos relict.
Ten oosten vanDe Krim ligtwatheidedierelict
is. Deheide isvanhet type dopheide.
Er isalleen droog cultuurland. Inhetkleinschalige agrarische gebied isveel niet-agrarische
bebouwing. Langseen kleine ruimte staannaald-en
tendele oude loofbomen.Het cultuurlandtennoordoosten vanHoenderloo,bij DeKrim, isrelict.
Hoenderloo iseen jonge nederzetting, die ontstaan
is inde eerstehelft vande 19eeeuw,waarschijnlijk uitkampendie vanuit Harskamp in 1804te
Hoog-Baarlo zijngesticht.Opeenkaart uit 1629
wordtmetdenaam 'GrootenKleijn Baarlo' eengedeeltelijk begroeide zandverstuiving aangeduid.
De kernvan Hoog-Baarlo isrelict.
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie§ 3.2.2. en§ 3.3.3.

De grootste oppervlakte van dit gebied wordt
ingenomen doorbos,namelijk 85%.Ongeveer 10%van
de oppervlakte isopennatuurterrein, 3% is cultuurland en 2%overig terrein. Behalve enkele grotehuisjesterreinen inhetbos iserbij Woeste
Hoeve enige bebouwing.
Deondergrond wordt gevormd door de stuwwal van
deoostelijke Veluwe,diehier een plateauvormig
deelbezit.Er zijndroge dalen die plaatselijk
doorhoge landduinen worden afgesneden.
Debodem bestaat uithumuspodzolgronden en voor
eenklein deeluitmoderpodzol-en duinvaaggronden.
Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof
zand enplaatselijk matig fijn zand opgrondwatertrap VIII.
Het gebied vertoontqua opbouw en samenstelling
een grote overeenkomst met gebied 58.Hetbestaat,
evenals dat gebied,grotendeels uitheideontginningsbossen van zowelvoor als na 1900.Hetgebied
tennoorden van debrandtoren inhet LandgoedVarenna totongeveer opdehoogte van DeWoeste Hoeve iseen stuifzandbebossing. Inruimdehelftvan
debossen,vooral inhetoosten, iservariatie in
loof- ennaaldbomen metverschillen inhoogte en
doorzichtigheid. Deoverige bossenbestaan voornamelijk uit aldannietdoorzichtige lage grove
dennen. Deondergroei indebossen is grotendeels
vanhetbosbestype envrijveelvan de typendopheide enpijpestrootje. Ook is'er vegetatie vande
typen bochtige smele,Amerikaanse vogelkers en het
verrijkte bostype.Plaatselijk staanwat wintereiken en op de steile (noord)hellingen groeien
zeldzame mossen.Hetbos ophet landgoed Varennais
relict,evenals deheide aanweerszijden van de
Krimweg.Hierin ligteen venmetbijzondereplanten
dat aangetastis.
Hetopen natuurterrein bestaatvooraluitheide
vanhet type dopheide,plaatselijk met veelbochti-
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ge smele enwatheide vanhet typepijpestrootje.
Bijde Krimweg ligt eenkleinschalig grazig heideveld met een loof-ennaaldhoutrand op een steile
helling. Langs dezeweg staan indeheide ook veel
loof- en/of naaldhoutbosjes.
Uitde grondwatertrap blijkt aldater alleen
droog cultuurland is.Het landbijWoesteHoeve is
relict,evenals het kleine stukjebijSchenkenshul.
Woeste Hoevewordt in 1659 genoemd,maar iswaarschijnlijkwel ouder.
Hetgebiedbehoortbijhet verspreidingsgebied
van depopulaties uithetStaatswildreservaat, dat
gevormd wordtdoor degebieden 52,53en 57endelenvan 56.Edelhert,ree,vos enwild zwijn komen
voor,dedas alleen foeragerend ofop doortrek. Er
isveel uitwisseling metde gebieden 63 en 71.Bij
Woeste Hoeve ligteenvan oudsher bekendewildwissel,die voor de dieren de enige mogelijkheid
vormt omde zuidoost-Veluwe tebereiken.Opde
Arnhemse Weg,deWoeste Hoefweg endeKrimwegwordt
regelmatigwild aangereden.
Mede door degrotehuisjesterreinen inhetbos
ishet een recreatief vrij zwaar belast gebied.Bij
Schenkenshul iseen grotepicknickplaats.
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Het gebied bestaat grotendeels uitbos,namelijk
94% vandeoppervlakte.Ongeveer 3% isopennatuurterrein met heide en bijde Reeënberg vennen en 3%
is cultuurland met voornamelijk niet-agrarische
bebouwing.
Ditgebied iseen vrij reliëfrijk deel vande
stuwwal van deoostelijke Veluwe.Er zijndiepe,
droge dalen (plaatselijk dieper dan 10ml,bijvoorbeeld ten oosten en tennoordoosten vande Woeste
Hoeve. Zijmonden uit inhet trechtervormige dal
van Loenen. Ineen grootdeelvanhet gebied komen
zeerhoge (meerdan 12,5m) landduinen voor, zoals
de Schansenberg, de Schalterberg en Wilhelminatop.
Debodembestaat uithumuspodzol-,moderpodzolenduinvaaggronden. Hetmoedermateriaal ismatig
fijnzand en grindhoudend matig grof zand op
grondwatertrapVIII.
Hetgebiedbestaatvoor eenbelangrijk deel uit
vanuit demiddeleeuwen bekende maar weinigbeschermdebossen.Wevinden ditbostypebijvoorbeeld
langsde sprengen enbijHoeve Delle.Ditbos is
inde loop der tijden omgevormd naardehuidige
inzichten. Inhet zuidoosten ligt een uitloper van
het Loenensche Bosch,eenvoormalig malenbos,dat
in 1561 genoemd is.Hetoverige bosbestaat uit
heideontginningsbos van zowelvoor alsna 1900.
Het overgrote deelvan debossen bestaat uit loofen naaldhout metverschillen inhoogte endoorzichtigheid. Hetpadenpatroon isplaatselijk gebogen.Er zijn inhetnoordoosten ook weinig gevarieerde, lage aldan niet doorzichtige grove-dennenbossen. Inhetbos zijn kapvlaktes en een stormschadeterrein. Indebossen bestaat de ondergroei
voornamelijk uit vegetatie vanhetbosbestype en
vrijveelvanhet gaffeltandmostype.Ook iservegetatie van de typenbochtige smele,vossebes en
hetverrijkte bostype. De steile (noord)hellingen
zijn floristisch van belang.Hetbos opde Schan-

senberg isrelict.
Er iswatheide van de typen struikheideendopheide. Bijde Reeënberg iseenvennenrijk terrein
metwatvochtige totnatteheide.Inhetopennatuurterrein iseenklein stukje actief stuifzand.
Deheide bijKlein Zwitserland isrelict,evenals
deheidebijGrootParadijs,bij Rijsvoorde en aan
weerszijden van deVrijenberger spreng.Dezespreng,
die al in 1657bestond en ineen breed trechtervormig dal ligt,isgegraven voor hetkanaal Apeldoorn-Diere. DeVrijenberger sprengmet waterval
is floristisch vanbelang.
DeVrijenberger spreng isinhydrobiologischopzicht slechtspotentieel vanbetekenis als gevolg
van allerlei storingen. Dehydrobiologische betekenis van hetven inKlein Zwitserland enhetVarkensven opde Reeënberg isgroot.
Het cultuurland deLoenerenk, tenwesten van
Loenen enhet landbijWoeste Hoeve is relict.Loenenwordt reeds in838 genoemd,deWoeste Hoeve
bestond in 1659.
Edelhert,ree,vos enwild zwijn komenpermanent
voor,dedasbenutdelen als foerageergebied.
Plaatselijk iserveelverontrusting door recreatie enverkeer.Mede door uitwisseling metdegebieden 62,71en 72wisselen de aantallen aanwezigedieren.Kleine delen zijnvoor grote zoogdieren
onbereikbaar door rasters.Er zijnkleinerustgebieden. Derustwordtplaatselijk ook bevorderd
door het reliëf vanhet gebied. OpdeGroenendaalseWeg vallen regelmatig verkeersslachtoffersonder hetwild.
Het gebied wordtdrukbezocht,vooral de Vrijenberger spreng en omgeving. Inhetnoordwesten is
eenhuisjesterrein enbij Loenen eengrote erebegraafplaats inhetbos. De oever vanhetVarkensvenwordtdoor recreatie beschadigd.
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Ditgebied bestaat nagenoeg geheel (voor 98%)
uit cultuurland. Hierin isveelbebouwing, zowel
lintvormig alsverspreid. Deresterende 2%van de
oppervlakte isbos.
Een grootdeelvanhetgebied wordt ingenomen
door een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen.
Indeze vlakte komen wathoger gelegen delen voor
die hier gerekend worden totresten van hellingafspoelingsmateriaal. BijEerbeek gaatde vlakte
over inde glooiing van hellingafspoelingsmateriaaldie eendeel vormtvan de grote puinwaaier
voor deopening vanhetbelangrijkste trechtervormige dalvan deVeluwe.
Debodem bestaat uithumuspodzol-,gooreerd- en
beekeerdgronden envoor eenklein deel uitmoderpodzol-en enkeerdgronden. Hetmoedermateriaal is
matig fijn zand en grindhoudend matig grof zand.
De grondwatertrappen zijn III enV t/m VII en hier
en daarII.
Dit gebied heeft een ruimtelijk landschap,want
er isveel grasland enrond Eerbeekbouwland. Het
merendeel van het cultuurland isdroogmaar zoals
uitde grondwatertrappen blijkt is erook vochtig
totnat land.Het landbehoort totonderdelen van
demark Loenen,demark Zilven en demark Eerbeek.
Loenen enZilven worden reeds in838vermeld.Eerbeek in 1046endemark Eerbeek in 1400maar er
zijn aanwijzingen dat deze al in 1294/95 bestond.
Het lage gebied ten zuiden van Ter Horst,ten oostenvan Loenen en tennoorden van Zilven,waartoe
Het Schaar behoort isrelict,evenalshet gebied
tenwesten en zuidoosten vanhetHuis teEerbeek.
Ten zuiden van Eerbeek liggen twee kleinschalige
ruimten met een rand van oud loofhout.Ook de overige ruimten hebbenvooral loofhoutranden waarvan
meestalmeer dan een tiende deeluit eiken enbeukenbestaat. In een aantal vandeze ruimten iseen
hoogspanningsleiding zichtbaar.Sommige sloten in
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het natte cultuurland zijn floristisch van belang,
evenals enigebeeklopen.
De Eerbeekse beek (waarvanhetwater sterk is
vervuild door eenpapierfabriek) ende Loenense
beek zijn inhydrobiologisch opzicht slechtspotentieelvanbetekenis.Dehydrobiologische betekenis
vande Oude beek isvrijgroot.
Rond hetkasteel Ter Horst ligt een landgoedmet
bossen die aangelegd zijnvoor 1800.Evenals bij
het landgoed Huis teEerbeek zijn erwaterpartijen
en isdebegroeiing gevarieerd enbestaat onder
andere uitoud loofhout en rhododendron. In 1400
wordt een erfmetde naamTer Horstvermeld. Wellicht opditerf,maar dat isniet zeker,isomstreeks 1557een omgracht (onderkelderd) gebouwopgericht dat in 1791/92grote wijzigingen heeftondergaan.HetHuis teEerbeekwordtvermeld in 1395
alseigendom van deherenvan Bronkhorst.Nabijhet
kasteel ligteenwatermolen die eveneens in 1395
genoemdis.
Voor grote zoogdieren isditgebied eenrandgebied datvrijwelgeenwaardeheeftdoorhetontbreken van dekking.
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De kern vanhetgebied wordt gevormd door een
bosgebied, de Luntersche Heide die methet overige
bos ongeveer 55%vande oppervlakte beslaat.Het
overige deel iseen ruimtelijk landschap. Ongeveer
40% bestaat uit cultuurland, 3%is open natuurterreinen 2%overig terrein. BijLunteren isvrij
veelbebouwing, zowel in alsbuiten hetbos.Ophet
landgoed DeValouwe iswatbebouwing inhetbos.
De stuwwal van Oud Reemstbestaat indit gebied
uitdrie verschillende delen.Tegen Lunteren ligt
een klein, laag vooruitstekend deeldat5- 12,5m
hoog ismetdaarachter eenhogere stuwwal (30-60
m hoog). Inditdeel ligteen stuwwalplateau met
enkele interessante zandgroeven waarin de gestuwde
afzettingen, fluvioglaciale sedimenten en keileem
goed zijn ontsloten. De stuwwal is inzuidoostelijke richting tevervolgen,hij ishier echter
minder dan 30mhoog.Ookhier ligteen stuwwalplateau. Omdeze stuwwal ligteen gordeldekzandzone, alsglooiing,welving of tendele inde vorm
van landduinen.
Debodembestaathoofdzakelijk uitmoderpodzolgronden en voor eenklein deel uitduinvaag-,enkeerd- enhumuspodzolgronden. Het moedermateriaal
ismatig fijn zand en grindhoudend matig grof zand.
Degrondwatertrap isVIII enplaatselijkVII.
Het oudste en tevensenige relictbos dat indit
gebied tevinden is ligt inhet oosten alsvoortzetting van het Roekelsche Bosch dat ten oosten
van gebied 65 ligt.Het iseen vanuit demiddeleeuwen bekend maar weinigbeschermd bosgebied.Wellicht ishet gedeeltelijk identiek aanhet foreest
dat in 996genoemd is.Bossen aangelegd na 1800
liggen bij de landgoederen, zoals hetgebied rond
Galgenberg,Koepel enhetbosbad. Vooral ditgebied isaangetast door recreatie en daarmeegepaard
gaand vandalisme. Heideontginningsbossen van voor
1900liggen rond DeValouwe,van na 1900 tegen de
randen vanhet Wekeromsche Zand, rond Scheeleberg,
Steenenberg en Lindeboomsberg. Indebossen vanhet
gebied staan loof-ennaaldbomen en er zijnverschillen inhoogte en doorzichtigheid. Er isveel
ondergroei vanhetbochtige smeletype,vrij veel
vande typen gaffeltandmosenbosbes enweinig van
het type adelaarsvaren enhetverrijkte bostype.

Op enkele plekken groeit grotewolfsklauw.
Er isheide,voornamelijk vanhet type dopheide
metplaatselijk veelbochtige smele en enige heide
van de typenbochtige smele en struikheide. Deheide tussen DeValouwe enhet Roekelsche Bosch,ten
zuiden vanHondslogen ten oosten van de HogeValkseDijk isrelict.
Er isvrijwel uitsluitend droog cultuurland.Het
land behoort ondermeer totdemarken Lunteren en
Meulunteren. Lunteren wordt wellicht genoemd in
1294/95,met zekerheid in 1333/34,demarkLunteren
in 1360.Meulunteren is in 1526vermeld,demark
Meulunteren in 1766.Inhet landbijLunteren is
niet-agrarische bebouwing,eenniet-geëlektrificeerde spoorweg en er zijn bedrijven met intensieveveehouderij.Er isvooral bouwland,waarin hier
en daarmozaiekperceleringherkenbaar is.Deranden
bestaan uit loof-ennaaldbomen. Het land tennoorden vanLunteren en een stukje cultuurland tussen
Lunteren en DeVeenen zijn relict.
NabijMeulunteren isnog een gedeelte zichtbaar
van een grootprehistorisch akkercomplex of Celtic
field. BijHondslog bevinden zich twee groepen
grafheuvels.
Voor grote zoogdieren ishet landgoed DeValouwehetmeestwaardevol.Daarkomen edelhert,ree,
vos enwild zwijn en ook enkele damherten voor.De
Luntersche Heide ligtbuiten heteigenlijke verspreidingsgebied van edelherten enwilde zwijnen,
maar beide soorten vertoeven er incidenteel,vosen
ree zijn erpermanent. Dewilddichtheden zijn over
het algemeen laag.Het isdoor rasters een nogal
versnipperd gebied.Op deApeldoornse Weg ende
Wekeromsche Weg wordt regelmatigwild doodgereden.
De recreatie isonder meer mogelijk doordat er
bij Lunteren vooral inhetbosveelkampeer-,caravan- enhuisjesterreinen zijn.Opmeerdere grote
zandwegen komtveel recreatie-autoverkeer.BijLunteren isinhetboseen zwembad en een grote zandafgraving.
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# voor omschrijvingrecreatiecategorieënzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordelingzie§ 3.2.2.en§3.3.3.

Hetgebied bestaatvoor 65%uitbos,30%cultuurlanden 5%opennatuurterrein. Inhet cultuurland,deWekeromsche Eng en de Roekelsche Enk, is
enigebebouwing, ten deleniet agrarisch. Ook in
hetbos ishier en daarwatbebouwing.
Inditgebied komen aldan nietverstoven gordeldekzanden voor.Door het stuiven zijn landduinen gevormd.Voor een grootdeel isditproces nog
nietbeëindigd, omdater nog steeds actief stuifzand is.InhetWekeromsche Zand liggen enkele
vennetjes in laagtenmeteen verkitte ondergrond.
Dehogere delen van dit gebiedbehoren totdestuwwal van Oud Reemst.
Debodem bestaatuit duinvaag-en enkeerdgronden envoor eenklein deel uithumuspodzol-en moderpodzolgronden. Hetmoedermateriaal ismatig
fijn zand. De grondwatertrap isop demeesteplaatsen VIII,hier en daarVII ofVI.
HetWekeromsche Zandbestaat uit twee complexen
stuifzandbebossingen dievoor een groot deelmin
ofmeer spontaan ontstaan zijn.Het zijn vooral
lage doorzichtige grove-dennenbossen metvaakkrommeboomvormen.Hetpadenpatroon isplaatselijk gebogen. Rond hetWekeromsche Zand,ondermeer ten
noorden van Pishegge en ten oosten van de Hoge
Valkse Dijk liggen heideontginningsbossen van voor
en na 1900.Hierin staan zowel loof-alsnaaldbomen. Het Roekelsche Bosch iseenvanuit demiddeleeuwenbekend maarweinig beschermd bos.Vroeger
stondhetbekend alsonderdeelvanhet Wekeromsche
Bosch. Ditbos iswellicht identiek aanhet in 996
vermelde foreestWicherumlo. Inde 19eeeuwheeft
men ditbos omgevormd totenerzijds eenproduktiebos (naarde toenheersende inzichten) anderzijds
toteen jachtbos,vooral hetnoordwestelijke deel.
Hetnoordelijke deelvanhet Roekelsche Bosch,rond
Immenkamp, isrelict.Veel ondergroei inde bossen
vanhet gebied isvanhet typebochtige smele,maar
ook de typen lichenen,dopheide,pijpestrootje,
bosbes,gaffeltandmos enhet verrijkte bostypeko-
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men voor.De steile (noord)hellingen inhet gebied
zijnbryologisch vanbelang.
Hetopennatuurterrein bestaat uitwat actief
stuifzandmet eenbegroeiingsrand van lage grove
dennen,korstmossenbegroeiing enwatheide vande
typen struikheide en dopheide met langsde rand
loof- en naaldhout.Deheide tussenhet Wekeromsche Zand en deHoge Valkse Dijk isrelict.
Hetven,dat inhetwestelijke gedeelte vanhet
Wekeromsche Zand is gelegen,beziteen grotehydrobiologische waarde.
Het cultuurland isvrijwel uitsluitend droogbehalve inhet noorden waar het vochtig is.Zowelde
Wekeromsche Eng als de Roekelsche Enk zijn relict,
evenals de kernvan Wekerom. Demark Wekerom isin
1349vermeld,denederzetting Roekei inhetbegin
van de 14eeeuw. Inhet agrarische gebied zijnveel
bedrijven met intensieve veehouderij.In de open
ruimten iseen hoogspanningsleiding zichtbaar.Sommige sloten inhetvochtige cultuurland zijn floristisch vanbelang evenals enkeleplassen inhet
westen hoewel die doorpootjebaden zijnaangetast.
Voor grote zoogdieren ishet een voedselarmterreindatverbrokkeld isdoor rasters.Ree envos
komen voor,edelhert enwild zwijnkunnen door de
rastersniet overalkomen enbenutten daardoor
slechtskleine delen. Inhetwestelijk deelvanhet
Wekeromsche Zand isvrijveel rustomdatpadennagenoeg ontbreken. Inhet oostelijk deel ishet
drukker,maar een oud rastermetweinigtoegangshekkenverhinderthogebezoekersaantallen.
Verblijfsrecreatie ismogelijk dooreencaravanenhuisjesterrein inhetnoordoosten.Hetven in
hetWekeromsche Zandheeft nogal te lijden onder
recreatie. Er iseenvuilstortplaats indit gebied.
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mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of
activiteit; nader onderzoek gewenst

*

voor omschrijving recreatiecategorieé'n zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Ongeveer 65%vandeoppervlakte indit gebied
isbos,32%iscultuurland en 3%open natuurterrein. Inhet cultuurland isvooral bijOtterlo zowel verspreide alsgeconcentreerde bebouwing. In
hetwesten isveelgeconcentreerde bebouwing in
hetbos,namelijk de inrichting De Hartenberg.
Tussen de gebieden met landduinen zoals hetRoekelsche Zand enhet actieve stuifzand van Mossel
ligteen dekzandvlakte. Inhetnoorden iseen dalvormige laagte zonder veen.
Debodembestaat hoofdzakelijk uitduinvaaggronden envoor eenklein deel uithumuspodzol-,beekeerd-,gooreerd-, vlakvaag-en enkeerdgronden. Het
moedermateriaal ismatig fijn zand,de grondwatertrapVIII enplaatselijk VII,VI ofIII.
Voornamelijk langs de randen vanhet Mosselsche
Zand enhetOtterlosche Buurtbos liggen stuifzandbebossingen die tendele spontaan ontstaan zijn.
Heideontginningsbossen van zowelvoor alsna 1900
liggen ten oostenvan deApeldoornse Weg.Ook het
gebied rond deKoeweg endeMosselseWeg behoort
hiertoe. Hetmerendeel van dezebossen is aangelegd
na 1900.De dominerende houtsoort isgrove den,
plaatselijk komenechter loof-en naaldhoutsoorten
voor metverschillen inhoogte en doorzichtigheid.
Inhet zuidwesten (inhet Roekelsche Bosch) zijn
nogwat restanten vaneenvroeger strubbenbos.De
oostrand vanhet Roekelsche Bosch isrelict.Deondergroei indebossen bestaatvoornamelijk uitvegetatie vanhetbosbestype,vrijveel vanhet type
dopheide enwatvande typenbochtige smele, lichenen,pijpestrootje en gaffeltandmos.Op steile
(noord)hellingen groeien zeldzame mossen enopsommigeplekken inhetbosvanhetdopheidetype komt
veenmosontwikkeling voor.
Hetopen natuurterrein bestaat uitwatheidevan
de typen lichenen enbochtige smele enwat stuifzandmetkorstmossenbegroeiing.

Het cultuurland behoort onder meer totdemarkenvan Eschoten enOtterlo,datvroeger ookAanstootheette.Eschotenwordtvermeld inhet begin
van de 14eeeuw. In 1333/34 iser inOtterlo/Aanstoot sprake van gemene gronden. Het cultuurland
iszoweldroog als vochtig. Sommige sloten inhet
vochtige land zijn floristisch vanbelang. Inhet
agrarische gebied zijn veelbedrijven met intensieve veehouderij;bijOtterlo isook veel niet-agrarische bebouwing.
Voor grote zoogdieren behoortdit gebied tothet
verspreidingsgebied van depopulaties op de zuidwest-Veluwe.Vos,ree,edelhert enwild zwijnkomen voor,de laatste twee soorten echter in lage
dichtheden.Af en toe zijndamherten aanwezig en
inbepaalde delen foerageertdedas.De landbouwgrond isdoor hetontbreken van dekkingnietbelangrijk.Een grofwildraster bemoeilijkt uitwisseling
metgebied 77 zodat deze via gebied 76plaats
heeft. Ook iser uitwisseling methet Otterlosche
Bosch ingebied 60.Eenklein deelbehoort tothet
rustgebied van Planken Wambuis.Het voedselaanbod
inhet gebied ismatig en er is slechtsplaatselijk dekking. BijOtterlo isveelverstoring door
verblijfsrecreatie.Opde verharde wegen vallenregelmatig verkeersslachtoffersonderhetwild.
Deverblijfsrecreatie ismogelijk omdathier,
vrijwel uitsluitend inhetbos,verscheidene kampeer-, caravan-enhuisjesterreinen zijn.Hetgebied wordt druk bezocht.Openkele grote zandwegen
wordt vaak met auto's gereden.
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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 grootste deelvanditgebied,dat totDeHogeVeluwebehoort,heeft een ruimtelijk landschap.
Ongeveer 90%vandeoppervlakte isopennatuurterrein. Inhet zuiden liggen groot-enmiddelschaligeheidevelden, er zijnuitgestoven laagten met
korstmossenbegroeiing enplaatselijk met veelopslag van grove den ener isnogvrijveel actief
stuifzand.Ongeveer 9% van deoppervlakte isbos
en 1% iscultuurland.
Behalve uitgestoven vlakten en actieve stuifzanden zijn er lage landduinen. Inhet zuiden ligtde
stuwwalvanOud-Reemstmet inhet Oud-Reemsterveld
hoge dekzandruggen. Ten zuidenhiervan ligteen
smeltwaterglooiing die voor een grootdeelbedekt
ismet landduinen.
Debodembestaat uit duinvaag-,vlakvaag- enmoderpodzolgronden envoor eenklein deel uithumuspodzolgronden. Hetmoedermateriaal ismatig fijn
zanddat deels grindhoudend isen grindhoudend matig grof zand op grondwatertrap VIII.
Hetgebied beslaat onderdelen van de volgende
oude beheerseenheden: demark Otterlo,hetgrondgebied behorend onderMossel en Reemst,demark Deelenen een klein stukje vanhet grondgebied van
Arnhem. In 1333/34 iser inOtterlo sprake vangemene gronden,Mossel is in 1294/95 vermeld, Reemst
in 1454.Hetwildforstergoed Deelen wordt genoemd
inhetbegin van de 14eeeuw,demark Deelen in
1414endebuurschap Deelen in1473.
Deheide inhetopen natuurterrein isvan de typen bochtige smele,dopheide en struikheide. In het
Deelensche Zand zijnwatplasjes metnatte heide
die floristisch vanbelang zijn evenals de natte
heide ten zuiden van de Deelensche Start.Hier ligt
ook hetBraamsveldje,een soortenrijke heide met
een aantal zeldzameplantesoorten. Op steile
(noord)hellingengroeien eveneens zeldzameplanten.
Relict isdeheidevanhetOud-Reemsterveld ten
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oosten vanHet Dal en tussen Oud-Reemst enWildakker. Het grootste deelvanhet stuifzand vanhet
Deelensche Zandbehalve denoordelijke uitloper is
ook relict,evenals hetzuidoostelijk stukvan De
Pollen en resten stuifzand vanhet Oud-Reemsterzand.
Er zijn enkele stuifzandbebossingen enheideontginningsbossen. De Deelensche Start iseen vanuit
demiddeleeuwen bekendmaar weinigbeschermdbosgebied datheden ten dage nogplaatselijk inde
oorspronkelijke staatverkeert. Inhet Oud-Reemsterveld komen oude beukenlanen voor,inDePlijmen
ende Deelensche Straal zijnoudegrove-dennenopstanden metplaatselijk bijzondere boomvormen.Ten
noordwesten van DePlijmen staan tussen de dennen
veel jeneverbessen.Vooral inhetnoorden isveel
grove-dennenbos en opslag. Indebossen iswatvegetatie van de typen bochtige smele,lichenen,gaffeltandmos,pijpestrootje,bosbes endopheide.
Er isalleen droog cultuurland,namelijk enkele
grote wildakkers enhet landbij Oud-Reemst.Dit
isrelict.
Edelhert,ree,vos,wild zwijn endas zijnpermanent aanwezig,bovendien leeftdegrootste moeflonpopulatie vanNederland indit gebied. Het is
grotendeels een vrijvoedselarm terrein en dehoge
wilddichtheid isdanook vooral tedanken aande
rasters die het gebied omgeven. Bijverstoring is
wegtrekken daardoor onmogelijk. Door de velebezoekers,vooral inde zomer,wordt ongeveer 60%van
hetgebied overdag door de grote zoogdieren niet
benut. Er zijn rustgebieden die intensief worden
begraasd.
Het gebied iseen deelvan hetNationaal Park
DeHoge Veluwe enwordt dan ook drukbezocht.Er
zijn weinig wegen enpaden maar diemogen welverlatenworden.Er isveel bermtoerisme.
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* voor omschrijving recreatiecategorieè'n zietabel17 ; voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie§ 3.2.2. en§ 3.3.3.

Hetgebied,dat geheelbinnen hetNationaalPark
DeHoge Veluwe ligtendaardoor quaopbouw en samenstelling een eenheid vormtmet gebied 68,wordt
gekarakteriseerd door eenruimtelijk landschap ten
gevolge vaneengrootschalige heide.Hierin zijn
veel stukken vochtige totnatteheide envennen.
Langsde randen zijn enkele kleinschalige heideveldjes methier en daarbomen en inhetzuidwesten ligtnogwat stuifzand.Het open natuurterrein
beslaat 95 %van deoppervlakte.Ongeveer 3% isbos
en 2% is cultuurland.
Devele vennetjes,de zogenaamde waschen of
fleschen, liggen in laagten van droge dalen,die
inmeer ofminderemate zijndichtgestoven. Ook de
stuwwalglooiing in dit gebied ismeteen dunnelaag
dekzand of stuifzand bedekt. Inhetnoordelijkdeel
iseen gebied met lageduinen en een vlak dekzandgebied.
Debodembestaathoofdzakelijk uithumuspodzolgronden envoor een klein deel uit duinvaaggronden.
Hetmoedermateriaal ismatig fijn zand ende grondwatertrappen variëren vanV t/mVIII enplaatselijk
III.
Er isveelheide van de typenpijpestrootje en
dopheide,enwat vande typen struikheide, lichenen enbochtige smele.Er iseen ontwikkeling aan
de gang waarbijde vochtige totnatte heide nog
natter wordten vennen zich nieuw vormen of zich
uitbreiden. De stukjesnatteheide ende vennetjes
zoals deGietensche Fleschen,Bergen Dal,DeelenscheWasch en Zandflesch zijn floristisch vanbelang evenals de steile (noord)hellingenwaarop
zichplaatselijk hellingveentjes bevinden.
De inditgebied onderzochte vennen Deelensche
Wasch,Gietensche Fleschen,Berg en Dalendevennenmetdenummers 45,46 en49 (kaartbijlage 7)
behoren alle totde inhydrobiologisch opzicht
hoogst gewaardeerde vennen opdeVeluwe.

Er isvrijveelkorstmossenbegroeiing.Hetstuifzand van de noordelijke uitloper vanhet Deelensche Zand is relict,evenals deheide inhetnoordendie totdemark Otterlobehoort. De randen van
deheidebestaan uit loof-en/of naaldbomen.
Evenals ingebied 68 zijn erverspreid enige
stuifzandbebossingen enheideontginningsbossen van
na 1900.Eendeel isgevormd door spontaan ontstane opstanden.
Behalve dewildakkers isereenklein stukje
weiland tenwesten van De Roek. Dit stukje isrelict.Alhet cultuurland isdroog.
Behalve hetmeest zuidelijke deelbehoort het
gehele gebied totdewildbaan van De HogeVeluwe.
Edelhert,ree,vos,wild zwijn enmoeflon komen
voor; van de dasworden regelmatig sporengevonden.
Ree enwild zwijn komen inkleine aantallen voor
en gebruiken niethetgehele gebied. Hethelegebied wordt overigens voornamelijk 'savonds en 's
nachts doorhetwild gebruikt,omdat er overdag
(vooral 'szomers)veelbezoekers zijn ende dekking zeer schaars is.Hetvoedselaanbod is gering
endehoge wildstand isdan ook eenbelasting voor
de vegetatie.
HetNationaal Park DeHoge Veluwe en daarmeedit
gebied, iseendruk bezocht terrein. Langsdeweg
Hoenderloo-Deelen isveelbermtoerisme.
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*

voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Ongeveer 80%vande oppervlakte inditgebiedis
bos, 10%isopen natuurterrein eneveneens 10%cultuurland,dat langs de Deelense Weg ligt.Inhet
bos,hetDeelerwoud, is inhet zuidenwatbebouwing.
Het stuwwaldeel van dit gebied heeft een trechtervormig daldatmoeilijkherkenbaar isdoor de
landduinen. Inhetnoordelijk deel vanhetDeelerwoud liggen enkele zeerhoge landduinen, zoals de
Kipseberg. Het reliëf wordt verder bepaald door
vrijdiepe,drogedalen.
Debodem bestaat uitduinvaag-,moderpodzol-en
humuspodzolgronden envoor eenklein deel uitenkeerd-envlakvaaggronden.Hetmoedermateriaal is
matig fijn zand engrindhoudend matig grof zand.
De grondwatertrap isVIII enhier endaar V.
HetDeelerwoud bestaat uitheideontginningsbossenvan zowelvoor alsna 1900.Deheideontginningsbossen vanvoor 1900 liggen vooral tennoorden
en tenwesten vandeVanBeeksweg endeVan Ingenweg. Delen van dezebossen zijnwaarschijnlijk al
vlak na de aanlegvervallen.Kenmerkend voor het
bostype hier isde strakke opzetmetbrede lanen.
Heideontginningsbossen van na 1900 liggen vooralin
het zuiden en zuidoosten vanhetgebied,bijvoorbeeld rond Deelen ende Bruine Berg.Er zijnbossen
met loof-ennaaldbomen enmetverschillen inhoogteen doorzichtigheid, maar ookbossen die weinig
gevarieerd zijn engrotendeels uitgrove denbestaan. Indebossen isveelvegetatie van de typen
bochtige smeleen gaffeltandmos, inhet noordoosten
veel vanhetbosbestype.Er isvrijveel vegetatie
vanhetverrijkte bostype enwatvan de typenpijpestrootje endopheide.Hier endaar staanwintereiken en de steile (noord)hellingenzijnbryologisch vanbelang.Hetbos ten noorden vanHoog-Deeen isrelict,evenals hetbosdat gelegen isbinnen
debeheerseenheid vanhetSpelderholt.
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ingreep of activiteit veroorzaakt in het
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies.

Inhet Deelerwoud zijnplaatselijk kleine ruimten,heidevelden,methier endaarbomen. Veel
heide isvanhet typebochtige smele,weinig vande
typen struikheide en lichenen.Er iswat stuifzand
met korstmossenbegroeiing.
Het cultuurland, eenbouwlandcomplex ten oosten
vande Deelense Weg isdroog.Hetheeft een loofen naaldhoutrand.
Binnen de rasters van het Deelerwoud zijnweer
kleinere rasters.Hetdeel langs de Deelensche Weg
ligtbuiten de rasters van het Deelerwoud en het
meest oostelijk deelbehoort tot de 'vrije'wildbaan en staat inopen verbinding metgebied71.
Ree en voskomen overal voor,het reeplaatselijk
inzeer kleine aantallen. Edelhert endamhertverblijven inbijna het gehele ingerasterde deel,
wild zwijn ingrote delen hiervan en inde 'vrije'
wildbaan.Ophet landbouwgebied richten wilde
zwijnen schade aan.Ditgebied wordtoverigens door
andere grote zoogdieren weinig bezocht. Dewilddichtheid ishoog terwijlhetvoedselaanbod ende
dekking plaatselijk gering zijn.Er zijn rustgebiedenvoor hetwild.
Een grootdeelvanhetgebied isparticulier
terrein endaarom gesloten voor hetpubliek. Het
toegankelijke deelwordt vrijdrukbezocht.
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Hetgebied bestaatvoor 65%uitbos.De bossen
worden afgewisseld door grillig gevormdeheidevelden (die20%vande oppervlakte innemen) en inhet
westen bij Groenendaal door cultuurland dat15%
van de oppervlakte beslaat.Alleen bij Groenendaal
iswatbebouwing.
Inditdeel van de stuwwal van de oostelijkeVeluwe ligt inhet zuiden een diep trechtervormigdal
datbehoort tothetgrootste trechtervormige dal
opdeVeluwe.Er zijndroge dalen die plaatselijk
meer dan 10m diep zijn envele landduinen,waarvan enkele meer dan 12,5mhoog zijn,zoalsDe Ramenberg,Trapjesberg en Spitsberg. De zandgroeve
aan de zuidgrens vande Loenermarkheeft een kleilaagvanCromer ouderdom en inde zuidwand eenlaag
methoutskooldeeltjes vanAlleröd ouderdom.
Debodem bestaat grotendeels uithumuspodzolgronden en vooreen klein deeluit duinvaag- enmoderpodzolgronden.Hetmoedermateriaal ismatig
fijn zand en grindhoudend matig grof zand opgrondwatertrap VIII.
Er zijnheideontginningsbossen van zowel voor
alsna 1900,stuifzandbebossingen en eenvanuitde
middeleeuwen reedsbeschermd enbeheerd gemeenschapsbos. Dit laatste bos iseendeel van hetLoenensche Bosch,eenmalenbos datvermeld is in 1561
maar veel ouder is.Een groot deel is omgevormd
analoog aan 20e eeuwsebosbouwkundige inzichten
(kleinschalig enmeereisend naaldhout). De uiterste
westpunt vanhetLoenensche Bosch is indit gebied
relict.Stuifzandbebossingen liggen ten oosten van
De Ramenberg;hetpadenpatroon ishier gebogen.
Heideontginningsbossen vanvoor 1900 liggen ten
zuiden vanPapenkamp,vanna 1900bijde Valenberg,
rond de Zilvensche Heide enMullehul. Indeze bossenvan na 1900isgebruik gemaakt van vele in-en
uitheemse loof-en naaldhoutsoorten. Ook zijn er
verschillen inhoogte endoorzichtigheid. BijDe
Ramenberg,Spitsberg enValenberg zijn lage,niet
doorzichtige grove-dennenopstanden. Indebossenis
veel ondergroei van de typenbosbes,vossebes en
bochtige smeleenvrijveelvanhetgaffeltandmostype. Plaatselijk komtwintereik voor,soms inde
vorm vanbosjes indeheide.Bij De Ramenberg staan
oude grove dennen,hoefijzervormig omzoomd doorop-
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gestoven heuvelsmet eikenstrubben,waarkraaiheide,vossebes en zeldzamemossen groeien.
Deheidevelden zijnmiddel-enkleinschalig en
hebben een loof-en naaldhoutrand methoogteverschillen. Inde ruimten staan veelal solitairebomen.Veelheide isvanhet type dopheide waarin
plaatselijk veel vossebes voorkomt.Er iswat heide
vande typen struikheide, lichenen enbochtige smeleen inhet zuidoosten isvrijveelheide van het
kraaiheidetype. Deheidevelden opde Loenermark,De
Ramenberg,ten zuiden vanMullehul,tenoosten van
Lebret'sHoeve en de Zilvensche Heide zijnrelict.
De Zilvensche Heide behoort totdemark Zilven.De
nederzetting Zilven isin 838vermeld. Relict is
ook het tracé van de oudeweg Terlet-Loenen.
Hetplasje Trapjesberg inhet Loenensche Bosch
heeft een grote,deplas inde Loenermark en matig
grote hydrobiologische betekenis.
Hetbouwlandcomplex ismiddelschalig en heeft
eenbegroeiingsrand van loof-ennaaldbomen. Uitde
grondwatertrap blijktdatalhet cultuurland droog
is. Indeze ruimte zijn twee hoogspanningsleidingen zichtbaar diemin ofmeer parallel aan elkaar
lopen.
Voor grote zoogdieren behoort ditgebied tothet
verspreidingsgebied opde zuidoost-Veluwe.Het
vormt een eenheid metde gebieden 72,74,80,84,
85, 90en91.Ook met gebied 63iservaakuitwisseling.Het isbelangrijk voor edelhert,ree,wild
zwijn envos.Dassen benutten delen vanhet terrein. Hetvoedselaanbod varieert.Op de open terreinen wordt door hetontbreken vandekking alleen
'snachts gefoerageerd. Delen vanhet landbouwgebied zijn uitgerasterd; toch komen hier vanuitgebied 70 incidenteel dieren.Er zijn rustgebieden.
'sZomers iser eenonregelmatige verspreiding van
hetwild.Voornamelijk langs deverharde wegen is
nogalwatverontrusting doorverkeer enrecreanten.
VooralopdeGroenendaalse Wegvallen regelmatig
verkeersslachtoffers onder hetwild.
Het gebiedwordt drukbezocht,vooral deheide.
BijGroenendaal iseen caravanterrein.De oevers
van zowelde Trapjesberg als deplas indeLoenermarkhebben te lijden onder de recreatie. Inhet
zuiden en noordwesten liggen zandafgravingen.
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* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Ongeveer 80%van deoppervlakte bestaatuitbos,
het Loenensche Bosch enhetLandgoedGroenouwe. In
het zuiden iswatheide,ongeveer 2%van deoppervlakte en 18%is cultuurland datvoornamelijk bij
Loenen ligt.Inhet cultuurland envoor een klein
deel inhetbosen langs debosrand bijLoenen is
bebouwing.
De ondergrond van dit gebied behoort totdebrede stuwwal van de oostelijke Veluwe.Er iseen
smalle stuwwalglooiing en inhet zuidwesten liggen
landduinen. De droge dalen inde stuwwal accentuerenhet reliëf sterk.
Debodem bestaat uitmoderpodzol- en enkeerdgronden envoor eenklein deeluithumuspodzolgronden. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig
grof zand enplaatselijk matig fijn zand op grondwatertrap VIII.
Dit gebied omvathet overgrote deelvanhetLoenensche Bosch,een voormalig malenbosdat in 1561
vermeld is.Ditbos isgrotendeels omgevormd analoog aan de 20e eeuwse bosbouwkundige inzichten,
d.w.z. kleine opstandenmetvoornamelijk meereisend naaldhout. Er zijnook heideontginningsbossen
inditgebied, zowelvan voor alsna 1900.De bossen vormen eeneenheid met die uitde gebieden 71
en 74.Indebossen zijnverschillen indoorzichtigheid enboomhoogten. BijGroenouwe ligtwatbos
met oud loofhout, sierheersters e.d., afgewisseld
met open ruimten.Het landhuis isvervallen tot
en ruïne. Indebossen isveel ondergroei van het
type bosbes,vrijveelvanhet adelaarsvarentype
en inhet zuidoosten watvanhet type kraaiheide
en inhetwestenhet type vossebes. Ookkomenverspreid de typenbochtige smeleengaffeltandmos
voor. Het Loenensche Bosch enhetbos bij Zilven
zijn relict.
Inhet zuiden iswatheide vanhet type struikheide. Deheide ten zuidwesten van Coldenhove is
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relict. Op steile (noord)hellingengroeien zeldzame mossen enbij een spreng inhetoosten staan
bijzondere plantesoorten.
Er isalleen droog cultuurland dat in gebruik
is als gras-enbouwland. Hierin ismozaïekpercelering herkenbaar. Langs de randen staan afwisselend loof-ennaaldbomen enhier en daar isnietagrarische bebouwing.Het cultuurland aanweerszijden van Zilven is relict,evenalshet land vlak
ten zuiden van debebouwde komvan Loenen.
Voor grote zoogdieren moet ditgebied metgebied 71 alseenheidbeschouwd worden.Wel ishier
meer dekking dan in gebied 71.Metuitzonderingvan
de landbouwkern bijLoenen wordthetgebied door
ree, edelhert,vos,wild zwijn en dasbenut enbewoond. Het gebied vormtmet degebieden 71,74,80,
84, 85,90en 91hetverspreidingsgebiedvoorgrote
zoogdieren opde zuidoost-Veluwe.
Het gebied wordt vrij druk bezocht.Enkelehalfverhardewegen,die veelverkeer teverwerkenkrijgen,doorkruisen het gebied.

GEBIED Nr: 73

{ DISCIPLINE/ASPECT
!

WAARj DERING

wandelen+
fietsen
beperkt

KWETSBAARHEIDT.O.V.:
MOBIELE RECREATIE
wandelen Iwandelen+fietsen+ i brom- g autorijden
,+ fietsen j
paardrijden
! fietsen
ionbeperktspaden; buiten paden i
in io ;p jq;

jajbje id] y {*\i\. i.„iiU_i!iJjLüL!iüJ i l!Ji5i.

STATIONAIRE RECREATIE
dagrecreatieve verblijfsrecreatieve
voorzieningen , voorzieningen
Ir is it ;u ;v

jwix j IV ;z ,

fGEOMORFOLOGIE

;•!•:

• i*i

ïBODEM

!•!•!•!•!

VEGETATIE

!•:•!

BOSTYPEN

GROTE ZOOGDIEREN
VOGELS

3

'•:•! : !•!•

!•:•

'>•;• : • ;

;••

••;••

:•;•;

:•'•'

1

(CULTUURHISTORIE

• (•(•!*ä ' ! • ! • !
!• j " j I I " j " i " j " :

FYSIOGNOMIE

ingreepofactiviteit invrijwelgehelegebied
zonder kwaliteitsverliesmogelijk
mogelijk kwaliteitsverliestengevolgevaningreepof
" activiteit;naderonderzoekgewenst

ingreep ofactiviteitveroorzaakt indelen
vanhetgebied kwaliteitsverlies
ingreep of activiteitveroorzaakt inhet
grootstedeelvanhetgebiedkwaliteitsverlies.

>*

* vooromschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ; voortoelichtingkwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en§ 3.3.3.

Ongeveer dehelftvanhet gebied bestaat uit
bos ten zuidenvan Eerbeek en de andere helft is
cultuurland datvooral langshetApeldoorschKanaal
ligt.Een groot deelvanhetbos iswoonbos,maar
er isook verspreide bebouwing inhetbos en het
cultuurland.
Het gebied bijEerbeek bestaat grotendeels uit
een glooiing vanhellingafspoelingsmateriaal (puinwaaier).Ten zuiden van Eerbeek zijn enkele dekzandwelvingen en lageduinen.
Debodembestaat hoofdzakelijk uithumuspodzolgronden en voor eenklein deel uit enkeerd-,moderpodzol-enbeekeerdgronden. Het moedermateriaal
isgrindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig fijn zand.De grondwatertrap isVIII ofVII en
plaatselijk VI ofIII.

ondergroei vanhetgaffeltandmostype envrij veel
vanhetpijpestrootjetype. Ook komen de typenbosbes,Amerikaanse vogelkers,bochtige smele enhet
verrijkte bostype voor.
Voor grote zoogdieren isdit een randgebied.Een
raster scheidthetvanhetverspreidingsgebied van
edelherten enwilde zwijnen.Voor vos en ree ishet
van enigbelang.Het gebied isnogal verbrokkeld
doorwegen,bebouwing en een goederenspoor.
Het iseen druk bezocht gebied,waarin openkele zandwegen veelmet auto'swordt gereden. Inhet
bos en inhet cultuurland is een huisjesterrein.
BijEerbeek iseen grote fabriekshal inhetbos.In
hetbos ligtook een motorcrosscircuit.

Het gebied bevat gedeelten van demarken Eerbeek,Brummen,Leuvenumen Soeren.Demark Eerbeek
is in 1400genoemd maar er zijn aanwijzingen dat
hij al in 1294/95bestond, denederzetting Eerbeek
is in 1046 vermeld. Demarken Brummen,"Leuvenum'en
Soeren zijn in 1306 genoemd,denederzetting Brummen in 794 en Leuvenheim in 1046.
Inhet cultuurland,voornamelijk droog grasland
en inhet zuidenwatvochtig land, ismozaïekpercelering herkenbaar. Deranden bestaan uit naalden loofbomen,tendele oude loofbomen. Een perceel
grasland tennoordoosten van Laag-Soeren en cultuurland langs deSoerense beek zijn relict,evenals de Harderwijkerweg.
Hetbosbestaat uitheideontginningsbossen die
aangelegd zijn voor 1900.Zevormen eeneenheidmet
dezebossen van gebied 74.Overeenkomstig hunopzet zijn ze strak,plaatselijk zeer strak ontsloten
enbestaan zeoverwegend uitgrove den.Er zijn
vooral lage,doorzichtige grove-dennenbossen.Plaatselijk is er loof-en naaldhoutmetverschillen in
hoogte en doorzichtigheid. Indebossen isveel
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* voor omschrijvingrecreatiecategorieënzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordelingzie § 3.2.2.en§ 3.3.3.

Dit isgrotendeels eenbosgebied, alleen inhet
oosten van Laag-Soeren naar Dieren ligteenagrarisch,ruimtelijk landschap.Ongeveer90%van de
oppervlakte isbosen 10%iscultuurland. Inhet
bos isvrijwel geenbebouwing, inhet cultuurland
weinig,waaronder niet-agrarisch bebouwing enbedrijvenmet intensieve veehouderij.
DeEerbeeksche Beek ligt ineen zeer groot
trechtervormig dal dat grotendeels door landduinen
en dekzandwelvingen isopgevuld enmede door het
bosmoeilijk herkenbaar is.Behalve glooiingen van
hellingafspoelingsmateriaal zijn er zowel lage als
hoge tot zeerhoge landduinen. Inhetoverige deel
van het gebied komen inde stuwwalvan de oostelijkeVeluwe droge dalenvoor.Tenwesten vanLaagSoeren ligteenvrijbreed dalmet sprengen van de
Soerensche Beek.
Debodembestaat uit duinvaag- enhumuspodzolgronden envoor eenklein deel uitenkeerd- en moderpodzolgronden. Hetmoedermateriaal ismatig
fijn zand en grindhoudend matig grof zand.Degrondwatertrap isvoornamelijk VIII maar plaatselijkvarieert zevanVII t/mV ofIII.
Hetgrootste deelvanhetbosgebied bestaat uit
heideontginningsbossen van zowelvoor alsna 1900.
Het zijnvooral lage,doorzichtige grove-dennenbossen,hier en daar lage,nietdoorzichtige enhoge
doorzichtige grove-dennenbossen. Ongeveer een derdevanhetbos issamengesteld uit loof-en naaldhoutwaarin verschillen inhoogte en doorzichtigheid voorkomen enplaatselijk oud loofhoutstaat.
Een voorbeeld hiervan ishet landgoed Amsterda dat
met debijbehorende bossen is aangelegd voor 1800.
LangsdeColdenhovense Weg liggenook restantenvan
eenuitdemiddeleeuwen bekend maarweinigbeschermd bos. In 1294/95wordt teColdenhove eenmolengenoemd, in 1536 ishethuisColdenhove vermeld. BijJutberg,waar ook eikenstrubben staan,is
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hetpadenpatroon gebogen evenals ineen gordel,die
vannoord naar zuid centraal inhetgebied ligt.
Indebossen isveel ondergroeivan de typen
bochtige smeleenpijpestrootje en vrijveelvande
typenbosbes en gaffeltandmos.Er iswat vegetatie
vande typenvossebes enAmerikaanse vogelkers en
hetverrijkte bostype.Inhetnoordwesten isenige
ondergroei vanhet lichenen-enkraaiheidetype.Relict zijnhet gebied De Imbosch,bijKouwerik en
hetbos ten oosten vanSchaddeveld en ten noorden
van Lange Juffer.
Het grootste deelvanhet cultuurland isdroog,
inhet oosten isenig vochtig land. Er is vooral
grasland. BijLaag-Soeren isbijvoorbeeld eenmiddelschalig graslandgebied. BijDieren iswatbouwland.Denederzetting Dieren isgenoemd in 838,de
mark in 1462.Langs de randen vanhet agrarisch
gebied staannaald- en loofbomenwaaronder hoge
eiken enbeuken. Inhetvochtige cultuurland zijn
sommige sloten en een vochtig bosje,o.a.metelzen, floristisch van belang.Het cultuurland rond
Zonnehoeve enhet land langsdeboordenvandeSoerensche Beek is relict,evenals dekern van LaagSoeren endeHarderwijkerweg.
De indit gebied gelegen bovenlopen van deEerbeeksche Beek ende Soerensche Beek zijn inhydrobiologisch opzichtvan zeer grotebetekenis.
Voor edelhert,ree,wild zwijn envos isditeen
belangrijk gebied.De das foerageert inbepaalde
delen. Een raster vanaf Coldenhove tot Dieren dient
ter bescherming van de landbouwgronden.Er is voldoende dekking en er zijn rustgebieden. Bepaalde
delen zijnvoedselarm doorhetvrijwel ontbreken
van ondergroei.Plaatselijk wordthetgebiedverontrustdoor verblijfsrecreatie.Door dehogewildstand wordtplaatselijk devegetatie sterkaangetast.
De verblijfsrecreatie ismogelijk doordater

>*

veelhuisjesterrein inhetbos is.Het gebied
wordtdrukbezocht.Enkele grote zandwegen zijn
voor auto's toegankelijk. BijEerbeek iseen zwembad inhetbos.Ook iserbijdezeplaats eenvuilstort en een zandafgraving.Depapierfabriek bij
Coldenhove vervuiltdeEerbeeksche Beek.
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Er liggenhier twee agrarische gebiedendie ongeveer 60%van de oppervlakte innemen. Zij zijn
van elkaar gescheiden door debeboste Doesburger
heide enhet Edesche Bosch. Dezebossen beslaan
de resterende 40%vande oppervlakte.Er isveel
bebouwing, zowel inhet cultuurland als inhetbos,
voornamelijk ten noorden vande Zonneoordlaan. In
het cultuurland zijn veelbedrijven met intensieve
veehouderij.
Deondergrond behoort tothet lage deelvande
stuwwal van Ede.Er iseen glooiing van gordeldekzandwaar ophethoogste deel duinachtige vormen
zijn ontwikkeld. Aan de oostkant van de stuwwal
ligteen smeltwaterwaaier met inhet laagste deel
een ondiep droogdal.
Debodem bestaatuitmoderpodzol- en enkeerdgronden envoor eenklein deel uitduinvaag- en
humuspodzolgronden. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand enmatig fijn zand. De
grondwatertrap is hoofdzakelijk VIII enplaatselijkVII,VI ofV.
Tothet gebied behoren onderdelen van demark
Lunteren,demaalschappen Doesburg enhetEderbosch endebuurschapsgebieden van DeValk enEdeVeldhuizen. Denederzetting Lunteren is in 1333/34
vermeld, demark in 1360.Denederzetting Doesburg
isin 1335/36 genoemd, demaalschap Doesburg in
1360.HetEderboschwordt in 1512genoemd.De
plaats Ededateert zeker uit838,Veldhuizen wordt
genoemd inhetbegin van de 14eeeuwenhetbuurschapsgebied DeValk in1758.
Het cultuurland ishoofdzakelijk droog,in het
westen iswatvochtig land. InDeVeenen en Doesburgerbuurt domineerthetbouwland, langs deweg
Lunteren -Ede hetgrasland. Van Lunteren naar Ede
looptdoor het cultuurland een spoorlijn.Tennoorden vanDriesprong ligtvoornamelijk bouwland,
hier endaar afgewisseld metgrasland. Door deze
grootschalige ruimte loopt eenhoogspanningsleiding. Het land tenoosten vandeKalverkamp en ten
noordenvanEde isrelict,evenals de akkers ten
zuiden van Lunteren enhet gebied DeVeenen.Relict
zijn ook deHessenweg en twee boerderijen aande
Lunterse Weg. Inhet zuiden vande Doesburgerenk
staateengesloten standerdmolen,een korenmolen
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diewellicht uitde 16e eeuwdateert.
Er zijnverschillende bostypen indit gebied:
heideontginningsbossen, een landgoed metbijbehorende bossen van voor 1800en eenvanuit demiddeleeuwen bekend enbeschermd gemeenschapsbos.Heideontginningsbossen van voor 1900 liggen vooral ten
westen vanhetEdesche Bosch envan na 1900 ten
noorden vanhetEdesche Bosch.Dezebossen dieaansluiten opdebossen van gebied 65hebben hunoorspronkelijke functie grotendeels verloren omdat ze
voor recreatieverblijven gebruiktworden.Het Edesche Boschdat zich over de gebieden 75en 81 uitstrekt, iseen vanuit demiddeleeuwen reedsbeschermd enbeheerd gemeenschapsbos;het noordelijke
deel isrelict.De oorspronkelijke opbouw isnog
goed teherkennen ofschoon denieuwe Apeldoornse
Weghetbosbeeld ernstig heeft aangetast.Integenstelling tot andere bossen van dit type iser geen
karakteristiek boombos. Dit is ineenvroeg stadium vervangen door beuken die opstandsgewijsbehandeld worden,in tegenstelling totde individuelebehandeling indeboombossen.Kernhem iseen
landgoed metbijbehorende bossen van voor 1800.Het
isniet duidelijk vanuit eenbepaalde architectuur
aangelegd maar heeftmeer hetkarakter van eenuitgebouwde hoeve.Inde verschillende bossen isveel
ondergroei vanhetbochtige smeletype, plaatselijk
metveelAmerikaanse vogelkers,vrijveelvande
typenbosbes,pijpestrootje en adelaarsvaren en
watvegetatie vanhetverrijkte bostype.
Het gebied ligtbuitenhet eigenlijke verspreidingsgebied van edelherten enwilde zwijnen,ofschoon zwijnen regelmatig schade aanrichten aan
het cultuurland bijDriesprong en incidenteel in
het Edesche Bosch voorkomen.Het landbouwgebied
aanweerszijden van de spoorlijn is onbelangrijk
voor grote zoogdieren,hoewel reeenvoser soms
doortrekken. Er isveel verontrusting omdatvele
wegen toegankelijk zijnvoor gemotoriseerd verkeer
en er veelverblijfsrecreatie is.Toch ishetaantalreeën relatiefhoog.
Inhetbos,vooralbij Zonneoord endeWouterseweg, zijnveel caravan-enhuisjesterreinen. Het
gebied wordt zeer druk bezocht.Er zijn enkele
grote zandafgravingen.
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grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies

?•*

*

voor omschrijving recreatiecategorieé'n zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het gebied bestaat voor 50%uitbosdatvoornamelijk inhetnoordwesten ligt.Ten zuidoosten
hiervan ligthetoostelijke deelvan de Eder heide
dat aansluit opeen middelschalig heideveld bijValenberg. Ditopennatuurterrein beslaat 35%vande
oppervlakte.Ongeveer 15%van de oppervlakte is
cultuurland. Dit ligt ten zuiden en ten noordenvan
deheidebijValenberg. Een deelvandeze heide en
het cultuurland behoort tothetMosselsche Veld.
De stuwwal van Oud-Reemstheefthier drogedalen.Ophethoogste deel iseen stuwwalplateau en
inoost-west-richting liggen twee smalle dekzandruggen.
Debodem bestaat uitmoderpodzolgronden.Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand enmatig fijn zand opgrondwatertrap VIII.
Hetgrootste deelvan hetboswordtgevormddoor
heideontginningsbossen van voor en na 1900.Het
Roekelsche Boschbestaat uit heideontginningsbos
dat aangelegd isvoor 1900opde resten van eenuit
demiddeleeuwen bekendmaarweinigbeschermdbos.
Het Roekelsche Bosch,voorheen hetWekeromsche
Bosch, iswellicht identiek aan een gedeelte van
het in996 genoemde foreestWicherumlo.Het deel
van ditbos ten zuiden vandeApeldoornse Weg is
relict evenals debossen direct rond MosselentussenMossel enhetMosselsche Veld. Hetbos rond
Mossel isook eenvanuitdemiddeleeuwen bekend
maar weinig beschermd bos.Vooral deze relictbossen
zijn gevarieerd, er zijn loof-en naaldbomen met
verschillen inhoogte en doorzichtigheid. Plaatselijk zijn er lage,aldan nietdoorzichtige grovedennenbossen die strak ontsloten zijn. Indebossen
vanditgebied isvoornamelijk or-^rgroeivan het
bosbestype enwat van de typenbochtige smele, pijpestrootje,adelaarsvaren enhetverrijktebostype.
Op steile (noord)hellingen groeien zeldzame mossen.
Deheide isvoornamelijk van de typen dopheide.

struikheide enbochtige smele.Plaatselijk isveel
opslag van vliegdennen,bijvoorbeeld indeuitloper van deEder heide.Hier en daar staan inenbij
deheidewatwintereiken. Ophetheideveld bijValenberg,het zuidelijke deelvan het Mosselsche
Veld, staan solitaire bomen. Langs de rand staan
loof- ennaaldbomen vanverschillende hoogten. Dit
heideveld isrelict.
Uitde grondwatertrap blijkt dat er alleen droog
cultuurland is.Hetbouwlandgebied inhetMosselsche Veld ligt op een steilehelling.Het grootste
deel vanhet cultuurland bijMossel isrelict.
Mossel is in 1294/95 vermeld.
Inhet gebied liggen enkele ingerasterde delen,
onder meerhet hertenreservaat van de gemeenteEde.
Buiten de rasters komen edelhert,ree,wild zwijn
envosvoor,permanent echter alleen inhet gebied
rond deKoeweg.Door verstoring verblijven vele
dieren overdag ingebied 77enbezoeken gebied 76
'snachts.Dewilddichtheden zijn indit gebied
dan ook laag.Dedaskomtook voor.Ofschoon opde
landbouwgronden hetwild door rasters geweerd
wordt,richthet soms schade aan.Zowelde dekking
als hetvoedsel zijn hier endaar schaars.
Hetgebiedwordtdrukbezocht,vooral deheide.
DeEder heide ismilitair oefenterrein. Diverse
grotere zandwegen zijnvoor auto's toegankelijk,
waardoor men opveleplekken kan komen. Inhet
noordwesten iseengroteparkeer-enpicknickplaats.
Inhet zuidoosten iseen uitspanning, Boerderij
Mossel. Inhetwesten vanhetgebied ligt een zandafgraving.
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De oppervlakte van ditgebied,het Planken Wambuis,bestaat voor ongeveer60%uitbos,34%open
natuurterrein,5% cultuurland en 1%overig terrein.
Alleen inhetzuidoostenbijhetterreinvan 's
Koningsjagt, isenige geconcentreerde bebouwing in
het bos.
De stuwwal van Oud ReemstwordtbijMossel en
Oud Reemst onderbroken door een smeltwaterdal.De
hier voorkomende dekzandwelvingen en landduinen
versluieren echter het geomorfologischpatroon. In
het zuiden komtde smeltwaterwaaier aandeoppervlakte doch isgrotendeels overdektmet landduinen.
HetMosselsche Zand en deMosselsche Bergenbestaan
overwegend uit actief stuifzand,het Nieuw-Reemsterveld iseen stuifzandvlakte.
Debodem bestaat uitduinvaag-enhumuspodzolgronden en vooreenklein deel uitmoderpodzol-en
enkeerdgronden.Hetmoedermateriaal ismatig fijn
zand dat ten dele grindhoudend isen grindhoudend
matig grof zandop grondwatertrap VIII.
Eenbelangrijk deelvanhetbos indit gebied
bestaat uitvanuitdemiddeleeuwen bekende maar
weinigbeschermde bossen.Voorbeelden hiervan zijn
debossen bijMossel,HetOude HoutendeMosselsche Dennen. HetOude Hout is in 1544/45 genoemd.
Bijhet restauranthetPlanken Wambuis ligtdeoorspronkelijke kernvanhet gelijknamige landgoed
datmet debijbehorende bossen aangelegd isvoor
1800. Eendeel van deze kern isomgevormd analoog
aanheideontginningsbossen. Echteheideontginningsbossen van zowelvoor alsna 1900 liggen ten zuidenvanHetOude Hout en langsdeweg Ede-Arnhem.
Het Zandbosch iseen stuifzàndbebossing. Indebossen isveelvegetatie van hetbochtige smeletype,
vrijveelvande typen dopheide engaffeltandmos
enwatvan de typen lichenen,Amerikaanse vogelkersenpijpestrootje. InHetOude Hout isvrij
veel ondergroei vanhet adelaarsvarentype en in
het zuiden vrijveelvan de typenbosbes envossebes. Inhet zuidoosten ligt inhetboseenvennetje
dat floristisch vanbelang is,evenals enkelevochtige tot natteplekken inhetnoordoosten inhet
bos,waarbijvoorbeeld zonnedauw groeit enveenmosontwikkeling is.De steile (noord)hellingen
zijnbryologisch vanbelang. Relict zijnHetOude
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Hout,eenbos ten oosten van De Ginkel en de bossen vanhetPlanken Wambuis voor zover ze totde
gebieden vanMossel en Reemstbehoren.De Ginkel
isinhetbegin vande 14eeeuwvermeld,Mossel in
1294/95 en Reemst in1454.
Hetopennatuurterrein bestaat uitheide en
stuifzand dat tendele actief ten delemetkorstmossen begroeid enplaatselijk met vliegdennen
dichtgegroeid is. Er isheide van de typen struikheide,dopheide,bochtige smele,pijpestrootje en
watvanhet lichenentype.Er zijn enkelemiddelschalige heidevelden metbegroeiingsranden van
loof-ennaaldhout,plaatselijk metoud loofhout.
Deheide bijde Kelderbergen,vanhetNieuw Reemsterveld en deOud Reemsterhei zijn relict,evenals
het stuifzand datbehoort tothet Mosselsche Zand.
Er isalleen droog cultuurland. Het land ten
oosten vanMossel,tenwesten vanOud Reemst enhet
bouwland bijNieuw Reemst zijnrelict.
Voor grote zoogdieren is dithetbelangrijkste
gebied op de zuidwestVeluwe.Ongeveer 85%vande
edelhertenpopulatie verblijfthier.Vos,ree en
wild zwijn zijn inredelijke aantallen aanwezig,
damherten incidenteel (alszijelders ontsnapt
zijn) enmeerdere dassenburchten zijn bewoond.
Tussen PlankenWambuis enhetbosgebied deNoord
Ginkel -DeHindekamp iseen grofwildraster om grote concentratieswild indezebossen tevermijden.
De dieren lopen echter omhet rasterheen. Inhet
oosten en noorden en omde landbouwgronden zijn
eveneens rasters.Uitwisseling naar de gebieden81,
76en67 isalleenmogelijk viahetMosselsche Veld
ofgebied 86.Inhetoostelijk deel van Planken
Wambuis iseen rustgebied datplaatselijk schaars
aan dekkingis.
Een groot deelvanhet gebied isverboden terrein,het overige deelwordt vrij drukbezocht.Op
enkele grote zandwegen rijden veelauto's.
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied
zonder kwaliteitsverlies mogelijk

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen
van het gebied kwaliteitsverlies

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of
activiteit; nader onderzoek gewenst

ingreep of activiteit veroorzaakt in het
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies

voor omschrijving recreatiecategorieé'n zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Het gebiedbestaat voorvrijwel 100%uit cultuurland,waarin de vliegbasis Deelen ligt.Deze
vliegbasis bestaat uiteen grasvlakte met starten landingsbanen en enkele gebouwen.Langs deranden vanhet gebied liggenwat stukjes droge heide
enwat bos.
Het oostelijk deel van ditgebiedbehoort tot
de stuwwal vande oostelijke Veluwe die inhet
westen begrensd wordt door een smeltwaterwaaier.
Deze smeltwaterwaaier helt naar het zuidwesten en
looptdoor inde richting van Renkum. Op deze
waaier liggen enkele lage landduinen.
Debodem bestaat uithumuspodzolgronden enmoderpodzolgronden. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig fijn
zand opgrondwatertrap VIII.
Het gebied omvat stukken van demarkDeelen en
vanhetgrondgebied datressorteert onder Arnhem
(schependom). Demark Deelen is in 1424vermeld,
debuurschap in 1473enhetwildforstersgoed Deelen in 1326.
Hetbouwland heeft een rationelepercelering en
een loof-ennaaldhoutrand, evenals de grasvlakte
vandevliegbasis.Bij deKamphoeve ligt grasland
meteen mozaïekpercelering. Dit grasland is,met
het overige cultuurland datten zuiden van Deelen
ligt,relict.
Relict isook hetkleine stukjeheide bijDe
Schaarsbergen.
Hetgebied isvoor grote zoogdieren een belangrijk voedselgebied, dekking isernauwelijks.Ree,
vos en das komen voor (erzijn dassenburchten),
wilde zwijnen komen soms door kapotte rasters het
gebied binnen,maarworden niet getolereerd.
Voorhetpubliek isvrijwel het gehele gebied
ontoegankelijk,omdathetmilitair terreinis.
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ingreep of activiteit in vrijwel gehele gebied
zonder kwaliteitsverlies mogelijk

ingreep of activiteit veroorzaakt in delen
van het gebied kwaliteitsverlies

?*
mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van ingreep of
" activiteit; nader onderzoek gewenst
*

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.

Hetgebiedbestaatvoor 85%uit opennatuurterrein, groteheidevelden vanhetDeelerwoud ende
Arnhemsche Heide.Centraal ligthierinhetzweefvliegveld Terlet.Voornamelijk langs deLeipzigerweg ligtwat cultuurland,totaal 12%van deoppervlakte. Ongeveer 3%vanhet gebiedbestaatuitwat
verspreide stukkenbos inhetnoorden.
Het stuwwaldeel hier iseen van de hoogstedelenvande stuwwalvan de oostelijke Veluwe,met
deGalgenberg alshoogste topop 105m.Aande
stuwwalgrensteen smeltwaterwaaier die vanafTerlethelt inde richting van Renkum. Plaatselijkkomen landduinen voor van meer dan 5mhoog die soms
geheel uitverstoven loodzand bestaan. Inhet zuiden ligteendroogdal.
Debodem bestaatvoornamelijk uithumuspodzolgronden envoor eenkleindeel uitmoderpodzolgronden. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig
grof zand enplaatselijk matig fijn zand opgrondwatertrap VIII.
Er isinditgebied veelheide vanhet typedopheide, vrijveel vande typenbochtige smeleen
pijpestrootje en inhet noordenwatstruikheide.
Plaatselijk zijn erplekkenmetzeldzameplanten,
bijvoorbeeld schorseneer endrienervige zegge.
Inhet zuidelijk deel van ditgebied liggen enkele
natteplekken indeheide vanhet type dopheide
waar o.a. zonnedauw groeit.Ookhet droge erosiedal inhet zuidoosten is floristisch vanbelang.
Debegroeiingsranden van de ruimtenbestaan uitin
hoogte wisselende loof-ennaaldbomen. Plaatselijk
is inde ruimten eenhoogspanningsleiding zichtbaar. Indeheide ishier endaar opslag,bijhet
zweefvliegveld staanbijvoorbeeld verspreid lage
grove dennen.DeArnhemsche Heide ten zuidwesten
van Terlet isrelict.
Er zijn enkele kleine arealenheideontginningsbos die aangelegd zijn zowel voor alsna 1900.De

216

_

ondergroei indezebossenbestaatvooral uithet
typebochtige smele enwatdopheidetype. Inhet
noordoosten iseen eikenstrubbenbos,waarin o.a.
bosanemoon groeit.Relict zijnhetbos tussenGroenendaal endeKrakeweg enhetbosgebied dat ingeklemd is tussendeheide tenoostenvan Deelen en
deHartenhulberg.
BijTerlet liggenwatgraslandgebieden en langs
de Leipzigerweg enkele gras- enbouwlandcomplexen.
Langs derand hiervan staan loof-ennaaldbomendie
inhoogte variëren.Zoals uitde grondwatertrap
blijkt isalhet cultuurland droog.
Hetnoordelijk deel van ditgebied valtbinnen
het rastervanhet Deelerwoud. Edelhert,ree,vos
en damhertkomen hiervoor endewilddichtheid is
hoog. Buitenhet raster komen ook dasenwild zwijn
voor,dochniet regelmatig.De landbouwgrond wordt
door edelhertenree regelmatig alsfoerageergebiedbenutwaardoor wildschade voorkomt, 'sNachts
iser uitwisseling van ennaar gebied 84,waardoor
opde Apeldoornse Weg grofwildwordtdoodgereden.
Het zweefvliegterrein ende Arnhemsche Heideworden druk bezocht,alsgevolgwaarvan de grote zoogdieren zichvooral ophouden indeweinige dekking
die aanwezigis.
Behalve veeldagrecreatie iserookverblijfsrecreatie door een caravanterrein bij Terlet.Het
zuidelijke deelvanhet gebied isgrotendeelsmilitair oefenterrein met tankbanen,schietbanen en
watbebouwing.
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* vooromschrijvingrecreatiecategorieé'nzietabe117 ; voortoelichting 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 isopen natuurterrein en 1% is
cultuurland. Alleen inhet cultuurland iswatbebouwing.
De Imbosch en omgeving vormen een interessant
onderdeel van de stuwwal van deoostelijke Veluwe,
omdat een deel van het grote trechtervormige dal,
dat van Eerbeek naarhet zuidwesten loopt indit
gebied ligt.Indit dal,waarop diverse droge dalen aansluiten, liggen enkele landduinen van meer
dan 12,5mhoog.
Debodem bestaat voornamelijk uithumuspodzolgronden envoor een klein deel uitduinvaag-, moderpodzol-enenkeerdgronden. Het moedermateriaal
isgrindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig fijn zand op grondwatertrap VIII.
Het gebied behoort tothet grondgebied vanTerlet,eennederzetting die in 1428vermeld is.
Het grootste deelvan De Imbosch bestaat uit
bossen aangelegd voor 1800 diebehorenbij omliggende landgoederen.Ditgebiedhadvooral tottaak
deomliggende bezittingen tevoorzien van brandhout. Een deel draagt thans hetkarakter vanheideontginningsbos van voor 1900.Er zijn dan ook lage
al dan niet doorzichtige grove-dennenbossen naast
bossen met naald-en (tendele oud) loofhout enmet
verschillen inhoogte en doorzichtigheid. Hetpadenpatroon ishier en daar gebogen. Inde 19e en
20e eeuw isDe Imbosch naar het zuiden enhet westen toe uitgebreid met enige complexen heideontginningsbos. Inhet zuiden zijn enkele stormschadevlakten die opnieuw ingeplant zijn. Indebossen is
veel ondergroei van de typen vossebes enbosbes en
wat van de typen gaffeltandmos, lichenen,pijpestrootje en enige vegetatie van het type opgaand
(beuken)loofbos.Op steile (noord)hellingen groeien
zeldzame mossen. Indemeestoorspronkelijke stuk-

ken vanhetbos staat adelaarsvaren. De gehele Imbosch isrelict.
Dekleine stukjes open natuurterrein inde bossenbestaan uitwatheide van de typen bochtige
smeleen dopheide. Inde randen van deze kleine
ruimten staat o.a. oud loofhout.Het stukje heide
datbehoort tothetoostelijke deelvanhetTerletsche Veld isrelict.
Relict is ookhet cultuurland bijhetJachthuis.
Uit de grondwatertrapblijkt dathet cultuurland
droogis.
Voor edelherten enwilde zwijnen isditéén van
de kerngebieden vanhetverspreidingsgebied op de
zuidoost Veluwe datbestaat uitde gebieden 71,72,
74, 80,84,85,90en 91.Vossen en reeën zijn ook
permanent aanwezig en dassen worden er regelmatig
waargenomen. Er zijn rustgebieden, de dekking is
plaatselijk schaarsmaar door het reliëf zijn er
toch rustige delen.Diverse stukken met jonge aanplant zijn ingerasterd en derhalve niet bereikbaar
voorhet wild.
Het gebiedwordtvrijdruk bezocht.Op enkele
grotere zandwegen wordt vaak met auto's gereden.
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ingreep ofactiviteit invrijwel gehelegebied
zonder kwaliteitsverlies mogelijk

ingreep ofactiviteit veroorzaakt indelen
van hetgebied kwaliteitsverlies

mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolgevan ingreepof
activiteit; nader onderzoek gewenst

ingreep ofactiviteit veroorzaakt in het
grootste deel vanhetgebied kwaliteitsverlies.

* voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie§ 3.2.2. en§ 3.3.3.

Centraal inhetgebied ligtdeEderheide en het
noordelijke deelvan de Ginkelsche Heide met aan
dewestzijde een deel vanhetEdesche Bosch en aan
de oostzijdehetbeboste Kreelsche Zand enhetcultuurland rond DeGinkel.Deoppervlakte vanhet
gebiedbestaat voor 45%uit open natuurterrein,
35% bos, 15%cultuurland en 5%overig terrein.
Vrijwel alleen inhet cultuurland bij DeGinkel is
wat bebouwing.
Vanafhet stuwwaldeel Drieberg (stuwwalvan Ede)
heeftmen een goed uitzicht over de lager gelegen
smeltwaterwaaier die omringd wordtdoor de stuwwal
vanOud Reemst en (buitenditgebied) die van
Arnhem. Het is éénvan debeste uitzichtspunten
over een smeltwaterwaaier inEuropa.Indeze waaier ligt eenbreed dal,ten dele opgevuld metdekzand,waarin enkele vennen voorkomen. Op desmeltwaterwaaier liggen opverschillende plaatsen dekzandwelvingen en landduinen, zoals inhetKreelsche Zand.
Debodem bestaat uitmoderpodzol-,humuspodzolen duinvaaggronden enplaatselijk uitenkeerd- en
gooreerdgronden. Hetmoedermateriaal ismatig grof
zand enmatig fijn zand, de grondwatertrap isVIII
enhier en daarV ofIII.
Deheidevelden zijn groot-enmiddelschalig en
bestaan uitheide van de typen dopheide enbochtige smele. Inhetoosten ligtwatheide vanhet type lichenen.Langs de randen staan loof-en naaldbomen (hier en daar oud loofhout)met verschillen
inhoogte.Plaatselijk iser indeheideveelopslag van berk en/of grove den.
Het gebied kent vijfverschillende bostypen:
namelijk vanuit de middeleeuwen reeds beschermde
enbeheerde gemeenschapsbossen (malenbossen),vanuitdemiddeleeuwen bekende maarweinig beschermde
bossen, stuifzandbebossingen enheideontginningsbossen van zowelvoor alsna 1900.Het Edesche
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Bosch iseen oud malenbos.Demaalschap is in 1512
vermeld. De oorspronkelijke opbouw isnogherkenbaar. Hetbezit niethet voor dit typekarakteristieke boombosomdatdithier ineen vroeg stadium
vervangen isdoorbeuken die opstandsgewijsbehandeld worden (integenstelling totde individuele
behandeling in deboombossen). Debossen dieinhet
oosten grenzen aan De Hennekamp behoren tot vanuit
demiddeleeuwen bekende maar weinig beschermde
bossen. Dezebosrand isvroegerwaarschijnlijkeen
natuurlijke scheiding geweest tussen het stuifzand
en de akkersvan De Ginkel.HetKreelsche Zand is
een stuifzandbebossing die ten dele al inhetbegin van de 19eeeuw isaangelegd. De dominerende
boomsoorthier isgrove den.Rondhet restaurant
de ZuidGinkel ligtheideontginningsbos van voor
1900dateen landgoedkarakter draagtdoor statige
lanenmet loofhout en verfraaiingenmet o.a.rhododendron. Inhetwesten van hetgebied liggen ook
enkele heideontginningsbossen vanvoor 1900.Heideontginningsbossen van na 1900 liggen langsde
Apeldoornse Weg,ten zuiden van het Roekelsche
Bosch. Inhetwesten isindebossen veel ondergroei van de typen adelaarsvaren,bosbes en pijpestrootje en inhet oosten vrij veelvan de typen
bochtige smele (plaatselijk rijk aan Amerikaanse
vogelkers) en gaffeltandmos. De steile (noord)hellingen zijn floristisch vanbelang.Het zuidelijke
deel van het Edesche Bosch enhetbos aan dewesten noordzijde vanhetKreelsche Zand en lopend
langs De Ginkel tot ter hoogte van DeHindekamp
zijn relict.
Er iszoweldroog alsvochtig bouw- en grasland
datvoornamelijk bij De Ginkel ligt.Langs deranden staanveelhoge en lage eiken.Alleen inde
bosranden staat naaldhout.Het cultuurland ten
zuidoosten van GrootGinkel isrelict,evenals de
kampenbij De Hindekamp en De Kreel,enkele verspreide kampen ten oosten vanhetKreelsche Zand
enhet cultuurland tussen Ede en hetEdesche Bosch.

DeKreel is in 1426vermeld,hetbuurschapsgebied
DeGinkel in 1360,Ede in838.
Eendrietal geëutrofieerdevennen bij De Ginkel
waarvan er éénbijna isdichtgegroeid met o.a.
zwarte els,is floristisch vanbelang. Dehydrobiologisch onderzochte plasbij De Ginkel en de Kreelsche Plas (die alsvisvijver wordt gebruikt) hebben
inditopzicht eenmatig totgeringebetekenis.
Opde Drieberg bevindt zich eenvijftalgerestaureerde grafheuvels.
Hetgebied ismatig tot vrijbelangrijk voorvos
en ree.Hetbouwland bij DeGinkelwordt somsbezochtdoor herten,zwijnen en dassen. Inde bossen
ten noorden hiervan verblijven edelherten en zwijnen somsenige tijd.Ook hetEdesche Bosch krijgt
incidenteel bezoek vanwilde zwijnen.Een klein
deelbehoort tothethertenreservaat van degemeente Ede.
Hetgebied wordtdruk bezocht.Menmag bijna
overal metde autokomen. Inhet zuidoosten zijn
enkele grote kampeer-en caravanterreinen inhet
bos. Deheide enhetKreelsche Zand zijn in gebruik
alsmilitair oefenterrein. Inhetnoorden iseen
bivakterrein eneen grootmunitiedepot en in het
westen bijEde liggen sportvelden. Bijdedoor vissers gebruikte Kreelsche Plaswordtveel rommel en
vuil achtergelaten.
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Behalve de zuidrand behoorthet gebied totHet
Nationaal Park DeHoge Veluwe.Het isbijna geheel
bebost (ongeveer 98%vande oppervlakte). De rest
bestaat uit cultuurland. Er isvrijwel geenbebouwing. Vlakbij de drukbezochte restaurant-boerderij Rijzenburg bijde zuidelijke ingangvan het
park ishet Rijksarchief ondergebracht ineenvoormalige Duitse oorlogsbunker.
Hetgebied iseen deelvan de grote smeltwaterwaaier van de zuidelijke Veluwe.Plaatselijk komen
er landduinen op voor,bijvoorbeeld tenwesten van
de akkersbij DeRoggekamp enEverwijnserf. Tot
dit landduin dathoger isdan 5m, behoren inhet
noorden de Zwarte Bergen en inhet zuiden de Kemperberg..Doorde Stadsdennen loopteen droog dal
datduidelijk inhet glooiende terrein zichtbaar
is.
Debodembestaat hoofdzakelijk uithumuspodzolgronden en voor eenklein deel uitduinvaag- en
enkeerdgronden.Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand en matig fijn zand,de grondwatertrap is VIII.
Hetgrootste deelvanhet gebiedbestaat uit
heideontginningsbossen die aangelegd zijn voor
1900. De Reemsterbosschen en een deelvande Stadsdennen zijnheideontginningsbossen van na 1900.In
deze delen isbehalve van grove den,lariks endouglasook gebruik gemaakt van loofhout.Centraal in
het gebied ligtrond Kemperberg,Everwijnserf en
De Roggekamp een landgoed metbijbehorende bossen
aangelegd voor 1800.Hetgeheel isontstaan uit
enkele hoeven die onderling verbonden zijn door
lanen en loofhoutopstanden; een duidelijke landschapsstijl vertoont hetniet.Doorhetbeheer in
HetNationaal Parkheeftdit terrein ook eenrecreatieve functie gekregen waardoor hetoorspronkelijke karakter verder verloren isgegaan. Debossen tenzuidwesten en ten noordoosten vanEverwijnserf zijnnog relict. Indebossen van ditgebied isveelvegetatie van de typen dopheide,gaffeltandmos enbochtige smele. Ook komen de typen
pijpestrootje,Amerikaanse vogelkers enhetverrijkte bostype voor.Op steile (noord)heHingen
groeien zeldzame mossen,terwijl verspreid inhet
gebied stukken liggen,die floristisch van belang
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zijn. Indebossen komen verschillen inhoogte en
doorzichtigheid voor.
Uit degrondwatertrap blijkt datalhetcultuurlanddroog is.Het cultuurland rond Everwijnserf
is relict (ditiseen rest van deKemperberg,een
ontginningwaarmee in 1628begonnen is),evenals
eenklein stukje landbij Rijzenburg. Deontginning Rijzenburg dateert uithet tweede kwartvan
de 19eeeuw. Inde rand van het landbouwgebiedbij
De Roggekamp staat o.a. oud loofhout. Relict is
ook de Koningsweg.
Doorhetgebied lopen verschillende rasters.De
Reemsterbosschen vallen binnen dewildbaan van De
Hoge Veluwe.Edelhert,moeflon,vos,zwijn,das en
een enkele reekomenhier voor.Ten zuiden hiervan, inde omgeving van de Stadsdennen enKemperberg, zijn geen moeflons.Edelhert enwild zwijn
komen daar incidenteel voor alshet wildbaanraster
kapot is,maar zeworden meestal weer verwijderd.
Het zuidelijke deelbehoort totdevrijewildbaan.
Door bebouwing,rasters enwegen isdit zuidelijke
deelgeïsoleerd van de restvanhetgebied.Vos,
ree endaskomen voor en incidenteel wild zwijn.
Door o.a. stormschade is de dekking plaatselijk
schaars geworden. Inde Reemsterbosschen iseen
klein rustgebied. Inhetoverige gebied isdeverspreiding vangrote zoogdieren nogal onregelmatig
door verontrusting.
DeHoge Veluwe is toegankelijk nabetaling. Van
de zuidelijke inganghierwordt veel gebruikgemaakt.Verblijfsrecreatie ismogelijk door een
grootkampeer- en caravanterrein inhet zuiden
van dit gebied.
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voor omschrijvingrecreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichtingkwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Voor de grote bosbrand, die in 1976o.a. inhet
oostelijk deel vandit gebied heeft gewoed,bestond hetvoor 80%uitbos, 10%van de oppervlakte
wordt ingenomen door cultuurland en 10%dooroverig terrein.Er isplaatselijk veelbebouwing,met
name inhetnoorden (militairebebouwing),inhet
westen ennoordwesten.
Ditgebied ten oosten van Schaarsbergen iseen
deelvan een zwak glooiende smeltwaterafzetting
metduidelijke laagten endroge dalen. Plaatselijk
komen landduinenvoor.
De bodembestaat uithumuspodzolgronden en voor
een kleindeel uitduinvaaggronden. De grondwatertrap isVIII.
Hetgrootste deel van hetbosbestaat (bestond)
uitheideontginningsbossenvanvoor en na 1900.
Dezebossen liggen vooral ten oosten van de Kemperbergerweg en tenwesten van deApeldoornse Weg.
Dit laatste deel isgrotendeels verbrand.Ten
noorden vanhet Openlucht Museum ligteen vanuit
de middeleeuwen bekend maarweinigbeschermdbos.
Ditbostype zetzichvoort inde gebieden 88,89
en 90.Landgoederen van na 1800met bijbehorende
bossen liggen rondPetersburg,Vrijland enLeipzig.
Dedominerende boomsoortenindezebossenzijnlariks
en grove den.Er zijn dan ook nogalwat lage,al
dan nietdoorzichtige grove-dennenbossen. Maarer
zijn ook bossen met loof-ennaaldbomen enverschillen inhoogte endoorzichtigheid.Verscheidenekap-en stormvlakten liggen inditgebied.In
de bossen ishoofdzakelijk ondergroei vanhet type
bochtige smele.Ook komthet gaffeltandmostype en
hetverrijkte bostype voor.Floristisch van belang
iseendroog erosiedal inhetnoordoosten.Hetbos
tussen Klein Heidekamp,deApeldoornse Weg ende
E36 is relictevenalshet stukjeheide behorende
bijdeKemperheide.

Relict zijn ook het cultuurland ten zuiden en
tenwesten van Petersburg en dekern vanSchaarsbergen. Het cultuurland isdroog.Hetgehelegebied ressorteert onderhet schependom van Arnhem.
Ree envosbewonenhetgrootste deelvan het
gebied,af en toekomenwilde zwijnen uitgebied
90hier heen,er zijn enkele dassenburchten en
edelherten komen permanent inhetoostelijk deel
voor. Het foerageergebied van deze edelherten is
door de brand tendele aangetast,het verblijfsgebied niet.OpdeApeldoornse Weg en de Koningsweg
wordt regelmatig wild doodgereden.
Hetnoordelijke deelbehoort tothet terrein
van vliegveld Deelen,inhetnoordwestelijke deel
ismilitair enparticulier terrein.Behalve indeze delenwordthet gebied vrijdruk bezocht door
recreanten.Tennoorden van Arnhemwordtveelgewandeld en inhetwesten iseen kampeer-encaravanterrein.
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voor omschrijving recreatiecategorieën zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

Deoppervlakte van ditgrote gebied bestaat
voor 69%uitopennatuurterrein, inditgeval veel
heide,watkorstmossenbegroeiing enwat open stuifzand.Er zijn drie bosgebieden,deVelperberg,de
Beerenberg enhetWorth-Rhedensche Zand dieongeveer 30%vande oppervlakte beslaan.Het overige
deel (1%) iscultuurland datbijTerletligt.
Hetgebied isgrotendeels gelegenop de stuwwal van de oostelijke Veluwe eneen smeltwaterglooiing,zoalsbij Boschhuizen enTerlet. Inde
stuwwal liggen opdeWorth-Rhedensche Heide en het
Terletsche Veld diepe droge dalen.InhetRozendaalsche Veld zijn veel landduinen die plaatselijk
meer dan 5m hoog zijn.Het zuidelijke deel ligt
opde stuwwalflank,heeft diepe dalen en ismin of
meer bedektmet fijnzandige loss.
Debodembestaatvoornamelijk uithumuspodzolgronden envoor eenklein deeluit duinvaag-en
moderpodzol-en leemgronden. Het moedermateriaal
isgrindhoudend matig grof zandenplaatselijk matig fijn zand en lössleem. De grondwatertrap is
VIII.
Het gebied kenteen afwisseling van steile hellingen,hoge ruggen en eenbobbelig reliëf.Het
meestkarakteristieke reliëf ligtbijde Posbank
op de Rhedensche Heide,waar opkorte afstand grotehoogteverschillen zijn.HetTerletsche enRozendaalsche Veld en de Worth-Rhedensche Heide zijn
voornamelijk grootschalig. De randenbestaan uit
loof-en naaldbomen. Inhet Rozendaalsche Veld en
deWorth-Rhedensche Heide zijnook enkelemiddelenkleinschalige heidevelden meteen gevarieerde
ofalleen uitnaaldhoutbestaande rand.Er isveel
heidevanhet typedopheide envrijveelvan de
typen lichenen enpijpestrootje. Ookkomen de typen struikheide enbochtige smele voor.Op dehoge
delen indeheide staat regelmatig bosbesenvossebes. Indeheide zijnbremrijke delen en inhet
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ingreep of activiteit veroorzaakt in het
grootste deel van het gebied kwaliteitsverlies

zuiden groeitplaatselijk gaspeldoorn. Inhetnoordenbereiktkraaiheide zijn landelijke zuidgrens.
Inhet Rozendaalsche Zand en inhet Worth-Rhedensche Zand ligtactief stuifzand en iswatkorstmossenbegroeiing. Dit isrelict,evenals de heide
vanhet Rozendaalsche Veld,hetTerletsche Veld,
het oostelijke deelvan deWorth-Rhedensche Heide
nabijde Eisberg enhetheideveld ten noorden van
de Eerbeekse Allee.Dit laatsteheideveld isaangetast door degrotebosbrand in 1976.Plaatselijk
ishet opennatuurterrein floristisch vanbelang.
Debossen van deVelperberg en Berenbergbestaan uiteen aaneengesloten areaal heideontginningsbos vanvoor 1900.Het zijn grote percelen.
Ten zuiden van dit areaal liggen enkele kleine
percelen heideontginningsbos vanna 1900die ook
door debosbrand zijn aangetast.Op de Velperberg
isdoorzichtig grove-dennenbos,elders zijndebossen samengesteld uit loof-ennaaldhoutmetverschillen inhoogte en doorzichtigheid. Stuifzandbebossingen met lage,nietdoorzichtige grove dennen liggen inhetWorth-Rhedensche Zand enbij het
Rozendaalsche Zand. Indebossen isvrijveelondergroei van de typen vossebes engaffeltandmos
enwatvande typenpijpestrootje,bochtige smele,
bosbes en dopheide. InhetWorth-Rhedensche Zand
staanplaatselijk eiken diewaarschijnlijk restanten zijnvaneenvanuit demiddeleeuwen bekend
maar weinigbeschermd bos.Elders inhet gebied
staan ookwintereiken,bijvoorbeeld inhet noordwesten. Op steile (noord)hellingengroeien zeldzamemossen.Hier en daar zijn enkeleplasjes en
vochtige plekken die floristisch vanbelang zijn.
Hetbos op de Beerenberg en deVelperberg isrelict,evenals debosrand langs de Rhedensche Heide
bijdeValkenberg eneenklein stukjebijHetAsselt.
Relict zijn ookhet droge cultuurland datbij
Terlet ligt,deKoningsweg ende oude weg TerletLoenen.

>*

HetHessengat,eenklein vendat inhet noordwesten van ditgebied ligt,heeft een vrij grote
hydrobiologischebetekenis.
Dit grote gebiedbehoortmede totdekern van
hetverspreidingsgebied derherten en zwijnenpopulaties opde zuidoostVeluwe,datwordt gevormd
door de gebieden 71,72,74,80,84,85,90en91.
Behalve deze soorten komen ookpermanent ree,vos
en dasvoor.Grote delen van deheide worden vooral 'snachts gebruikt.Plaatselijk, bijvoorbeeld
rond de Posbank, zijndewilddichtheden laag. Over
het geheel genomen isheteenmatig voedselgebied.
De landbouwgrond bijTerlet is ingerasterd. Er
zijn kleine rustgebieden.
Hetgebiedwordt druk bezocht,vooral dePosbank,de Zijpenberg endeEmmapyramide.Verharde
en onverharde wegenworden druk bereden.HetRozendaalsche Veld wordt benut voor militaire activiteiten.
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voor omschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2.en § 3.3.3.

Hetgebiedbestaat uiteen aaneengesloten complexvan zeer waardevolle bostypen opvaak steile
hellingen.Totaalbestaat ongeveer 95%vandeoppervlakte uitbosen 5%uit cultuurland. Alleen in
het zuiden isenige bebouwing.
De stuwwalflank tussen Rhedenen Dieren,die de
ondergrond van dit gebied vormt,wordt gekenmerkt
door zeer veel diep ingesneden droge dalen.Deze
hebben meestaleen asymmetrische doorsnede en ook
debedekkende zandige lösslaag vertoont verschillen indikte die metde ongelijkzijdigheid verband
houden. Inhet noordwesten liggen enkele landduinen die hier en daarhoger dan 5m zijn.Bij Dieren iseen klein trechtervormig dalen vanaf de
Posbank iso.a. de vorm van een droog dalgoed
zichtbaar.
Debodem bestaat uit leem- enmoderpodzolgronden envoor een klein deel uithumuspodzol-enenkeerdgronden.Hetmoedermateriaal is lössleem,
grindhoudend matig grof zand enmatig fijn zand.
De grondwatertrap isVIII.

bossen van voor 1900en aan dewestzijde door een
stuifzandbebossing. Hetpadenpatroon aan dezewestzijde isgebogen. Debossenhebbenbehalve deafwisseling inreliëf en loof-ennaaldbomen ookverschillen inhoogte en doorzichtigheid. Inde bossen isveelondergroei van de typenbochtige smele,
bosbes en adelaarsvaren. Er isvrijveel opgaand
beukenbos met debijbehorende vegetatie enwatvegetatie vanhet type gaffeltandmosenhet verrijktebostype.Langs de zuidrand zijnwat stukjes bos
met een rijkere flora,o.a. metklaverzuring. Op
de steile (noord)hellingen groeien zeldzamemossen.
Er isalleen droog cultuurland dat voornamelijk
bij de zuidoost rand bij Lappendeken enCarolinahoeve ligt.Er is gras- enbouwland. BijCarolinahoeve ligtgrasland met eenbegroeiingsrand van
loof- ennaaldbomen.Het landhuis De Valkenberg
metbijbehorend cultuurland isrelict,evenals het
land ten zuidwesten van Dieren,tennoorden van de
Middachterallee, ten noorden van Ellecom enrond
Carolinahoeve. Relict isook de Koningsweg en een
huismetpark aan de Parkweg in Rhederoord.

Hetgebied beslaat gedeelten van demarken Rheden enWorthrheden,Ellecom, Dieren en Soeren.De
nederzetting Rheden is in 1059genoemd,Worthrheden in 1188,Ellecom in 1127 en Dieren reeds in
838. Demark Ellecom is in 1426vermeld, de mark
Dieren in 1462en demark Soeren in 1306.In het
gebied liggen enkele resten van malenbossen waarvan gebruiksbepalingen uit 1474bekend zijn.Malenbossen waren bijvoorbeeld het Onzalige Bosch,Het
Asselt ende Middachterbosschen.Dezebossen zijn
relict, evenalshetbos tussen De Steeg en Rouwenberg,hetbos ten oosten van Fagelsheide en het
bos rondde Carolinaberg en Prins Willemberg dat
ten dele stervormig is aangelegd enbehoortbij
het landgoed Hof te Dierenwaar stadhouder Willem
II zich sinds 1648placht te verpozen. De oude
boskernen worden afgewisseld doorheideontginnings-

Voor grote zoogdieren isditgebied éénvande
belangrijkste gebieden op deVeluwe.Het iseen
onderdeel vanhetverspreidingsgebied op de zuidoostVeluwe,datwordt gevormd door de gebieden71,
72, 74,80,84,85,90en 91.Edelhert,ree,vos,
wild zwijn en das zijn inrelatief grote aantallen
permanent aanwezig. Inhet zuidelijke deel zijn
dassenburchten. Bij Dieren, inde omgeving van het
crematorium en de sportterreinen, iseen deelafgesloten voorherten en zwijnen dooreen grofwildraster. Aan de zuidzijde beschermt een raster de
landbouwgronden.Een deel vanhetOnzalige Bosch
enHagenau isdoor een raster afgesloten voor wilde zwijnen,waardoor buiten dit raster de zwijnen
inveel lagerewilddichtheden voorkomen. Zoweldekking alsvoedsel zijn inhetgebied voldoende aanwezig.Er zijn rustgebieden die een compensatie
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zijnvoor deonrust langs de verharde wegen enpaden.
Onrustwordt veroorzaakt door veel recreatie in
ditgebied. Op zand- en asfaltwegen wordt veel met
auto'sgereden.
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Centraal inhet gebied ligtde Ginkelsche Heide
met aanweerszijden bos,hetHoekelumsche Bosch,
De Sijsstelt,hetGinkelsche Zand en een deel van
Planken Wambuis.Verspreid liggen enkele stukjes
cultuurland.Hetoppervlak van het gebied bestaat
ongeveer voor 75%uitbos,23%open natuurterrein
en 2%heide. Inhet zuidwesten iswat bebouwing
inhetbos.
De ondergrond van ditgebied tenoosten van Ede
tussen deAmsterdamsche Weg endeE36wordtgevormd door eendeelvan de stuwwal vanEde met een
stuwwalplateau en een smeltwaterwaaier ten oosten
daarvan. In DeSijsseltkomen behalve een lengteduin plaatselijk lage duinen of dekzandwelvingen
voor. Ook liggen erbrede dekzandruggen opde
smeltwaterwaaier, zoalsop de Ginkelsche Heide.
Debodembestaatuitmoderpodzol-enhumuspodzolgronden en vooreenklein deel uit duinvaaggronden.Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig
grof zand enmatig fijn zand op grondwatertrap
VIII.
De Sijsselt iseen vanuitdemiddeleeuwenbekend maarweinig beschermmd bosgebied (genoemd in
1436/37). Er zijnnogenkele restanten vanhetoorspronkelijke bos,zoalseikenstrubben en opgaande
wintereik. Hetgrootste deel isechter inde 19e
eeuwomgevormd innaaldhout.Oud loofhout staat
ook inhetHoekelumsche Bosch datbehoorttothet
landgoed Hoekelum,waarvan het landhuis in 1914in
deoude trand isherbouwd. In 1396wordteenwildforstersgoed Hoekelum genoemd.Het landgoed dat
methethuis relict is,heeftkleine ruimten,een
vijfer,begroeiing met rhododendron e.d. Op dit
landgoed en in DeSijsselt komen zeldzameplanteenpaddestoelensoorten voor.Aan deoostrand van
deGinkelsche Heide liggen heideontginningsbossen
van zowelvoor alsna 1900.HetGinkelsche Zandbestaatuit stuifzandbebossingen waarin voornamelijk
grove denvoorkomt. Inhet uiterste oosten van het
gebied ligteen deelvande oudekern vanhet landgoed Planken Wambuis datvoor 1800is aangelegd.
Omdezekern liggenheideontginningsbossen van
voor 1900.Indebossenvanhetgebied isveelondergroei van de typenbochtige smeleenbosbes.In
hetwesten iswat opgaandbeukenbos en vegetatie
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van het type adelaarsvaren, inhetoosten isvrij
veelvegetatie van de typen lichenen enpijpestrootje. Ook komen de typen Amerikaanse vogelkers,gaffeltandmosenhetverrijktebostype voor.
De Ginkelsche Heide isgrootschalig met een in
hoogte variërende loof-ennaaldhoutrand enbestaatvoornamelijk uitheidevanhet type bochtige
smele.Ook er isvrijveelheidevanhettypedopheide,waarin bochtige smeleplaatselijk eenbelangrijke rol speelt enheide vande typen struikheide enpijpestrootje. De steile (noord)hellingen
van zowelbos alsheide zijnbryologisch vanbetekenis. Er zijn enkeleplekkenmetvossebes en floristisch vanbelang isook dedroogstaande bovenloopvan deMolenbeek (Renkumsche Beek). Hetgedeelte vandeGinkelsche Heide datbinnen het
buurschapsgebied De Ginkel ligt isrelict.
Het cultuurland behorend bij DeGinkel ten zuidenvan deE36 iseveneens relict.DeGinkel isin
hetbegin van de 14eeeuwgenoemd.Er is alleen
droog cultuurland.
Ree envoskomenbijnaoveral inhetgebiedvoor
edelherten indebosgebieden tennoordenvan de
E36enwilde zwijnen alleen indeoostelijke helft
met incidentele trek naar De Sijsselt.HetHoekelumsche Bosch ligtnogal geïsoleerd door deingegraven spoorwegen en deE36en doordat plaatselijk
rasters geplaats zijn;alleen reeen vos komen
hier voor.Delen van De Sijsselt,Zuid Ginkel en
tenoosten vandeKruislaan wordendoor de das als
fourageergebiedbenut.Afgezien van deheide iser
voldoende dekking.Voedsel is inongeveer dehelft
vanhet terrein niet inovermaat aanwezig.Doormilitaire oefeningen enonrust door recreatie ishet
aantaldieren achteruitgegaan.
Hethele gebiedwordtdrukbezochtdoorrecreanten,vooral deheide die door demilitaire oefeningen intensief ontsloten is.Een trekpleister
zijn de schaapskooi bij Zuid Ginkel enhet restaurantPlanken Wambuis.BijHoekelum iseenhuisjesterrein.
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voor omschrijving recreatiecategorieè'n zietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordeling zie § 3.2.2. en § 3.3.3.

De oppervlakte vanditgebied bestaat voorongeveer 50%uitbos,45%cultuurland en 5% opennatuurterrein.Hetbosgebied issamengesteld uit het
Gemeentebosch enhetbeboste deelvanhetPapendalsche Veld. Hetcultuurland,voornamelijk bouwland, ligtrond de Reijerscamp.Inhet cultuurland
bijWolfheze isbebouwing,o.a. eenbedrijf met
intensieve veehouderij.BijDe Buunderkamp en in
het noordoosten isenigebebouwing inhetbos.
Ditgebied tennoorden vanWolfheze behoort tot
een smeltwaterwaaier. Het iseen zwak glooiiendgebiedmetduidelijke dalvormige laagten.Inhetwestelijk deel ligtbijhoge grondwaterstand hetbeginvan deMolenbeek (Renkumse beek). Plaatselijk
komen daar duinenvoor vanmeer dan 1,5 mhoogte.
Inhetoosten liggen enkele lage dekzandwelvingen
zoals bijDe HoogeHeide.
Debodem bestaat uithumuspodzolgronden.Het
moedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand en
plaatselijk matig fijn zand,degrondwatertrap is
uitsluitend VIII.
Het gehele bosgebied wordt inbeslag genomen
doorheideontginningsbossen waarvanhet merendeel
is aangelegd voor 1900.Indeze voornamelijk strak
ontsloten bossen isde dominerende houtsoort grove
den,die inde tweede generatie ten dele vervangen
wordtdoor douglas.Ook komt loofhout voor, bijvoorbeeld bij DeBuunderkamp waarAmerikaanse eik
enrhododendron staat.Debossen kennenverschilleninhoogte endoorzichtigheid. Plaatselijk zijn
srlage,watdoorzichtbetreftwisselende grovedennenopstandenmet een strakke ofgrillige ontsluiting. Indebossen isveelvegetatie van het
typebochtige smeleen inhetoosten vanhetbosaestype,er isvrijveelvegetatie vanhet type
Amerikaansevogelkers enwatvande typenpijpe;trootje,dopheide,gaffeltandmos enhet verrijkte
ïostype. De steile (noord)hellingenzijnfloris-

tischvanbelang,evenals debovenloop vandeRenkumse Beek.Hetbos inhetPapendalsche Veld ten
noorden en ten zuiden van Reijersheijde isrelict.
Inhet oosten tussen Wolfheze enPapendal ligt
watheide vanhetbochtige smeletype.Hierin en
langsde randen staat laag loofhout.Deze heide is
relict.
Debegroeiingsranden vanhet cultuurlandbevatten loof-en naaldhout,soms ook oud loofhout.Ten
oosten van deWolfhezerweg ligtbij Reijersheijde
cultuurland, dat doorsneden wordt doordeAmsterdamse Weg.Dit isrelict,evenalshet tracévande
oude weg Ede-Arnhem.
Doordathet gebied ten zuidenvandeE36 ligtis
het geïsoleerd geraaktvanhet verspreidingsgebied
vande edelherten enwilde zwijnen.Deze laatste
komen echter toch incidenteel voor.Vos,ree en
daskomenpermanentvoor;er iseendassenburcht.
Door hetontbreken van dekking ishet landbouwareaalnietzobelangrijk voorgrote zoogdieren. Het
meestwaardevolle deel isdewestpunt. In ongeveer
dehelftvanhetgebied ishetvoedselaanbod redelijk goed.
Hetbosendeheide worden drukbezocht. Langs
de spoorlijn crosstmenmetmotoren enbromfietsen.
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Het gebied bestaat voor 85%uitbos,8% cultuurland,5% open natuurterrein en 2%overig terrein.
De bossen zijnheideontginningsbossen en landgoedbossen en een klein areaal iseen vanuitdemiddeleeuwen bekend maar weinig beschermd bos.Het cultuurlandenhet open natuurterrein (heide) liggen
voornamelijk alsbrokstukken verspreid inhetbos
tenwesten van deKemperbergerweg. Erkomt zowel
verspreid als geconcentreerd bebouwing voor. Tot
deze bebouwingbehoren enkele inrichtingen enlangs
deKemperbergerweg eenwoonbos.
De ondergrond van ditgebied vormt een deel van
de grote smeltwaterwaaier op de zuidwestelijkeVeluwe. Er komen duidelijke droge dalen voor.Bij
Rijk derHeide,Westerheide enten zuiden van
Schaarsbergen liggen landduinen vanmeer dan 1,5m
hoog.
Debodem bestaat hoofdzakelijk uithumuspodzolgrondenenvoor eenklein deeluitduinvaaggronden.
Hetmoedermateriaal is grindhoudend matig grof
zand enplaatselijk matig fijn zand,de grondwatertrap isVIII enhier endaarVII.
Hetgebied ligtgeheelbinnen het grondgebied
van Arnhem. Debossen vormen een geheel met soortgelijkebossen vande gebieden 82,83en 89.Warnsborn iseen landgoed dat aangelegd is inde 17e
eeuw. Bijde Vijverberg en GrootWarnsborn isde
ontsluiting grillig enbevindt zich een steilehelling.RondGroot Warnsborn treftmenwaterpartijen,
grillig gevormde ruimten,rhododendrons en oud
loofhout aan.Oud loofhout staatook bijdeVijverberg enWesterheide.Debeken envijvers zijn floristisch vanbelang.Hetbos datGroot Warnsborn
direct omringtbehoort totde groep landgoederen
van na 1800.Hetbos ten oosten van de Kemperbergerwegbestaatuitheideontginningsbossen vanzowel voor alsna 1900.Integenstelling tot desterke afwisseling van loof-ennaaldhoutmetverschillen inhoogte en doorzichtigheid die de landgoedbossen tenwesten van deKemperbergerweg hebben,
zijn tenoosten van dezeweg vooral lage,veelal
doorzichtige grove-dennenopstanden. Pleksgewijs
treftmen landgoedinvloeden aanen tennoorden van
hetOpenlucht Museum liggen enkele resten van een
vanuit demiddeleeuwen bekend maarweinigbe-
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schermd bosgebied. Indebossen isveel ondergroei
vanhetbochtige smeletype,vrijveelvan de typen
gaffeltandmosen lichenen.Verder iserwatvegetatie van de typen dopheide,Amerikaanse vogelkers,
bosbes en vegetatie behorend bijhet opgaand (beuken)loofbos. Inhet zuiden zijn enkeleplekken die
floristisch rijk zijnwaaronder plaatsenmet een
rijke paddestoelenflora. Hetbos ten noorden van
Papendal en debossen opWesterheide en Warnsborn
en tenoostenvan Lichtenbeek zijnrelict.
Verspreid liggen enkeleheideterreinenmethoofdzakelijk heide vanhet type bochtige smele. Er is
watheide vanhet type struikheide. De heideveldjeshebben een loof-en naaldhoutrand of een rand
met oud loofhout.Solitair staan indezeheidebomen (o.a. jeneverbes).
Ookde gras-enbouwlandpercelen, die verspreid
inhetbos liggen,hebben een loof-ennaaldhoutrandmetveelal oud loofhout.Relict zijnhet cultuurland ten noorden vanPapendalbijde AmsterdamseWeg,ten oosten vande Maesberg, tenwesten van
deKemperbergerweg en opGroot Warnsborn. Op dit
landgoedbevindt zich een groot aantalgrafheuvels.
Debeek inhet landgoed Warnsborn heeft eenzeer
grotehydrobiologische betekenis.
Het gebied is ingesloten enversnipperd door
wegen ennogal verontrust door recreatie.Plaatselijk,o.a. opWesterheide, staan rasters.Voor
edelherten enwild zwijn ishetmoeilijk bereikbaar geworden. Ree,vos en daskomen wel voor,er
zijn zelfsmeerdere dassenburchten.
Recreatie ismogelijk doordat erenkele kampeer- en caravanterreinen zijn.Het isdan ook een
druk bezocht gebied.
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Dit gebied,dat aan deperiferie van Arnhem en
Oosterbeek ligt,bestaat voor ongeveer 50%van de
oppervlakte uitbos envoor 50%uit cultuurland.
Verspreid komtbebouwing voor.
Hetgebied ligthoofdzakelijk op de reliëfrijke
stuwwal van Arnhem. Hierin liggen diepe droge dalen, zoalsMariëndaal. Ten noorden vanhetOpenluchtMuseum liggen enkele totongeveer 5m hoge
duinen.
Debodem bestaat hoofdzakelijk uitmoderpodzolgronden en voor een klein deeluithumuspodzol-en
duinvaaggronden. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand enplaatselijk matig fijn
zand.De grondwatertrap isop demeeste plaatsen
VIII enhier en daar III.
Het gebied ligtgedeeltelijk binnen het grondgebied van Arnhem en ten dele van Oosterbeek.Arnhem isvoor het eerstvermeld in 893,Oosterbeek
in 834.Hetbos en het cultuurland behoren tot een
aantal landgoederen die ten dele voor en ten dele
na 1800 zijn aangelegd. Voorbeelden zijn de landgoederen Mariëndaalbaar een in 1392 gesticht
kloosterMariënborn gelegen was),Warnsborn (dat
in de 17eeeuw is aangelegd) en Lichtenbeek,waarvan een vermelding bekend isuit 1651.
Hetbos beborende bijdeze landgoederen en het
bos rond het OpenluchtMuseum enhet Leeuwenpark
is relict.Door de tracering vanwegen,het reliëf
enhet gebruik vanvele boomsoorten ishetbos afwisselend. Er isvrij veelopgaandbeukenbos dat
plaatselijk wat rijker ofverrijkt is.Inde bossen isvrijveel ondergroei van de typen adelaarsvaren enbochtige smele enwatvan de typenbosbes,
lichenen,gaffeltandmos,Amerikaanse vogelkers en
hetverrijkte bostype.Plaatselijk komt wintereik
voor. Inhetbos en langsdebosranden zijn hier
en daar floristisch rijkeplekken.
Er iszowel gras- alsbouwland. Een aantal van

de randen bevat oud loofhout en ligt op steile hellingen. Relict ishet cultuurland ten zuiden van
Hoog Erf,tennoordoosten van Klein Warnsborn,ten
oosten van Lichtenbeek (dataande zuidzijdebegrensd wordt door de Schelmse Weg),ten oosten van
Mentenberg en ten noorden van DeGeitenkamp.
Debeken inMariëndaal en inhet Zweiersdal (de
Zomp)hebben respectievelijk een zeer groteengrotehydrobiologischebetekenis.Debeek inhet
Openlucht Museum ishydrobiologisch slechtspotentieel vanbelang.
Voor grote zoogdieren heeft dit gebied alleen
enige waarde voor ree,vos en das,ofschoon het
grotendeels rijk aan voedsel is.Doorwegen,bebouwing en rasters ishet echter nagenoeg afgesloten van het verspreidingsgebied van edelherten en
wilde zwijnen.Deverontrusting veroorzaakt lage
wilddichtheden. Inhetwestelijke deel isniet
overal dekking aanwezig.
BijOosterbeek iseen groot caravanterrein.Mede
door de landschappelijke aantrekkelijkheid wordt
het gebied metname vanuit Arnhem en Oosterbeek
drukbezocht.Langs de Schelmseweg liggen een dierenpark met leeuwenpark,het OpenluchtMuseum en
sportvelden.
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Inditgebied domineerthet landgoedbosbehorend bijhetKasteel Rosendael.Ditwordt omringd
doorheideontginningsbossen. Deoppervlaktebestaatvoor 95%uitbos en voor 5%uit cultuurland.
Hetgebied tennoordenvan Rozendaal ligtop
een vrij steile stuwwalflank metdiepe droge dalen
enplaatselijk loss.Achter hetMotel aanderijksweg Utrecht-Arnhem ligteen grote zandgroeve waar
de stuwingsverschijnselen goedwaarneembaar zijn.
Bijhet Stadsbosch,Uileveld ende Zwarte Bulten
zijn landduinen vanmeer dan 12,5mhoog.Het overige deelvanhet gebied bevindt zich opde grote
smeltwaterwaaier vande zuidwestelijke Veluwe.
Debodembestaatuitmoderpodzol-,humuspodzolenduinvaaggronden. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof zanden grindhoudend matig fijn
zand.
Gedeeltelijk behoort ditgebied tothet grondgebied vanArnhem en gedeeltelijk totdemark Velp.
Denederzetting Arnhem isvoorhet eerst vermeld
in893,demark Velp in 1343maar de nederzetting
Velp al inhetbeginvande 9e eeuw.Het kasteel
Rosendael is sinds 1314bekend alseigendom vande
Gelderse graven enhertogen.Vanhet middeleeuwse
kasteel isweinig meer over.Hethuidige kasteel
metpark isrelict,evenalsdekernvan Rozendaal
enenkeleboerderijen.
Het landgoedbijhetkasteel Rosendaelmetde
bijbehorende bossen is aangelegd voor 1800.Erzijn
loof-en naaldhoutbossen meto.a. oud loofhout op
een steile hellingen vijvers.Langsdeze vijvers
en langsbeken groeien zeldzame plantesoorten.
Rondhet landgoedbos liggen'heideontginningsbossen
die aangelegd zijnvoor het jaar 1900.Het zijn
loof-en naaldbossen metverschillen inhoogte en
doorzichtigheid. Inhetnoorden,bijdeNieuwKamp,
zijnvooral lagegrove-dennenbossen die ten dele
wel, tendele nietdoorzichtig zijn. Inhet zuid-
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westen ligt een deelvan eenvanuitdemiddeleeuwen
bekend maarweinigbeschermd bos,dit behoorde
vroegerwaarschijnlijk tothetMonnikerhuizer Bos,
eenmalenbos tennoorden van deGeitenkamp,dat
aanheteind van de vijftiende eeuwwordt genoemd.
Hetbos aanweerszijden vande golfbanen isrelict,
evenals alhetbos tenwesten vandeTerletse Weg
(uitgezonderd hetbos ten noordenvan Delhuijzen).
Indebossen isveel ondergroei vande typenbochtige smeleenbosbes,vrijveel vanhetadelaarsvarentype en inhet noorden vrijveelvanhet type
vossebes.Er iswat vegetatie vanhet verrijkte
bostype enhet typepijpestrootje en voedselrijk
droogbos.Op steile (noord)hellingengroeien zeldzamemossen.Plaatselijk iser zelfs veenmosontwikkeling meto.a. een voorNederland nieuweveenmossoort.
Enig droog cultuurland sluit aanophetcultuurland tennoorden van deGeitenkamp.Hethele complex isrelict.
De Rozendaalse beek,die inditgebied ontspringt,heeft een zeer grotehydrobiologische betekenis.
Voor grote zoogdieren op de zuidoostVeluwe is
heteenbelangrijk gebied. Hetbehoortmetdegebieden 71,72,74,80,84,85 en91 tothetverspreidingsgebied opde zuidoostVeluwe.Edelhert,
ree,vos,wild zwijn endaskomenpermanentvoor.
Er zijnverschillende belangrijke dassenburchten.
Dewilddichtheid isniet zohoog.Dekking isvoldoende aanwezig maar alsvoedselgebied ishetmatiggeschikt.
Het iseen druk bezocht gebied.BijkasteelRosendael ligthet sprookjesbos DeBedriegertjes,in
hetwesten liggen golfbanen en inhet zuidwesten
eenmotel.
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Deoppervlaktevanditgebiedbestaatvoor65%
uitbos,10%opennatuurterrein (heidemetplaatselijkveelopslag),22%cultuurlanden3%overig
terrein.Vrijwelalleeninhetcultuurland,dat
langsdezuidrandligt,isenigebebouwing.
Hetgebiedligtopeensteilestuwwalflankmet
diepedrogedalenwaarindikkelagenzandigeloss
voorkomen.DeHerikhuizerwegendeBeekhuizense
Wegliggenindergelijkediepedalen,waardoorze
hetkaraktervaneenholleweghebben.Erzijnverschillendeuitgeprepareerdestuwwaldelenzoalsde
KamerdalscheWeg,deKeienbergendeOssenberg.
Debodembestaatuitleem-,moderpodzol-en
enkeerdgrondenenvooreenkleindeeluitduinvaaggronden.Hetmoedermateriaalislössleem,
grindhoudendmatiggrofzandengrindhoudendmatig
fijnzandopgrondwatertrapVIIIenhierendaar
opVII.
HetgebiedbeslaatgedeeltenvandemarkVelp
envandemarkRheden.DenederzettingVelpwordt
genoemdinhetbeginvande9eeeuw,demarkin
1342.Rhedenisin1059genoemd,Worthrhedenin
1188enin1294/95iserinRhedensprakevanwaardelenwatwellichtopeenmarkeorganisatiewijst.
Praktischhethelegebiedbestaatuiteenvanuitdemiddeleeuwenbekendmaarweinigbeschermd
bosgebied.Erzijngebruiksbepalingenvanmalenbossenuit1474.Indeloopvande19een20eeeuw
zijndelenvandebossenomgevormdmaarhetoorspronkelijkekarakterisgrotendeelsgehandhaafd.
Debossenzijnafwisselend,erzijnloof-ennaaldbomenenverschilleninhoogteendoorzichtigheid.
OphetlandgoedBeekhuizen,datevenalslandgoed
Hoevenlandgoedbossenheeftvanvoor1800isenig
voedselrijkbosmetelzeneninhetzuidenwatopgaandbeukenbos.Indebossenisveelondergroei
vandetypenbosbesenadelaarsvarenenvrijveel
vanhetbochtigesmeletype.HetbosopdeOssenberg,deZijpenberg,bijdeEmmaPyramideeninde
omgevingvanHeuvenisrelict.
Hetopennatuurterreinbestaatvrijwelalleen
uitheidevanhettypedopheide,waarinbochtige
smeleeenbelangrijkerolspeelt.Plaatselijkis
erveelopslag.Indeheideiseenplekrijkaan
orchideeëneneengedeelterijkaangaspeldoorn.

Floristischvanbelangzijnookenkelebosweitjes,
debeek,bronenvijversbijBeekhuizenende
bronopZijpenberg.BijBeekhuizenbereiktdezevensterdezuidgrensvanzijnverspreidingsgebied
inhetlaagland.Opsteile (noord)hellingeninbos
enheidegroeienzeldzamemossen.
DehydrobiologischebetekenisvandeBeekhuizer
beekiszeergroot.
Erisalleendroogcultuurlandmetbegroeiingsrandenvanloof-ennaaldbomen,hiereendaarmet
oudloofhout.LangsdewegVelp-Rhedenisooknietagrarischebebouwinginhetcultuurland.Relictis
hetlandtenzuidenvandeOssenberg,tenzuiden
vandeZijpenberg,tussenHeuvenenRheden,ten
noordenvanHeuvenentussenRhedenenValkenberg.
Heuvenisin1379eenGeldersleen.
Reeënkomeninhetgehelegebiedvoor,edelhertenenwildezwijnennietoveralwantbepaaldedelenzijndoorrastersonbereikbaar.Daarentegen
zijnerwaardevolledassen-envossenburchten.Het
gebiedisnogalverbrokkelddoorwegendiedoor
veelbezoekerswordengebruikt.Doordezeverontrustingheefthetwildeenonregelmatigeverspreidingentrekthetsomstendeleweg.Behalvein
hetagrarischegebiediservoldoendedekking;ook
aanvoedselisgeengebrek.Ditgebiedvormttezamenmetdegebieden71,72,74,80,84,85en90
hetverspreidingsgebiedvoorgrotezoogdierenop
dezuidoost-Veluwe.
Hetgebiedwordtdrukbezocht,vooralvanuit
ArnhemenVelp.Eriseengrotebegraafplaatsin
hetboseneenzandafgraving.
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Bijde Dikkenberg liggen twee middelschalige
agrarische gebieden die samenmetwatkleine stukjes cultuurland 4%vande oppervlakte innemen. Het
overige deelbestaat uitbos dat 85%van deoppervlakte beslaat,4% isopennatuurterrein en2%
overig terrein.Plaatselijk iser veel bebouwing
inhetbos,zowel verspreid alsgeconcentreerd in
de vormvan een woonbos.
Het gebied iseendeel vande stuwwal van Ede
met ophethoogste deel een stuwwalplateau. Er
zijn verschillende droge dalen enopenkeleplaatsenkomen dekzandwelvingen voor.
Debodembestaatuitmoderpodzolgronden. Het
moedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand en
plaatselijk grindhoudend matig fijn zand op grondwatertrap VIII.
Hethele gebied behoort totde Rekenkamervelden
van de zuid-Veluwe.De bossen zijnvoor hetmerendeel aangelegd inde loopvan de 19een 20e eeuw
opbasis van reeds indemiddeleeuwen bekend,maar
weinig beschermd bos.Een oud foreest,De Moft,
wordt in996 genoemd enonderdelen daarvan moeten
tot inde 17eeeuwhebben bestaan.Hethuidige bos
bestaatuit inde 19eeeuw aangelegd landgoedbos
(dekern van De Born,Hullenberg en Oostereng) en
naaldhoutproductiebos uitde 19eeeuw en 20e eeuw.
Binnen de landgoedbossen iseen grote variatie aan
boomsoorten,hetpadenpatroon isoverwegend grillig. Denaaldhoutproduktiebossen bestaan overwegend uitgrove den,lariks en douglas.Deze bossen
lijken veel opheideontginningsbossenmaar wijken
hiervan afdoorhetvoorkomen van eikenstrubben
(o.a.wintereik). Kenmerkend voorhethele gebied
zijndeoude grenswallen,beplantmeteikenberk,
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die vroeger omdebossen zijn aangelegd. Indebossen ishoofdzakelijk ondergroei vanhetbosbestype.
Ook komen de typenbochtige smeleen Amerikaanse
vogelkers voor.Hetbos ten oosten van Bennekom
isrelict.
Inhetnoorden iswatheide van de typenbochtige smele en struikheide.Ten dele groeit deze
heide dichtmetopslag.
Het cultuurland, voornamelijk bouwland, is
droog. Debegroeiingsranden bestaan uit inhoogte
variërende loof-en naaldbomen.
Voor grote zoogdieren ishet eenverbrokkeld en
sterk verontrust randgebied. Het isvan enigbelang voor vos en ree enhet noordelijkste deel
wordt somsdoor dassen benut.Door de liggingnabij
Bennekom en ten zuiden van de spoorlijn ende E36
ishet onbereikbaar voor edelhert enwild zwijn.
Het isplaatselijk arm aan voedsel en aan dekking.
Het gebiedwordt druk bezocht enopeenverhardeweg en enkele zandwegenwordt veelmet auto's
gereden.Verblijfsrecreatie ismogelijk doorenkelehuisjes-en caravanterreinen. Inhet zuidoosten
bij De Fransche Kamp ligteen zandafgraving die in
gebruik isalsvuilstortplaats.
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Dekern vanditgebied bestaat uithetdal van
deMolenbeek,Kortenburgsche Beek (Renkumsebeken)
en Het Broek.Ten zuiden vanQuadenoord isditeen
ruimtelijk graslandgebied.Verspreid liggen nog
enkele stukjesbouwland enhet overige deel is
bijna geheel bebost.De totale oppervlakte bestaat
voor ongeveer 90%uitbos en 10%cultuurland. Verspreid isenige bebouwing enbijOranje Nassau's
Oord,Nol in 'tBosch enhetLandbouwinstituut
komtwat geconcentreerde bebouwing voor.
Deondergrond van het gebied wordt gevormd door
een deel van de grote smeltwaterwaaier vandezuidwestelijke Veluwemet daarin debeekdalen. Langs
debeken komen plaatselijk landduinen vanmeer dan
5 mhoogvoor ofdekzandruggen zoalsbij DeKeijenberg. Hetbeekdal iseen van demeest duidelijk
ontwikkelde dalen met een ongelijkzijdig dwarsprofiel.
Debodem bestaat uitmoderpodzol-,humuspodzolen enkeerdgronden en vooreenklein deel uitbeekeerdgronden.Hetmoedermateriaal is grindhoudend
matig grof zand enplaatselijk grindhoudend matig
fijn zand.De grondwatertrap ishoofdzakelijk VIII
enhier en daar IIofIII.
Hetgebied omvat gedeelten van de Rekenkamerveldenvan de zuid-Veluwe en vanhet gebied Harten.
Harten wordt voorhet eerst genoemd in 838.Het
dorp, een verzameling boerderijen rond eenkapel,
heeft tot inde 17eeeuwbestaanmaar is thansverdwenen. In 1703werden o.a. tot leengronden gerekend Quadenoord, DeKeijenberg en Everwijnsgoed,
die thansmetbijbehorende bossen relictzijn.
Quadenoord bestond in 1649,hetEverwijnsgoed in
hetbegin van de 14eeeuw.Evenalsbij DeKeijenberg enOranje Nassau's Oord ligthier landgoedbos
uitde 19e eeuw.Ten zuiden van DeKeijenberg en
bijOranje Nassau's Oord liggen nogboskernen van
voor 1800.Indeze landgoedbossen iseen grotevariatie aanboomsoorten. De overige bossen zijnheideontginningsbossen uitde 19een 20eeeuw,waartoe inhetnoorden lage,nietdoorzichtige grovedennenbossen behoren. Indebossen isveelvegetatie vanhetbochtige smeletype en vrijveel van
hetbosbestype.Ookkomen de typen gaffeltandmos,
adelaarsvaren,Amerikaanse vogelkers en vegetatie
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behorend bijhet opgaand (beuken)loofbosenhet
verrijkte bostype voor.
Er is zowel droog alsvochtig totnat cultuurland (hetlaatste alleen inde beekdalen). Deze
dalen zijn floristisch vanbelang.Er zijnrestanten van interessante vochtige totnatte bostypen
met zeldzameplantesoorten. Ook zijn er sprengen
enbronnen enwatdrassig hooiland. Inenkele stukjesbouwland met een rand van loof-en naaldbomen
(somsmetoud loofhout) ismozaïekperceleringherkenbaar.Het cultuurland bijEverwijnsgoed,de
Keijenberg en tussen Oranje Nassau's OordenRenkum
is relict,evenals een stukjeheide tussen Dikkenberg en Grote Boschbeek. Relict isook eenboerderij aan de Bosbeekweg.
De Renkumse beken zijnhydrobiologisch van grotebetekenis,hoewel debeekfauna storingsverschijnselen toont.
In een smalle zone langs de Remkumsebekenbevinden zich verschillende groepen grafheuvels.Ook
het terrein vanhetvoormalige 14eeeuwse kasteel
Grunsvoort ligt inhetdal van genoemde beken.
Door de ligging isdit gebiedmoeilijk bereikbaarvooredelhertenenvoorwildezwijnen.Wildezwijnen trekkenechtertochincidenteeldoor. Ree en vos
verblijven inhet grootste deelvanhet gebied,de
das gebruiktbepaalde delen alsvoedselgebied maar
woont ingebied 87.Dedekking isplaatselijk onvoldoende en bovendien iser ten deleveelverontrusting doorverblijfsrecreatieenopenbare (zand)
wegen waarop veel geredenwordt.
De verblijfsrecreatie ismogelijk omdater vrij
veel caravan-enhuisjesterreinen inhetbos zijn.
Vooral hetbeekdal wordt druk bezocht,evenals het
pannekoekenhuis Panoramahoeve. Inhet zuiden ligt
een grotepapierfabriek inhetbeekdal.
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Dit gebied,datbegrensd wordt door o.a. een
spoorlijn eneen autoweg,heefteen ruimtelijk
landschap.Er is slechtsweinig bos (5%van deoppervlakte).De overige oppervlakte bestaat uit
cultuurland (90%)enopen natuurterrein (5%). Verspreid iserenigebebouwing;bijWolfheze zijn
kleine stukjeswoonbos.
Het gehele gebied ligt inde zwak glooiende
smeltwaterwaaier vande zuidwestelijke Veluwe.Er
zijn duidelijk droge dalen en ten zuiden vanWolfhezekomen noawat laqedekzandwelvingen voorzoalsop deDoorwerthsche Heide.
Debodembestaatuithumuspodzolgronden. Het
moedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand en
plaatselijk grindhoudend matig fijn zand.Degrondwatertrap isVIII enhier en daarVI.
Hetgebied behoort tot de Rekenkamervelden van
de zuid-Veluwe.Er isalleen droog cultuurland dat
voornamelijk bestaat uitbouwland. Ten noorden van
deboerderij Doorwerth ligtgrasland.Hetbouwland
isgroot-en kleinschalig en de rand daarvan is
evenals die vanhet grasland samengesteld uitloofennaaldhout.Het cultuurland ten zuidoosten van
de Sinderhoeve isrelict.
Hetweinige bosbinnen dit gebiedbestaat uit
heideontginningsbos dat aangelegd isvoor 1900.
Dezebossenhebben hun oorspronkelijke functie
grotendeels verloren. Indebossen iswatvegetatie van de typen bochtige smele,Amerikaanse vogelkers enhetverrijkte bostype.Relict is het
bos tenzuidoosten van Sinderhoeve en ten oosten
vanWolfheze.
DeDoorwerthsche Heide bestaatvoornamelijk uit
heidevan de typen struikheide en dopheide en wat
vanhet typebochtige smele.Ook dezeheide met
eenbegroeiingsrand van loof-en naaldbomen isrelict,evenalshet tracévande oudeweg BennekomHeelsum.
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Voor grote zoogdieren ishetgebied niet erg
belangrijk door het ontbreken van dekking. Bovendien ishetnogal verbrokkeld doorwegen. Ree en
vos trekken dooren de das gebruikt incidenteelbepaalde delen vanhetgebied om te foerageren.
Inhetgebied zijn enkele caravan-en huisjesterreinen.Metnamehetbosen deheide worden
door dagrecreanten regelmatig bezocht.
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Dekernvan
ditgebied wordtgevormd door
het
dalvan
deHeelsumsche Beekenhetdaarbijbehorendebrongebied.Deoppervlakte bestaatuitongeveer 45%bos, 10%open natuurterreinen45% cultuurland. Vrijwel alleeninhetzuidelijke deelis
enige bebouwingeninhet
dal
van
deHeelsumsche
Beek ligteenpapierfabriek.
Hetdal
van
deHeelsumsche Beekisdiepingesnedenindesmeltwaterwaaier.Eengrootdeel
van
debeekloopisnietnatuurlijk maar gegraven.
Het
noordelijke deelistendele dichtgestovenmet
stuifzand;plaatselijk zijndelandduinen meer
dan1,5mhoog.
Debodem bestaat grotendeelsuit moderpodzolenhumuspodzolgrondenenvooreenklein deeluit
beekeerd-,moerige-enenkeerdgronden.Hetmoedermateriaalisgrindhoudend matig grof zandenplaatselijk matig fijn zand.DegrondwatertrapisVIII
enhierendaar II,III,VIofVII.
Het aanwezigebos
isindeloopvan
de19eeeuw
aangelegdineen
oudopenbosgebied bestaandeuit
eikenhakhoutenheidevelden.Kenmerkend zijnde
oude eiken (o.a.deWodanseiken),deeikenhakhoutpercelenendeomvormingen hiervanmet naaldhout.
Deheideontginningsbossen bestaan voornamelijkuit
grove den.IndeWolfhezerbossen staan oude grove
dennen, o.a.de'duizendjarige'den.Hetbosgebied
heeftvoornamelijkeengrillig padénpatroon enveel
ondergroeivan
hetbochtige smeletype.Ookkomen
de typen adelaarsvarenenbosbes voor.Relictis
hetbostennoordenvan
deUtrechtseWegtenoostenvanMooiland,hetbos tussendeheidevelden
ten zuidenvanWolfheze,tenoostenvan
deboerderijWolfhezeenopdeOordberg tegenover Renkum.
Hetopennatuurterrein bestaat voornamelijkuit
heidevan
hettypebochtige smele.Plaatselijkis
heteengrasvlaktevanvrijwel uitsluitendbochtige smele.DeheidetennoordoostenvanMooilandis
relict;hetzijn twee complexendie
vanelkaar
gescheiden zijndoorhetbeekdal.Dit beekdalvande
Heelsumsche Beekisfloristischvanbelang wanter
komen vele zeldzameplantenenmossen voor.Op
verschillende plaatsen zijnbronnen.Desteile
(noord)hellingen,metname bijMooiland,zijnbryologischvanbelang.

Eriszoweldroog,vochtigals
natcultuurland,
het laatste alleeninhetdalvan
deHeelsumsche
Beek.Hetkaraktervan
hetagrarische gebied
wordtmede bepaald doordeaanwezigheidvaneen
autosnelweg,eenfabriekennietagrarische bebouwing. Relictishetcultuurlanddatligtinhet
beekdal tussen RenkumenHeelsumenindeomgeving
vandeboerderijWolfheze.
DeHeelsumsche Beekishydrobiologischvanzeer
grotebetekenis.
Het gebied beslaat gedeeltenvandeRekenkamerveldenvan
dezuid-Veluwe,debuurschap Renkumen
de grondenbehorende onder Oosterbeekendeheerlijkheid Doorwerth.Denederzetting Renkum wordt
in970voorheteerstgenoemd,Oosterbeekin834
en Doorwerthin1260.Binnenhetgebiedvan Doorwerth ligtHeelsumdat
in1031wordt genoemd.De
kerkinHeelsumisrelict,evenalsdeKoningsweg.
BijWolfheze ligthetkasteelWolfhezedat
in 1413
genoemd is.Hierisook
eenwildforstersgoed
geweestdat
in1371 vermeld werd.Denederzetting
Wolfheze wordt genoemdin1333/34.
Ineensmalle zone langsdeHeelsumsche Beek
bevinden zich verschillende groepen grafheuvels.
TerhoogtevanWolfheze ligtinhet
dal
vandeze
beekhetterreinvan
eenmiddeleeuwskasteel.
Voorhetwildisditgebied doordeaanwezige
dekkingbelangrijkerdangebied 94.Doordeliggingishetafgeslotenvan
hetverspreidingsgebied
van edelhertenenwilde zwijnen.Ree
envoszijn
inbepaalde delenpermanent aanwezig,dedasincidenteel.
Het gebiedwordtdoor recreanten drukbezocht,
vooralhet
dal
endenaaste omgevingvan
deHeelsumsche Beek.
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_ ingreep ofactiviteit invrijwel gehelegebied
zonder kwaliteitsverlies mogelijk
mogelijk kwaliteitsverliestengevolgevaningreepof
activiteit;nader onderzoek gewenst

ingreep ofactiviteitveroorzaakt indelen
vanhetgebied kwaliteitsverlies
ingreep of activiteit veroorzaakt inhet
grootste deelvanhetgebied kwaliteitsverlies.

* voor omschrijving recreatiecategorieënzietabel17 ;voor toelichting kwetsbaarheidsbeoordelingzie§ 3.2.2.en§ 3.3.3.

Het gebied wordt gevormd door hetbosgebiedWageningen-Hoog,HetMierenbosch,de Wageningsche
Berg en DeEng van Wageningen. De oppervlaktebestaat voorongeveer 70%uitbosen 30%cultuurland.Hetbosgebied vanWageningen-Hoog isvoor
een groot deelwoonbos geworden.Er isook nog enigebebouwing inhetbos enhet cultuurland.
De ondergrond behoort totde stuwwal van Ede.
De stuwwalheefthier aan de zuidzijde een zeer
steile stuwwalwand met eenhoogteverschil van meer
dan 30m.
Debodembestaat uitmoderpodzolgronden met als
moedermateriaal matig grof zand op grondwatertrap
VIII.
Dit gebied beslaat gedeelten van de Rekenkamervelden vande zuid-Veluwe en onderdelen van het
stadsgebied vanWageningen.Wageningen wordtvermeld in 1125;een vroegere vermelding stamt uit
het jaar 838 enbetreftwaarschijnlijk een oudere
nederzetting Wageningen opdeWageningsche Berg.
Hetbos is,evenals inde gebieden 92 en 93
aangelegd op resten van een vanuit de middeleeuwen
bekend maar weinig beschermd bos.De Dorschkamp en
OranjeNassau's Oord zijn landgoederen diemetde
bijbehorende bossen zijn aangelegd voor 1800.Het
overigebosbestaat uit landgoedbossen enheideontginningsbossen die zijn aangelegd inde 19eeeuw.
Debossen bestaan uit loof-ennaaldhout enerzijn
verschillen inhoogte endoorzichtigheid.Plaatselijk is hetpadenpatroon gebogen. Er isveelondergroeivande typenbosbes enbochtige smele,
vrijveel vanhetAmerikaanse vogelkerstype en wat
vanhet verrijkte bostype.'Inhet zuiden iswatopgaand loofbosmet rijkere ondergroei en vegetatie
vanhet adelaarsvarentype. Hetbosgebied ten zuiden vanWageningen-Hoog tot aande Wageningsche
Berg isrelict.
Relict isookhet cultuurland DeEng.Hetbe-
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staatvoornamelijk uitbouwland dat gedeeltelijk
op een steile helling ligtenwaarin mozaïekperceleringherkenbaar is.Verspreid liggen kleinere
agrarische gebieden met een loof-en naaldhoutrand.
Bij DeOude Tol is aan de randvan de ruimtennietagrarische bebouwing. Alhet cultuurland isdroog.
In DeEng groeien bijzondere planten. Floristisch
vanbelang isook de zuidhelling van deWageningsche Berg.Op deWageningsche Berg ligt eenArboretum.
Op deWageningsche Berg en inOranje Nassau's
Oord bevinden zich enkele groepen grafheuvels.Te
Wageningen-Hoog zijn overblijfselen aanwezig van
hetmiddeleeuwse dorpWageningen.
Voor grote zoogdieren ishet een randgebied.
Het is afgesloten van hetverspreidingsgebied van
wilde zwijnen en edelherten. Inhet westelijke
deelontbreekt de dekking,hetoverige gebied is
van enigbelang voor vosenree.
Het iseendruk bezocht recreatiegebied, vooral
omdat veel zandwegen voor auto's toegankelijk zijn.
Op De EngbijWageningen-Hoog iseen caravanterrein. BijWageningen zijn enkele sportvelden.
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Dit gebiedbestaat voor 90%uitbos,6% cultuurland en4%overig terrein.Het ligtbijna geheelop
steilehellingen.BijKievitsdel ishetbosvolgebouwd. Ook elders komt inhetbosplaatselijk verspreide en min ofmeer geconcentreerde bebouwing
voor.
Het gebied rond Doorwerth ligtop de stuwwal
vanArnhem metevenals in gebied 96 ookhier aan
de zuidzijde een zeer steile stuwwalwand vanmeer
dan 40mhoog. Deze steile wand isontstaan door
erosie van de Rijn.Er zijn verscheidene diepe dalen zoalsbijvoorbeeld bijHeveadorp enbijde
sprengen op deHemelsche Bergbij Oosterbeek.
Debodem bestaat uitmoderpodzolgronden en voor
eenkleindeel uit enkeerdgronden. Hetmoedermateriaal isgrindhoudend matig grof zand opgrondwatertrap VIII.
Het gebied beslaat gedeelten van de heerlijkheid Doorwerth en vanhet grondgebied vanOosterbeek. Doorwerth isin 1260vermeld, Oosterbeek in
834. OnderOosterbeek lagook dehof Zeelbeekgenoemd in839.
Een deel vandebossen ten noorden,zuiden en
westen van Doorwerth behoorde vroeger totdezogenaamde Doorwerthse en Oosterbeekse heggen,dit
zijn oude relictbossen die eigendomwaren van de
Heren van Doorwerth en de Gelderse Rekenkamer.Aanvankelijk ressorteerde eendeelhiervan onder de
hof Zeelbeek. Debossen bij Zeelbeek worden in
1396/97 vermeld. Inhetbegin vande 17eeeuwworden onder meer genoemd hetWesterhout,de Lange
Hegge,de Silverberghegge,de Boefhegge ende Koedel. Dezebossen enhetbos ten oosten van Doorwerth zijn eveneens relict.Hetboshier isdoorspektmet allerlei landgoederen waarvan DeOorsprong debelangrijkste is.In 1424wordthet als
leen van Doorwerth vermeld en inde 15eeeuw valt
het in twee stukken uiteen:Hoog- enLaagOorsprong. De Sonnenbergh iseveneens oorspronkelijk
een Doorwerths leengoed en wordt in 1428vermeld.
De landgoederen de Hemelse Berg,dePietersberg en
Hartenstein zijn uithetgoed TerAa ontstaan. In
hethele gebied zijnplaatselijk inde loopvande
19eeeuwproduktiebossen aangelegd. Hetoorspronkelijke padenpatroon isdaarbijbehandhaafd. Inde
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bossen isveel vegetatie vanhet adelaarsvarentype,
vrij veelvanhet bosbestype enwatvan de typen
Amerikaanse vogelkers,bochtige smeleenhetverrijkte bostype.BijOosterbeek iswat opgaandbeukenbos metvrij rijke ondergroei.Ookbij Heveadorp
en Doorwerth iswat rijkbos.De rijkerebosgedeelten in debuurt van Heveadorp,Hemelse Berg en
Doorwerth zijn floristisch van belang, evenals de
zuidrand van ditgebied langs de Fonteinallee,de
Seelbeek enhetbrongebied bij de oorsprong vande
Seelbeek. Bij DeOorsprong en langs debeek staan
evenals op deHemelse Berg wat elzenbroekbosjes
die bryologisch van belang zijn.Verspreid komen
wintereik enwilde kersvoor.
Er is alleendroog cultuurland. Relict ishet
land tenoosten van Boersberg, tennoorden van
Heelsum en aandebenedenloop van debeek bijHoogOorsprong. Inde randen vanhetbouwland ten oosten vanHeveadorp enbijde Boersberg staat oud
loofhout.
Debeken indit gebied (deDunobeek,de Seelbeek
en debeken opde Hemelse Berg en Hoog-Oorsprong)
behoren alle totdewaterenmet een zeergrotehydrobiologische betekenis.
Op de rand vande stuwwal bevindt zich ten zuiden vanHeveadorp eenmiddeleeuwse wal-ofvluchtburcht -de Duno. Rondomdehoefijzervormigewal
ligt een diepe droge gracht.Nabij deOudeOosterbeekseweg enhotel Bilderberg liggen groepen grafheuvels.
Voor grote zoogdieren ishet een versnipperd
randgebied. Het is sterk verontrust door menselijlijke activiteiten rond debebouwing endoorrecreatie.Vooral 'swinters isde dekkingplaatselijk schaars,daarentegen ishethier endaar rijk
aan voedsel.Vos en ree zijnpermanent aanwezig,
voor herten ishet afgesloten. De wilddichtheden
zijn relatief laag en de verspreiding isonregelmatig.
Hethele gebied wordt drukbezocht,vooral de
Westerbouwing inhet zuiden. Inhetbos ligtbij
Kievitsdel een zwembad enbijOosterbeek eensportpark.
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5 Beheerenontwikkeling

5.1 Inleiding
Paragraaf 4.2 behandelt de grotebetekenis die
deVeluwe innationaal en internationaal opzicht
bezit. Deze betekenis heefter toe geleid datde
overheid opverschillende niveaus heeft gekozen
voor eenbeleid dat gericht isopbehoudvanhetkarakter en dekwaliteiten van deVeluwe.Zoheeft
deProvincie Gelderland dehoofddoelstelling voor
het inontwikkeling zijnde streekplan voor deVeluwe als volgt geformuleerd: 'Stringentebeschermingvan natuuren landschap' (Nota alternatieve
voorontwerpen streekplan Veluwe, 1975). Ook in de
ruimtelijke ordening opnationaal niveauwordt de
betekenis van deVeluwe gehonoreerd. Inhet 'Interimadvies nationale landschapsparken' (1975)
wordt deVeluwe genoemd als (grootste) proefgebied
voor eennationaal landschapspark, terwijl inde
'Notalandelijke gebieden' (1977)nogmaals wordt
gewezen op dewenselijkheid vande instelling van
dergelijke parken.Op de 'Structuurschets voor de
landelijke gebieden' (1977) figureert de gehele
Veluwe als 'gebied met alshoofdfunctie natuur en
een restrictief beleid ten aanzien van groei en
spreiding vandebevolking'.
Ondanks deze zeker op landelijk en provinciaal
niveau algemeen erkende wenselijkheid van behoud
enherstel vankwaliteiten opdeVeluwe,zijn er
in toenemende mate allerlei ingrepen enactiviteiten diehiermee niet inovereenstemming zijn.Veel
van deze ingrepen,met name diewelke deprimaire
kenmerken vandeVeluwe aantasten (paragraaf 4.2
en 4.3),zullen wanneer met de gekozenbeleidsdoelstellingen ernstwordt gemaakt, geleidelijk
moeten verdwijnen.Andere zullen door een meer
doelgericht en vooral ook samenhangend beheer zodanigkunnen worden ingepast enbegeleid, dataantastingen zoveelmogelijk worden vermeden.
Indithoofdstuk zal daarom nader worden ingegaan opwenselijkheden enmogelijkheden voor het
beheer van deVeluwe.Hierbij iseen benadering
per discipline gekozen omdatdevisies t.a.v.het
beheer vanuit deverschillende disciplines in veel
gevallen niet indezelfde richting gaan.Het tot
stand komen van een gezamenlijke, integralebeheersvisie isop ditmomentnognietgoed mogelijk,
teneerste door de verschillende uitgangspunten
die voorde afzonderlijke disciplines vanbelang
zijn,ten tweede door een nog relatief geringekennis van veelrelaties enprocessen en ten derde
doordat concrete randvoorwaarden t.a.v.het gebruik
vanonderdelen vanhet gebied nietgegeven zijn.
5.2 Natuurbeheer
5.2.1

UITGANGSPUNTEN

Hetbegrip 'natuurbeheer'kan,in aansluiting
aan denota 'Taak en ontwikkeling vanhet Rijksinstituut voorNatuurbeheer' (1974)alsvolgtworden
omschreven:
'Hetnatuurbeheer richt zich ophetbehoud (het
bewaren voorhetnageslacht) vannatuurgebieden en
natuurlijke elementen inhet landschap,enop het
inuitgestrektheid en aantalvergroten daarvan.
Het natuurbeheer richtzichzowel ophetbehoud van
denatuurlijke alsvan de doordemensbewerkstelligdedifferentiatie. Het trachtdit te bereiken
doorbescherming (hetveilig stellen enhet vrij-

waren van storing enbedreiging vanbuiten), door
hetbeheren van terreinen endoorhet plaatselijk
scheppen vannieuwemogelijkhedenvoor natuurlijke
ontwikkelingen.Natuurbeheer heeft overigens een
nog ruimere strekking,omdathetzich ook kan
richten opplante-en diersoorten diewel nog grotendeels inhun oorspronkelijkebiotoop leven,
maar toch zodanig door demens zijn ontregeld dat
ze nu soms te talrijk zijn,waardoor beheer inde
zin van reguleren nodigwordt.De echte cultuurvolgers, die opdemens, zijn gewassen en zijn
huisdieren zijn gespecialiseerd,wordenhier niet
als 'natuurlijk element'beschouwd en zullen
slechts incidenteel binnen dehorizonvanhetnatuurbeheer vallen.Menkan natuurbeheer derhalve
kort aldus definiëren:
natuurbeheerishetveilig stellen,handhaven,
scheppen en reguleren vanbestaansvoorwaarden voor
natuurlijke elementen,waarbij onder natuurlijke
elementen wordtverstaan:soorten,l^vensgemeen- /
(
.
schappen,reliëfvormen,bodemtypen, geologische
ontsluitingen,watereneninecologischopzichtwaardevolle elementen inhet cultuurlandschap'.
Bijhetbeheer van eenbepaald natuurreservaat
gaathet vrijwel altijd omhet laten voortbestaan
van de levensgemeenschappen diehierin voorkomen.
Ondanks het feit dat indeze gevallen eenvrijconcreet doelwordt nagestreefd, isditbeheer vaak
al eenmoeilijke zaak.Hetdoenvanuitspraken over
hetbeheer van een gebied vanmeer dan 100000ha
geeft echter nog veel grotereproblemen. Enerzijds
isde statusvan eendergelijk gebiedveel gecompliceerder en anderzijds ishetnietmogelijk om
een even concrete doelstelling voor hetbeheer te
hanteren als inbovengenoemd voorbeeld. Ditlaatste geldtvooral,omdat in een zogrootgebiedaltijd verschillende belangen en aspecten een rol
spelen.Wanneer wij ietswillen zeggen over de
wenselijkheden t.a.v.hetbeheer van deVeluwe is
hetdaarom nodig eenbepaald uitgangspunt te kiezenbinnen de ruimte die de definitie vanhetbegrip natuurbeheer onslaat.
Hetmoge duidelijk zijn datvoor deVeluwe het
beheer niet alleen gericht zal kunnen zijn opbescherming (conservering),maar datook herstel en
ontwikkeling een rol spelen.Hier komt dan direct
de vraag aande orde naar de gewenste richting van
de toekomstige ontwikkelingen. Er zijn verschillende richtingen denkbaar:
Een ontwikkeling inde richting van wederommaximaal versterken vande oorspronkelijkevoedselarmoede van de Veluwe.Ditbetekent eenweer toenemen vanmenselijke activiteiten,voor zover die
althans zijn gericht op afvoer vanorganischmateriaal,enherstel van een vroegere,half-natuurlijke situatie metveelheide enweinigbos.Dezeontwikkelingsrichting zougekozen kunnenworden vanuit
de overweging dat deze situatie in de afgelopen 50
tot 100jaar inWest-Europa zozeldzaam isgeworden.
Een tweede mogelijkheid ishet scheppen van
ruimte voor een zonatuurlijk mogelijke ontwikkeling,wat inhoudtdatde (sturende)menselijke activiteiten en invloeden gaandeweg worden geminimaliseerd. Dit zougepaard moeten gaanmethet terugbrengen vandoor demensverdreven of uitgeroeide
fauna-elementen (zowelherbivoren als roofdieren;
Van deVeen 1975).
- Eenderde mogelijkheid ishet in stand houdenen
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verder ontwikkelenvan
deopditmoment bestaande
diversiteitaanlandschapstypenenlevensgemeenschappen. Dithoudtindatvan plaats totplaats
een verschillend doelgericht beheer moetworden
gevoerd.
Vanuithetnatuurbeheerkan
ineerste instantie
worden gezegd dathetvangrootbelangisdat
het
beheer (engebruik)van
deVeluwewordt gerichtop

het openhouden van verschillende
ontwikkelingsmogelijkheden
voor de toekomst. Bovengenoemdeontwikkelingsrichtingen zijn allemetdituitgangspuntinovereenstemming.Deeerste tweemogelijkhedenkunnen echterinditkader als extremen worden
gezien,waarvanhetnastreven vrijvergaande consequenties zouhebben.
5.2.2

DOELSTELLINGEN

VOOR HET BEHEER

Inverbandmethetbovenstaandeengeziendehuidige betekenisvan
deVeluwe (primaire kenmerken,
paragraaf 4.2) alsmedevan
deuiteenlopende kwaliteiteninhet gebied (paragraaf 4.5) ishetwenselijk dathetbeheer gerichtisop:
- Behoudenherstelvan
degrootschaligheid.
- Behoud vandehuidige diversiteitaanlevensgemeenschappen (landschapselementen).
- Waar mogelijk verhoging vandebiologische kwaliteiten (doorhet inspelenopdepotentiesvan
hetgebiedendoorhetwegnemenvanschadelijkeof
storende menselijke activiteiten).
Ditbetekentindepraktijkeendenkenoplange
termijn.Ineerste instantie dientdanals 'landschappelijk beheer' (nietteverwarrenmetdezuiver fysiognomischebenadering dieinparagraaf5.4
wordtgegeven)deruimtelijke ordeningvandelevensgemeenschappen (landschapselementen)aande
ordetekomen.Uitgangspunten zijn daarbijdeabiotische componenten (metname waterenbodem)ende
opbouw van gradiëntenvan menselijke beïnvloeding,
waarbijhetwenselijkisdatmet namedecentrale
delen vanhet gebiedworden gekenmerkt door zeer
geringeentevensopafvoervanorganischmateriaal gerichte invloed. Vervolgens dieneninovereenstemming hiermeedevolgende beheersaspecten
goedopelkaarteworden afgestemd:
- Hetbotanisch beheer (inhoofdzaak grootschalig)
metnamehetbeheer vanbossen,korte vegetaties
(heide)enstuifzanden.
Het zoölogisch beheer,waarondermet name
een
ecologisch verantwoord wildbeheerenmaatregelen
terbeschermingvan
de(roof)vogels.
Debosbouw.
De landbouw.
De recreatieeninverband daarmeedeontsluiting.
Er dientopteworden gewezendat
inditkader
debosbouw, landbouwenrecreatie ondergeschikt
zijnaan
deeisenvangoed landschappelijk,botanischenzoölogisch beheer.
Hetuitwerkenvan
degekozen,globalebeheersdoelstellingentotconcrete voorstellen voor
het
beheervanallerleionderdelenvan
deVeluwe valt
buitenhetkadervandeze studie.Inalgemene termen zalworden aangeduid hoedegewenste onderlinge afstemmingvan
degenoemde aspectenkanworden
gerealiseerdenzalhetbeheervan
debelangrijkste levensgemeenschappen wordenbesproken.
Het
wildbeheer,derecreatieenontsluiting komen
apartaan
deorde.
5.2.3
HET SCHEPPEN VAN GROTERE
EENHEDEN

BEHEERS-

Ineengebied alsdeVeluwekunnendezojuist
gegevenbeheersaspecten nietlos
vanelkaar worden
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gezien.Zobeïnvloeden recreatieenbosbouwdesamenstellingendedichtheidvan
debroedvogelbevolklng.Derecreatie heeft tevens invloedopde
gedragingenvan
degrote zoogdierenendeplaatsen
waar deze zich concentreren. Deze zoogdierconcentraties hebbendanweer invloedopdevegetatieen
kunnen plaatselijk doortehoge dichtheden schade
aanbotanisch interessante begroeiingenofbosbouwkundig belangrijke opstanden veroorzaken. Moderne vormenvanlandbouw beïnvloedendevoedselarmoedevan
deomgevingendaarmee vrijwel irreversibeldebotanische samenstellingvanaandeze
voedselarmoede aangepaste vegetaties.
DeVeluweismomenteel sterk versnipperd door
wegen,eigendomsgrenzenenwildrastersenopsommige plaatsenookdoordeliggingvan recreatieve
en andere voorzieningen. Opheffing vandezeversnipperingkan,zekeroplange termijn,wordengezien alsvoorwaarde voorhetvoerenvan
een evenwichtig beheer dat,inovereenstemmingmet
deprimaire kenmerkenvan
hetgebied,instaatisde
verschillende beheersaspectenenbelangen goedop
elkaaraftestemmen.Ditbetekent dathet gewenst
isenkele groterebeheerseenhedentescheppen,
waarbijaanafmetingenvanenkele tienduizendenha
moetwordengedacht.Dergelijke groterebeheerseenhedenbiedenindeeersteplaats mogelijkheden
voorhetscheppenvan
eengoede ruimtelijke verdelingvan
delandschapselementen. Voortskaneen
zodanige 'zonering'van
derecreatiedruk worden
gerealiseerd, dathet situerenvanvoldoende rustgebieden voordefaunamogelijk wordtopdieplaatsen,waar ditnietinconflictkomtmet belangen
vandevegetatieofdebosbouw.
Ten aanzienvanhetwildbeheerinhetbijzonder,
ontstaat doorhetscheppenvangroterebeheerseenhedendemogelijkheid populaties grofwild
met
een ecologisch verantwoorde opbouwenbijniette
hoge dichthedentebeheren. Thansisditopde
kleinere,door rastersvanelkaar gescheidenbeheerseenheden niet goedmogelijk.
5.2.4
BEHEER VAN GROEPEN VAN
MEENSCHAPPEN

LEVENSGE-

Bijhetbeheervan
deverschillende landschapstypenishetvangrootbelangdatrekening wordt
gehoudenmetdeonderlinge samenhang.Dezonering
dieinditverband meestwenselijk is,kan
opdeze
plaats nognietgoed worden aangegeven. Enerzijds
isdeze afhankelijkvan
devormenafmeting vande
toekomstige beheerseenheden, anderzijdsisnognader onderzoek nodignaardeaardenomvangvanvelerlei relatiesenprocessen.
Debelangrijkste elementen zullenhier afzonderlijk worden besproken,waarbijtenaanzien
van
de landbouwgebieden voornamelijk wordt ingegaanop
hetbeheervan
dekleine enclaves.

Bossen
Inditkaderwordt nietnader aangegeven opwelkeplaatsenwelkevormen vanbosbeheerdevoorkeur
verdienen.Welkanvanuithet oogpuntvan natuurbehoudeenaantalwensen worden genoemd:
De gewenste oppervlaktedie
wéluitbos (gedifferentieerd naardeverschillende functies)endie
nietuitbos bestaatenderuimtelijke verdeling
dienenineenbeheersplan nadertewordenvastgelegd.
- Het
iswenselijk datwordt gestreefd naar
een
combinatievaninlandse houtsoortenineen verhouding die terplaatsevannature verwacht zoukunnenworden. (Paragraaf 2.4.1.5die
depotentieelnatuurlijke vegetatie behandelt geefthiervanvoorbeelden.) Meestal betekentdit daternaarverhou-

dingmeer loofhout zoumoeten zijn dan aanwezigis.
Het isgewenst dat op enkele plaatsen geïsoleerde stukken bos geleidelijk aanhun lotworden overgelaten ommeer inzicht teverkrijgen innatuurlijkeprocessen, diezichbij een ontwikkeling inde
richting vaneen 'climaxvegetatie' voordoen (Van
der Lans 1976). Hierbijkan tevens meer kennis ontstaanmetbetrekking totdepotentieel-natuurlijke
vegetatie (paragraaf 2.4.1.5). Het isbelang dat
tenbehoeve van devariatie zowel vochtige als droge envoedselarme als rijkere lokaties voor een
dergelijke ontwikkeling worden gekozen.Omdathet
uitgangspunt op grote delen vandeVeluwe relatief
jong bosis,datzichopgestoordprofielbevindt,
alshakhout isgeëxploiteerd ofover grote oppervlakten uitbomenvan dezelfde ouderdom bestaat,
zalditproces vangeleidelijk aan zijn lotoverlaten een stuurproces op lange termijn betekenen
(Londo 1977).Natuurlijk bosheefteen gevarieerde
leeftijdsopbouwenbevat altijd een aanmerkelijk
percentage dode enomgevallen bomen (Vander Lans
1976). Er zijn ons geen gegevens bekend waaruit
blijkt dat stukkennatuurlijk bos temidden van cultuurboseenbesmettingshaard zijnvan schadelijke
organismen, zoalsde dennenscheerder.
Vaak zullen metname de vochtiger gebieden vanuitdebosbouw alsgeschiktwordenbeoordeeld voor
deproduktie vanhout,doch juist deze stukken met
o.a. dopheide zijnvanuitbiologisch oogpuntwaardevolen dienen niet tewordenbebost.Ten aanzien
van-de rijkere grondenkanworden gezegd dat het
vanuit een oogpunt van natuurbehoud ongewenstisdat
deze alle een functie krijgen waarhet accent op
dehoutproduktie ligt.
Het isgewenst dat inverband metdedoelstellingvoorhetnatuurbeheerbijbosbouwkundige maatregelen rekening wordt gehoudenmet de (roof)vogels:Het isvanbelang voor voldoende differentiatie in leeftijd (ookzeeroude opstanden zijn
noodzakelijk),houtsoorten structuur vandepercelente zorgen,waarbij dient teworden gestreefd
naar ruimepercelen (8-10ha,zoals inhet Speulder
enSprielder Bos). Inverband metdenoodzaak van
voldoende rustinhetbroedseizoen dienenbosbouwkundige maatregelen tot bepaalde jaargetijdenbeperkt teblijven,zoals datvroeger gebruikelijk
was.

Heide
Voor watbetreft de gewenste lokatie endeoppervlakte van de als zodanig tebeheren heidevelden
isnaderonderzoek nodig.
Er zullen beheersmaatregelen nodig zijnomde
verschillende heidecomplexen tebehouden.Het gaat
hierbij ineerste instantie omhet openhouden van
deheide enhet tegengaan vanbosontwikkeling. Voor
grote delenwordt aanbegrazing door schapengedacht. Teneinde metdeze begrazing gunstige effectentekunnen sorteren,ishet noodzakelijk dat
groterekudden debeschikking hebben overuitgestrekte gebieden.Plaatselijk isheto.a. inverband methetvoortbestaan vandekorhoenderstand
wenselijk datdeheide ineenzogenaamd 'mozaïekpatroon'doormiddel vanmaaien en/ofbranden wordt
beheerd, zodatvariatie inde leeftijd endehoogtevandeheidebegroeiingen blijftbestaan.
Wanneerwij dekarakteristieke heidevegetaties
(behorende tothetdopheideverbond (Ericion tetralicis)enhet struikheide-kruipbremverbond (Calluno-genistion pilosae;Westhoff &DenHeld 1969),
diedoorhet reeds genoemde oude,op 'afvoer'gerichte landbouwsysteem zijn ontstaan,werkelijk op
lange termijn willen behouden, is begrazing alleen
nietvoldoende.Er zaldaneen drietal essentiële
aeheersmaatregelenwederomnaast elkaarmoetenwor-

den ingevoerd: afplaggen,begrazen enbranden.

Zandverstuivingen

en

korstmossensteppen

Op deVeluwe ligt een aantal zeermooie levende
zandverstuivingen. Het iswenselijk dat enkele
hiervan door beheersmaatregelen voor dichtgroeien
wordenbehoed. T.a.v.de ligging van deopen te
houden zandverstuivingen kan ophet volgendeworden gewezen.De stuifzandenkunnen mede door intensievere vormen van recreatie (tevoet)wordenopengehouden. Doordat deze intensievere vormen vanrecreatie inhetkader van een zonering overwegend
zullen dienen teworden gesitueerd inde randen
van eengroterebeheerseenheid, zullen deopen te
houden zandverstuivingen methun dynamische karakter inhet algemeen eveneenshetmeest ophun
plaats zijn indeze randgebieden.
Hetverdient aanbeveling op sommige plaatsen het
proces vandichtgroeien ongestoord te latenverlopen, zodat denatuurlijke ontwikkelingen gevolgd
kunnenworden.Hiermee wordthetuitgangspunt gegeven voorhetontstaan vankorstmossensteppen, die
een stadium in ditprocesvormen.
Het iswenselijk een aantal vande thansopde
Veluwe voorkomende korstmossenbegroeiingen (kaartbijlage 5)door tegengaan vanbosontwikkelingen
verwijderen vanopslag terplaatse tebehouden.

Vennen en beken
Ten aanzien vanhetbeheer van deuiterstwaardevolle enkwetsbare voedselarme vennen ishet van
grootbelang alle activiteiten teweren dieeenbeschadiging van de voorwater ondoorlaatbare laag in
deondergrond,waarveelvennenvan afhankelijk
zijn, totgevolg kunnen hebben.Tevens zalmen er
voor zorgmoeten dragen datdoorhetbeheer vande
korte vegetaties (o.a.begrazing) en doorrecreatieve of andere invloeden (paragraaf 4.4.3)geen
eutrofiëring van devennenoptreedt.Een aantal
vennen ligt thans inmin ofmeer beschermde gebieden,waarin zijdoor uitgebreide controle enhun
vaak afgelegen liggingvrijwel ongestoord zijn.
Verschillende van deonderzochte vennen lopenechterdoordehuidige toename vande recreatiedruk
direct gevaar,aangezien zeop zeer gemakkelijk te
bereiken plaatsen gelegen zijnof zelfs inrecreatieterrein,zoalshetMosterdveen.Tot de zeergemakkelijk bereikbare vennenbehoren:Pluizenmeer,
plasbijSchaveren,ven ophetSpeulderveld, ven op
deElspeetsche hei,Ossenkolk,Andromedaven, Mosterdveen,Waschkolk,Watergraafse meertje,Asselse
veld ven 1enven 2,Bakenberg,ven inkleinZwitserland,Varkensven,Trapjesberg en de Deelense
Wasch (kaartbijlage 7en tabel 9 ) . Voorhetbehoud
van de levensgemeenschappen indezevennen ishet
noodzakelijk opkorte termijn maatregelen tetreffendie dehuidige recreatiedruk doen verdwijnen,
zodat eenherstel vande aangebrachte schade kan
optreden (Notenboom-Ram 1976).
Bijhetbeheer vandebekenmoet er in eerste
instantie opwordengewezen datwaterverontreiniging en storende activiteiten indenabijheid van
metname de kwetsbare brongebieden, sprengkoppen
en overhangende oeversdienen teworden vermeden.
Tevens ishetwenselijk dat uit sprengkoppen regelmatig doodblad wordt verwijderd en dat open
beekgedeelten inhandkrachtworden geschoond. Tenslottekan -wellicht tenovervloede -nogworden
gezegd datmaatregelen van cultuurtechnische aard
waardoor hetbiotoopverandert ongewenst zijn (paragraaf 4.4.3).

Landbouwgebieden
Ten aanzien van de landbouwgebieden is gebleken
(paragraaf 4.3) dateen gebruik datgepaard gaat
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met eutrofiëring vandeze gebieden (enhunomgeving)verlies van één vandeprimaire kenmerken
vande Veluwe met zichbrengt.Dit isvooral door
het sterk irreversibele karakter van deze verrijking vanhetmilieu in strijd methetuitgangspunt voor hetbeheer (paragraaf 5.2.1): het open
houden vanverschillende ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst. Daardoor isineerste instantie gewenst datop een dergelijke wijze van de
grond gebruik wordt gemaakt dat er geen invoer van
meststoffen en veevoer vanbuiten deVeluwe nodig
is. Inde oorspronkelijk botanisch zeer rijkegebieden aan de randen van deVeluwe methun vele
gradiënten isplaatselijk eenbeheer van de graslandenwenselijk, dat is gericht op vermindering
van de indebodem aanwezige plantevoedingsstoffen
(verschraling door afvoer vanorganisch materiaal)
teneinde dezebotanische rijkdom geleidelijk te
herstellen.
Voorwatbetreftdekleine ontginningen die verspreid over deVeluwe voorkomen (kaartbijlage 5)
dienteen onderscheid teworden gemaakt tussen de
oude enken enerzijds en de nieuwe ontginningen anderzijds.Op verscheidene plaatsenkanhetwenselijk zijndenieuwe ontginningen terug te vormen
totheide of eiken-berkenbos.Hierbijwordt gedacht
aangeleidelijk in intensiteit afnemende begrazing
met schapen.Tevenskunnen delen vandeze nieuwe
ontginningen alswildakker in gebruik worden genomen. Deoude enken kunnen als landschappelijk aantrekkelijke elementen gehandhaafd blijven. Intensivering vandebedrijfsvoering in de richting van
niet-grondgebonden vormen van landbouw,zoals mesterijen,isop de enken echter nietwenselijk. Het
verdient aanbeveling devoor deze enken benodigde
meststoffen weer uithet omliggende gebied te gaan
betrekken. Dit sluit aanbij dewenselijkheid een
op afvoer van organisch materiaal gericht beheer
tevoeren.
5.2.5

WILDBEHEER

(GROTE

ZOOGDIEREN)

Inhetvolgende zalvoornamelijk hetbeheer van
deplanteneters (herbivoren) aande orde zijn.Het
beheer van edelhert,wild zwijn en ree zal,teneinde op lange termijn deze soorten tekunnenbehouden ineerste instantie gerichtmoeten zijn op
het in stand houden vanpopulaties van een zodanige
grootte,dat er eengoede sociale structuur,verantwoorde leeftijdsopbouwen geslachtsverhouding
mogelijk is.Tevens ishet gewenst datdepopulatiesnietbijonnatuurlijk hoge dichtheden voorkomen. Ditbetekent dat grote,aaneengesloten leefgebiedennodig zijn,die echter indehuidige situatie op grote delen van deVeluwe niet voorkomen
door de aanwezigheid van tallozewildrasters enandere barrières.Hetisderhalve gewenst eenbelangrijk deelvandezebarrières voorhetwild weg te
nemen en grotebeheerseenheden tescheppen (paragraaf 5.2.3).
Indeze grote eenhedenkunnen tevensverschillendebeheersaspecten goed opelkaarworden afgestemd,die inwerken op factoren die voor de grote
zoogdieren vanbelang zijn.Hetbetrefthier de
factoren voedsel,dekking en rust. Bosbouwkundige
en landbouwkundige maatregelen hebben een directe
invloed opdevoedsel-endekkingssituatie,terwijl menselijke activiteiten alsrecreatie enverkeer ineerste instantie de rustbeïnvloeden. De
landbouwgebieden zijn inde vorigeparagraaf albesproken en de recreatie en ontsluiting komen apart
aande orde.Over hetbosbeheer kanhier nog het
volgendeworden gezegd.
Het isvanbelang ervanuit tegaan datdeplanteneters niet alleen in hetbosmaar vooral ook van
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datbosmoeten leven.Momenteel ishet bosbeheer
ineen aantal groterebosgebieden van deVeluwe nog
steeds zodanig dat interacties tussen de grote
zoogdieren enhunbiotoop als schade wordenbeoordeeld. Als gevolghiervan worden o.a. vaak grote
delen vanhetbos ingerasterd en zijn danniet voor
hetwild toegankelijk.Herziening vandedoelstellingen voorhetbosbeheer terplaatse isdaarom op
veelplaatsen gewenst in de richting vanmeer extensieve vormen vanbosbouw,waarbij demeervoudige functie die men tegenwoordig meer enmeer aan
hetbos toekent ook voorwatbetreft de faunawerkelijk totuitdrukking komt. Op diverse plaatsen
iseen afschaffing van deherplantplicht wenselijk,
zodat 'natuurlijke'ontwikkelingen opgang kunnen
komen en eenbetere voedselsituatie ontstaat.
Naast edelhert,wild zwijn en ree zijn thans op
delen van deVeluwe ook moeflons,damherten en
schapen aanwezig. Bijhet scheppen van grotebeheerseenheden door het verwijderen van rasters,zal
moetenworden onderzocht of deze dieren overalkunnenworden toegelaten ofdat selectieve rasters de
verspreiding van diverse soorten moetenverhinderen. Zoishet in ieder geval onjuistmoeflons en
schapen inéén gebied samen,tehouden,omdatdan
vermenging van de twee rassen optreedt en zebovendien dezelfde functiehebben,namelijk het begrazen
vanheidevelden en openvlakten.
Het aantal dierenper oppervlakte-eenheid (de
wilddichtheid) zal inde grotere beheerseenheden
moetenworden aangepast aande gewijzigde omstandigheden. Sommige soorten zullenplaatselijk in
aantal afnemen maar zich anderzijds in gebieden
vestigen waar ze nudoor rasters nog nietkomen.De
wilddichtheid zal daarbij zomoetenworden gekozen
dat de recreant voldoende mogelijkheden heeftom
hetwild waar tenemen,maar dat geen overbegrazing
optreedt,waardoor kwetsbare vegetaties worden vernield en onaanvaardbare schade aan produktiebossen
ontstaat.
Behalve hetree leven de genoemde zoogdierenhet
gehele jaar ingroepsverband (roedels,kudden, rotten).Er isduseen natuurlijke neiging tothet
vormen van concentraties.Verstoring enverontrusting versterkt deze concentratievorming met als
gevolg:overbegrazing en slechtere conditie vanhet
wild omdathet elders aanwezige voedsel niet kan
worden benut.Het isdaarom noodzakelijk testreven naar eenoptimale spreidingvanhetwild:instelling enhandhaving van rustgebieden van voldoende omvang zijn daartoe een eerste vereiste.
Deze gebieden zijn voorbezoekers niet toegankelijk
endeoverige activiteiten (o.a.bosbouw) zullen
tot eenminimum moetenwordenbeperkt.Aande rand
van rustgebieden kunnen eventueel voorzieningen
worden ontworpen,zodatbezoekershetwild kunnen
zien.
Zorgvuldige opzet endoorvoering vanhet regulatie-afschotblijft noodzakelijk.De schuwheid van
hetgrofwild kanwellichtworden verminderd,wanneer de jager vóór,tijdens en nahet schotonzichtbaar blijft voor hetoverigewild. Dat zouer
toekunnen bijdragen datdewandelaar en fietser
inhet gebied meer kanskrijgenwild tezien.
5.2.6

RECREATIE

EN

ONTSLUITING

Externe invloedenmoeten opverantwoorde wijze
worden ingepast,daarom ishetwenselijk dathet
recreatief qebruik wordtbeDerkt.
Voorzieningen voor intensievevormenvanrecreatie (o.a.verblijfsrecreatie)dienen op enigeafstand vande randen van degrotere beheerseenheden
teworden gesitueerd. Voorzieningen voor minder
intensieve recreatie zijn eventueel aan de randen

toelaatbaar (afhankelijk van dekwetsbaarheid van
de gebieden; zieparagraaf 4.5).Binnen debeheerseenheid zijn slechts lichte vormen vannietgemotoriseerde mobiele recreatie mogelijk. Dit betekent
o.a. dathetgemotoriseerd verkeer (inclusief bromfietsen) inprincipe isbeperkt totde randen van
debeheerseenheden (afgezien vaneventueel tehandhaven doorgaande enandere openbare wegen).
Voor grote delen vandebeheerseenheden ishet
nodig datwandelen en fietsen slechts opwegen en
paden en inbepaalde stukken slechtsbuiten het
broedseizoen is toegestaan.Wellicht kunnen enkele
perifere delen (o.a.zandverstuivingen) zonderdezebeperkingworden opengesteld.De rustgebieden
voorhetwild dienen niet toegankelijk tezijnvoor
recreanten.
Omeen goede zonering vande recreatiedruk te
kunnen realiseren ishetnoodzakelijk deontsluitingop grote delen vandeVeluwe teverminderen.
Zozouden een aantal openbare wegen (metnamezandwegen) aan deopenbaarheid kunnenworden onttrokken. Metbetrekking totditaspect isreeds een
aantal zeerbruikbare suggesties gedaan inhetrapport 'ZandwegenopdeVeluwe' (1974)vandegelijknamige commissie.
Voor deverharde wegenbinnen een groterebeheerseenheid ishet aan tebevelenhet gebruik te
wijzigen.Wanneerwe bijhandhaving van verharde
wegen degewenste zonering vande recreatiedruk
mogelijk willen maken ende ongevallen met wild
willen voorkomen, iseen stopverbod en drastische
snelheidsbeperking (bijvoorbeeld 40km/uur, andere
stukken 60km/uur overdag en 40km/uur 'snachts)
aan tebevelen.Opkorte termijnbestaatwaarschijnlijk geenmogelijkheid omverharde wegen aan
deopenbaarheid te onttrekken of af te sluiten
voor doorgaand verkeer.Tegen de achtergrond van
dedoelstellingen voorhetbeheer isditop lange
termijn echter alleszinswenselijk.

5.3 Beheervandebostypen
.3.1

INLEIDING

Bijhetdoen van uitspraken overhetbeheer van
debossen op deVeluwe vanuitbosbouwkundig oogpunt, zijn zowelhet functioneren vandebosbouw
als de functies diebestaande ofnieuw aan te leggenbossen vervullen ofmoetengaan vervullen aan
deorde. Ingrote lijnenbepalen regering,provincie, gemeente enparticulieren welke functie(s)een
bos ineenbepaalde regiomoet gaan vervullen.Momenteel vinden er talloze discussies plaats over de
toekomstige functievervulling vanhetbos inNederland. Deveelgehoorde meervoudige functievervulling
vanhetbos is-naarhetbos toe -nog onvoldoende
uitgewerkt.Binnen hetStaatsbosbeheer wordthard
gewerkt aan een concretisering vandeze meervoudige
functievervulling (Commissie Kampfraath 1975).
Inhet volgende zullen debostypen wordenbesproken. Hierbij isgeen keuze gedaan voor eenbepaalde doelstelling maar zal een drietaldoelstellingen voorhetbosbeheer achtereenvolgens aande
ordeworden gesteld:
Hetoptimaal in stand houden vanhetbostype.
- Hetverkrijgen van eenoptimale houtproduktie
inkwaliteit enmassa.
Eenmeervoudige functievervulling vanhet bos.
Allereerst echter enkele algemene opmerkingen.
Activiteitendie omwat voor reden ook opoffering
vanbos noodzakelijk maken,zijn strijdig met de
beleidsdoelstellingen voorhetbosen als zodanig
beperkende factoren voor deontwikkeling van de
bosbouw. Als voorbeelden kunnen genoemd worden
vormen vandag-enverblijfsrecreatie die gepaard

gaan metbosopoffering. Ditgeldt ook voor wonen
inbos.Men moet zich inditverband afvragen of
het maken van speel-en ligweiden inhetbos wel
de meest ideale vormvan recreatie inbosbetekent.
Andere vormen vanbosbeheer zoudenwellicht ruimte
kunnen bieden aan recreatie inhetbos,zonder dat
erbosmoetworden opgeofferd.
Vervolgens kan hiernog ophet volgende worden
gewezen.Tal van noodzakelijkebosbouwkundige maatregelenworden verstoord of onmogelijk gemaakt door
een tehoge wildstand. Veelal zijnde schadelijke
gevolgen hiervan moeilijk doorhetbeheer opte
vangen,door gebrek aan financiële mogelijkheden.
Deplaatselijk tenbehoeve vande jachthooggehoudenwildstand isniet alleen vanuit bosbouwkundig
maar ook uit ecologisch oogpunt ongewenst (paragraaf 5.2.5).
Een anderpunt isde eigendomssituatievan de
bossen opdeVeluwe.Demalenbossen (bostype 1)
(kaartbijlage 6enparagraaf 2.4.2)zijnquaeigendomssituatie weinig versnipperd. De malenbossen
zijn veelal inbezit van één eigenaar enmede daardoor alsboseenheid redelijk bewaard gebleven. In
deze relatief groteboscomplexen isoverhetalgemeen geen zeer grote verwaarlozing. Voor de overige
bostypen geldtdatdeze voor eendeel zeerversnipperd zijn,metname de heide-ontginningsbossen
en stuifzandbebossingen,waarbij juistde kleinere
bosbezittingen verwaarloosd zijn en/of omgevormd
totwoonbos,zomerhuisjesterreinen of camping.De
grote bosbezittingen (groter dan ca. 100ha) kennen
veelal éénof andere vormvanbosbeheer.
5.3.2
HET

HET OPTIMAAL
BOSTYPE

IN STAND

HOUDEN VAN

Voor malenbossen (bostype 1)betekent dit dat
hetbosbeheer zichvooral zalmoeten toeleggen op
de teeltvan loofhoutsoortenalszomereik,wintereik enbeuk.Het aanwezige eikehakhout binnen dit
bostype zouals zodanig moetenwordenbeheerd en/of
omgevormd in eikespaartelgenbos.Er zou aandacht
moeten zijn voor de zomer-enwintereik inhet nu
voornamelijk uitbeukbestaandeboombos.Hetnaaldhout zounietmogen overheersen binnen ditbostype.
Grensbomen, traa's enwallenstelsels - typische
elementen binnen ditbostype -dienen gespaard te
worden en zomogelijk hersteld. Deze doelstelling
ishetbeste teverwezenlijken binnen die bossen
van dit typedie inde loop van de 19een 20e eeuw
ingeringe mate metnaaldhout zijn omgevormd.
Ingrote lijnen geldthetbovenstaande ook voor
vanuit demiddeleeuwen bekende maar weinigbeschermdebossen (bostype 2} metdatverschil dat
deze bossen over het algemeen op armere groeiplaatsen voorkomen (paragraaf 2.4.2.4). Er zijn hier
drie varianten te onderscheiden.
De eerste variant ishetmeest oorspronkelijke
type,bestaande uit eenopenbegroeiing inde vorm
van struiken van zomer-enwintereik en/of eikehakhout,welke laatste eendichtere standruimtekent.
Vooraldeze meer openbegroeiingen dreigen ver^
stikt teworden doorgrove-dennenopslag,welke ver- wijderd dient teworden.Ook verschralingstechnieken verdienen overweging omdatdoor verrijking van
dit type karakteristieke elementen anders verloren
dreigen te gaan.Hetaanwezige eikehakhout vraagt
omeen adequaatbeheer,datwil zeggen ofwelregelmatig kappen ofwel omvormen tot eikespaartelgenbos.
De tweede variant,het opkleine schaal met
naaldhout omgevormde type,en dederde variant,het
op grote schaalmetnaaldhout omgevormde type,zullenwanneer ze teruggebracht worden naarde eerste
variant opden duur vanhun naaldhoutbevrijdmoe-
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tenworden.Afhankelijk echter van de plaatselijke
omstandigheden,bijvoorbeeld die bossenwaarin relatiefweinig loofhoutaanwezig is,kan naaldhout
eenbelangrijke rolblijven spelen.
Landgoedbossen (bostypen 3en 4)verkeren in
veelgevallen ineenverwaarloosde toestand.De
oorspronkelijke opzet (Franse stijlen/of Engelse
landschapsstijl) is inveelgevallen verloren of
dreigtverloren tegaan.Wilmen dezebostypenbehoudendan is restauratie noodzakelijk.Welke stijl
nagestreefd moetworden is afhankelijk vandesituatie terplaatse.Opgemerktmoetwordendat in
landgoedbossen aangelegd na 1800 (bostype 4)naaldhout een overwegende rol speelten inlandgoedbossen aangelegd vóór 1800 (bostype 3)loofhout.
Voor deheide-ontginningsbossen enbouwlandbebossingen (bostypen 5,6en 7)geldtdatze alle
zijn aangelegd met alsenkelvoudige doelstelling
dehoutproduktie.Wanneer men dezebostypen in
standwilhouden,kandithetbeste door deoorspronkelijke doelstelling ooknutehandhaven.
Vooral inheide-ontginningsbossen aangelegd vóór
1900 (bostype 5) zalhetmogelijk zijnmetmeereisende naaldhoutsoorten en zomogelijk met loofhout tewerken.Voor de heide-ontginningsbossen
aangelegd na 1900endebouwlandbebossingen (bostypen6 en 7)geldteen aantalbeperkingen (paragraaf 2.4.2.4). Typische elementenbinnen deze
groep vanbostypen dienen gehandhaafd ofhersteld
teworden,zoals deoverwegend lange rechtewegen,
singelbeplaritingenendewallenstelsels rond de
heide-ontginningsbossen vanvóór 1900endebouwlandbebossingen (bostypen 5en 7 ) .Daarnaast is
hetnoodzakelijk het grootschalige karakter van
deheide-ontginningsbossen van vóór 1900 (bostype
5)enhet overwegend kleinschalige karakter van de
heide-ontginningsbossen vanna 1900en debouwlandbebossingen (bostypen 6en 7)in stand tehouden.
Binnende stuifzandbebossingen (bostype 8) zijn
groteverschillen aanwezig. Instandhoudingbetekenthierhet gebruik van overwegend naaldhout
(metname grove denop de armere groeiplaatsen) en
hethandhaven vanhet inveel gevallen aande terreinomstandigheden aangepaste wegennet. In stand
houden vande spontaan gevormde bossen (bostype 9)
betekent zonder ingrijpen debosontwikkeling zijn
gang latengaan.
5.3.3
HET VERKRIJGEN
VAN EEN
OPTIMALE
HOUTPRODUKTIE
IN KWALITEIT
EN/OF
MASSA
Inhethierna volgende zalnietexplicietworden ingegaan opdepotentiële geschiktheid voor de
bosbouw zoals dezewordt afgeleid uit gegevens
over bodem,waterhuishouding envegetatie.Hetgaat
hier omeen algemene beschouwing over de mogelijkheden vanhoutproduktie binnen debestaande bostypen. Demalenbossen (bostype 1)liggen overwegend
opde stuwwallen enwelopdebetere bodems (moderpodzolgronden). Ditbrengtmet zichmeedat er
overhet algemeen uitgebreide bosbouwkundige mogelijkheden zijn.Een goedehoutproduktie valtte
verwachten metname metnaaldhoutsoorten alsdouglas, lariksen grove den eneen redelijke tot
goede groeivan zomereik,wintereik enbeuk.Wanneer dedoelstelling gericht isopmassaproduktie,
datwil zeggenkorte omlopen,zaleenmeer rationele opzetvandeontsluiting veelal gewenst zijn
methet gevolgdathet oorspronkelijke wegennet
van structuur zalkunnen veranderen.Wanneergedachtwordt aan deproduktie vanhoogwaardig zaaghoutmeteen selectiefbosbeheer en relatief lange
omlopen ishethuidige ontsluitingspatroonwellicht
voldoende.
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Voor de vanuit demiddeleeuwen bekande maar
weinig beschermde bossen (bostype 2)geldt in grote lijnen hetzelfde alsvoor demalenbossen (bostype 1 ) .De groeiplaatsverschillen binnen dit bostype zijn echter groter danbijde malenbossen
(paragraaf 2.4.2.4). Opde armste groeiplaatsen
zalmen niet veelméér kunnen bereiken dan het
huidigeproduktieniveau van de stuifzandbebossingen op dewatarmere groeiplaatsen.
De landgoedbossen vanvoor 1800 (bostype 3)liggenevenals demalenbossen overhet algemeen opde
betere groeiplaatsen integenstelling totde landgoedbossen die zijn aangelegd na 1800 (bostype 4)
waarvan de groeiplaatsmeer overeenkomt metdie
van deheideontginningsbossen en stuifzandbebossingen (bostypen 5,6 en 8 ) .Voor de landgoedbossenvan voor 1800 (bostype 3)gelden dan ook ruime
mogelijkheden voor dehoutproduktie.Wel dientmen
bij de landgoedbossen (bostype 3en4) tebedenken
datdezebossenqua opzet zodanig zijn aangelegd
datmeerdere functies vervuld moetenworden. Het
uitwerken van de enkelvoudige doelstellinghoutproduktie zalhetoorspronkelijke karakter vandezebostypen grotendeels verloren doengaan.
Voor deheideontginningsbossen enbouwlandbebossingen (bostypen 5,6en 7)betekenthet verkrijgen
van eenoptimale houtproduktie het continueren van
deoorspronkelijke doelstelling. Dehoutproduktiemogelijkheden zullen overhet algemeen lager zijn
dan dievan demalenbossen en landgoedbossen van
voor 1800 (bostypen 1en3 ) .
Inde stuifzandbebossingen (bostype 8)zitten,
zoals reedseerder opgemerkt,grote groeiplaatsverschillen. Opdebetere groeiplaatsen valteen
redelijke totgoedeproduktie teverwachten van
naaldhoutsoorten als grove den enmogelijk douglas
en opde armere groeiplaatsen eenmatig totredelijke groeivan grove den. Deervaring leertbovendien datdewat oudere grove-denneopstanden op
armere stuifzanden na zo'nvijftig jaareenbetere
groei gaanvertonen.
Voorde spontaan gevormde bossen (bostype 9)
geldtdatdezebossen meteen speciaal opdit type
afgestemd bosbeheer,bestaande uitbegeleiding en
verzorging, interessante mogelijkheden kunnen biedenvoor debosbouw.
5.3.4
EEN MEERVOUDIGE
VAN HET BOS

FUNCTIEVERVULLING

Hiermede wordtbedoeld het tegelijkertijdvervullen vanverschillende functiesdoorhetbos.
Onder functiewordthier debetekenisvanhetbos
voor dehoutproduktie,denatuur-en landschapsbescherming,de recreatie,de jachtenandereaspectenverstaan.Devraag is inhoeverre deze functies strijdig zijnmethetuitgangspunt van de bosbouw:deduurzame instandhouding vanhetbos.Zoalsreedsinde inleiding isvastgesteld, zijnnog
weinig concrete gegevens beschikbaar over debetekenis,die deze meervoudige functievervulling voor
hetbos (i.e.debosbouw)heeft.
Er zalhiervolstaanwordenmetenkele opmerkingen. Inparagraaf 3.2.2.5is ingegaanop dekwetsbaarheid vanhetbosvoor derecreatie. Aanvullend
hieropkanopgemerktworden datbossenmet relatief
veel open ruimte,zoalsde landgoedbossen (bostypen
3 en 4 ) , voor dedagrecreatie mogelijkhedenbieden.
Hieronder valtook eendeelvan devanuit demiddeleeuwenbekende maarweinigbeschermde bossen en
de vanafhetbegin van deze eeuw spontaan gevormde
bossen (bostype 2en 9 ) . Bedachtmoetwel worden
datbostype 2ten gevolge vanveelvuldig bezoek
verrijkt (geëutrofiëerd)kanworden,terwijlhet
juistzijnontstaan tedankenheeft aan eenbepaal-

de minerale verarming.
De landgoedbossen (bostypen 3en 4) lijken bij
uitstek geschiktvoor een veelzijdige functievervulling,te meer daar de oorspronkelijkedoelstelling er ook op gerichtwashetbosmeerdere functies te latenvervullen. Het zou indit verbandinteressant zijnna te gaanwat de opzetvan deze
landgoedbossen thans nog voor eenbetekenis heeft
voor eenveelzijdige functievervulling vanhetbos.
Voor watdeheideontginningsbossen enbouwlandbebossingen (bostypen 5,6 en 7)betreft kan men
zich afvragen ofhet zeer rationele ontsluitingspatroon en de daaraan gekoppelde opstandsgewijze
opbouw een juiste ruimtelijke opbouw heeftopgeleverd wanneer mendenkt aan eenveelzijdige functievervulling. Opmerkelijk isdat juist indeze
bossen veel recreatievoorzieningen zijnaangebracht.
De stuifzandbebossingen (bostype 8) lijken zeer
geschikt voorhetvervullen vanmeer functies en
wel vanwege de ligging van debossen vandit type
endebosbouwkundige betekenis ervan.
5.3.5

CONCLUSIES

OpdeVeluwe liggen debossen met demeestemogelijkheden voor dehoutproduktie vooral opde
stuwwallen,debetere bodems binnen het gebied.
Dezebossen vormen ook vaak de oudste boskernen
binnen het gebied, nl. debostypen 1,2en 3 (paragraaf 2.4.2.4). Dezebostypen zijn zeer gevoelig
voor veranderingen van doelstelling. Juist in dit
soort gebieden zal men alshet gaatomontwikkelingsmogelijkheden,een goed gefundeerde doelstellingenkeuze moeten maken opbasis van gedegen multi-disciplinair onderzoek. Duidelijk mag zijn dat
sterk expansieve vormen van openluchtrecreatie in
dezebossen groteproblemen kunnen geven alsmen
denkt aanhoutproduktie ende instandhouding van
hettype.
Deoverige bostypen (4-9)-meestal ontstaan op
basis van ontginningen - liggen vaak opbodems van
eenmindere kwaliteit. Ditheeft tot gevolgdat de
mogelijkheden voorhoutproduktie hier minder zijn
dan die van debostypen 1,2en 3.Veelvan de
overige bostypen verkeren ineen lagerontwikkelingsstadium dandebostypen 1,2en 3.
Wat inde toekomst aanhoutproduktie mogelijk
zal zijn,zal inhoge matebepaald worden door de
organisatie vanhet bosbeheer op deVeluwe. Zoals
reedsopgemerkt laatdit inverschillende gebieden
veeltewensen over,vooral aandekwetsbare ran-den van deVeluwe.Wil menondermeer dehoofddoelstelling van het 'Streekplan Veluwe indemaak'
(1975)namelijk 'stringentebescherming van natuur
en landschap'waar kunnen maken,dan zalmen inde
toekomstmoeten zoeken naar een organisatievorm
vanhetbosbeheer welke hetmogelijk maakt datgewenste ontwikkelingen doorgangkunnen vinden enongewenste ontwikkelngen afgeremd kunnenworden. De
reorganisatie van het beheer moet erop gericht
zijn dat grotere eenheden verkregen worden,over
deeigendomsgrenzen heen.Hierdoor ontstaanmogelijkheden voorhet samenstellen van acceptabele
werkpakketten, een goedebasis voor geïntegreerd
bosbeheer en ruimte voorhet opzetten van eengedegen zoneringssysteem terbescherming van zowel
economisch alsecologisch waardevolle gebieden.
Hetmag duidelijk zijn dathethuidigebosbeheer invele gevallen niet opgewassen istegen de
aanspraken die vanuit onze samenleving gedaanworden oponze bossen. Enerzijds komtditdoorde
structurele moeilijkheden in debosbouw,anderzijds omdatveelboseigenaren eenbeperkt beeld
hebben van zowelhet fenomeen bos alshet fenomeen

recreatie.
Wanneer men spreekt over reorganisatie vanbeheer enmentaliteitsombuiging, zietmen al snelde
grote taak diehier isweggelegd voor de grotebosbezitters, zoalshet Staatsbosbeheer en deKroondomeinen. Zijkunnen met dehen ten dienste staande middelen enmankracht hier een duidelijke functie vervullen.
5.4 Landschapsbeheer
Het aangeven van een landschappelijkeontwikkelingvan deVeluwe stuitopmoeilijkheden. Devoornaamstehiervan zijn:
- Het isonvoldoende duidelijk welke wensen t.a.v.
de Veluwe bijhetpubliek leven.Hetdoor de
'Dorschkamp'verrichte onderzoek (paragraaf
3.2.1.10,hoofdstuk6,Coeterier 1977)geeft als
zeer globale conclusie dat 'natuurlijke' landschappen meer gewenst zijn dan 'cultuurlijke' endat
deze natuurlijkheid o.a.wordtbepaald door het
niet-aangelegd-zijnvan landschappen endoor vrije
toegankelijkheid. Deze criteria zijnnietopeenvoudigewijze te vertalen naar landschapsbouwkundigemaatregelen voor een gebied alsdeVeluwe.
- De landschapsfysiognomie hangt in sterke mate
samen met de functie ofdebestemming van gebieden.
Dezebestemming isveelalwettelijk vastgelegd en
kannietzonder ingewikkeldeplanologische procedures -waaronder inspraak van debevolking eenbelangrijke plaats inneemt -worden veranderd. Zois
hetbijvoorbeeld niet realistisch om tepleiten
voor hetbebossen van agrarisch gebruikte gronden,
zonder datnader onderzoek isverricht,waarbijondermeer deplanologische haalbaarheid bestudeerd
wordt.
Vanwege dezemoeilijkhedenheeft de volgende
verhandeling vooral betrekking ophet beheer van
bestaande landschappen -de formulering konhierbij inde meeste gevallen niet andersworden aangegeven dan inde trantvan 'watnietgedaan dient
teworden'.Erwordt nietmee gezegd,dat landschapsbouwop deVeluwe nergens wenselijk is.
In gebieden die inde laagste waarderingsklassen
vallen zoueen actiefbeleid terverfraaiing van
het landschap gevoerd kunnen worden (paragraaf4.5).
Voor de landschappen inklasse 1zoukunnen worden
gestreefd naar:
Eenbetere aansluiting van stedelijke bebouwingselementen op demeer natuurlijke componenten
vanhet landschap,bijvoorbeeld doorhet aanbrengen
vanbeplanting langsnieuwbouw-dorpsranden.
(Meer)beplanting bij exorbitant groteagrarische schuren en gebruik vanminder contrasterende
kleuren opvoedersilo's e.d.
Voor veelvan de landschappen inklasse 2geldt
dathet aanbrengen van afwisselinghun aanzien kan
verhogen. Daarbijkomen vooral inaanmerking het
aanplanten van nieuwe houtsoorten enhetplaatselijk creëren vannieuwe ruimtes.Bestaandekapvlaktes,brand- en/of stormschadegebieden kunnen
bijvoorbeeld totheideveld of zelfs tot stuifzandgebied worden omgevormd. Ook ineen aantalruimtelijke landschappen inhogere waarderingsklassen
(o.a. grote heidevelden) kunnenmaatregelen genomenworden.Speciaal hetmetbeplanting afschermen
van rijks-enprovinciale wegen komt in aanmerking.
Inparagraaf 3.2.1.10isuiteengezet dathet
waarderingssysteem voor hetVeluwe-landschap berust
ophetmeten van dehoeveelheid inhet landschapsbeeld aanwezige informatie.Hiervoor zijn drieparameters gehanteerd, namelijk de vervangingswaarde
(matevan vervangbaarheid),de afwisseling ende
zeldzaamheid. Het landschapsbeheer van de Veluwe
zou inde eerste plaats gerichtkunnenworden op
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Tabel 22. Degebieden die tenbehoeve vanhet landschapsbeheer eenbijzondere aandacht verdienen. Dezegebieden staan afgebeeld inafb.42 en zijn ongelijk aan de totdusver algemeen gebruikte gebiedsindeling.
Nummer Naam van het gebied
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
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Oldhorst-IJsselvliedt
Schouwenburg-Zwaluwenberg
De Dellen
Doornspijkse Heide
Bovenweg (Nunspeet)
Zandenbos,Welna,Tongerense heide
Hulshorsterzand, Leuvenumse bos,Leuvenum, Staverden, Uddelermeer
Elspeterbos,Uddeler heegde
Gortelse bos,Niersen, Cannenburgh
Speulder- enSprielderbos, Boeschoten
Garderense enk
Oud Miliigen
Uddeler veld,Meerveldsebos
Hoog-Soerense veld,Hoog-Soerense bossen,Asselse heide
Het Loo
Kootwijkseveld,Kootwijkse veen enKootwijkse zand
Hoog Buurlo
Harskamp
Harskampse zand
Ugchelse bos
Ugchelse bos,Hoenderlosebos,Spelderholt
Het Zand (Beekbergen)
Veldhuizerspreng
Terhorst
Hoge Veluwe (noord)
Wekeromse Zand
Edese bos
Hoekelum
Renkumsebeek. Oranje Nassau's Oord,Wageningse berg
De Ginkel
Planken Wambuis
Hoge Veluwe (zuid)
Wolfhezer bossen
Zilverberg,Kievitsdel (Doorwerth)
Warnsborn, Vijverberg
Zijpendaal
Deelerwoud
Loenense bos,Loenermark
Laag-Soeren
Veluwezoom

HARDERWIJK

LEGENDA
Gebied dat grotendeels inwaarderingsklasse 4en/of 5valt: zeerzorgvuldig beheer wenselijk

<^ÏÏ

Gebieddat bovendien grotendeels uit ruimte bestaat endaardoor zeerkwetsbaar is:
uiterst zorgvuldig beheerwenselijk
nummer gebied,zievoor denaam tabel 22
bebouwde kom

Afb.42 Landschapsbeheerskaart Veluwe
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handhaving van deze gemeten informatiewaarde. Met
betrekking totdeparameters afzonderlijk kunnen
de volgende beheersmaatregelen worden voorgesteld:

De

vervangingswaarde

BEGROEIING Het nietvoortijdig kappen van oudebegroeiing,zowel inbos,alsrand van ruimtes.Typen
indekaartlegenda waarop ditbetrekking heeft
zijn: hoge beuken en inlandse eiken,hoge grove
dennen en overighoog naaldhout, lage inlandse
eiken (vooral detypische 'strubben'),hoog geboomte inparkachtige landschappen (typen 68en 69)en
solitaire bomen (voor zoveroud).
BEBOUWING Sloop geen oude endeels streekeigen
agrarische bebouwing;behoud zomogelijk de agrarische functie (endaarmee hetbestaande uiterlijk)
envoorkom ongewenste verbouwingen, bijvoorbeeld
2ewoningen.
WATER Onttrek geenwater aanvennetjes,bijvoorbeeld door ontgrondingen waarbij de ondoorlatende
laag doorbroken wordt.
ACTIEF STUIFZAND Voorkom dathet stuifzand wordt
vastgelegd door een laag van (korst)mossenen later
door hogereplanten (bijvoorbeeld door gerichte
vormen van recreatie).

De

afwisseling

RUIMTEWERKING Kap (enverwaarloos) geenhoutwallen of andere lineaire beplantingen. Laat zogenaamde opslaggebieden (associatie ruimte-massa met heide- of (korst)mosvegetatie)nietverder dichtgroeien. Kapplaatselijk eventueel opslag (eris bijvoorbeeld ca.2000ha van type 52op deVeluwe,tegenover slechts ca. 300ha van gaaf type 15a ! ) .
Dun tijdig jonge aanplant.
STRUCTUUR Vervang stroken-enmozaxekpercelering
nietdoor rationele percelering (grote rechthoekige
blokken). Onderhoud bestaande gebogen padenpatronen
en laat rechtlijnige sleepwegen e.d. nietdomineren.
BEGROEIING Insterk gevarieerde eenheden bos liggen op tal vanplaatsen kapvlakten ofer zijn
storm- ofbrandschadevlakten ontstaan.Plant deze
vlakten niet inmet soorten die zeomringen,aangezien dan devariatie inhet typeverloren kangaan.
RELIËF Egaliseer geenbestaande heuveltoppen en
steilehellingen (toevoeging b indekaart) die
plaatselijk zijn 'voorzien van' uitzicht(punt);
vergroot zomogelijk de zichtbaarheid vanhet eolische reliëf (stuifzandheuvels,dekzandruggenenz.,
toevoeginga ) .

De

zeldzaamheid

Zeldzaamheid isnietper afzonderlijk kenmerk
gemeten,maar per 'compleet landschapstype' (In
het archief vanStiboka iseen lijstvan zeldzame
typen aanwezig). Handhaving van gave,zeldzame
landschapstypen wordt grotendeelsbereiktdoor de
typen indewaarderingsklassen 4en 5stringent te
beschermen en zorgvuldig tebeheren. 28vande 97
opde Veluwe onderscheiden gebieden bestaan voor
meer dan 25%uit landschapstypen met eenwaarderingsklasse 4en/of 5,zodatdeze gebieden inde
eersteplaats vanbelang zijn.
Ietsmeer gedetailleerde informatie geeft - los
van de gebiedsindeling -afb.42waarin alle relatief grote complexen landschap indeklassen 4en/
of 5zijn aangegeven,plaatselijk verbonden door
kleine zones inklasse 3.De gebieden zijn genummerd en in tabel 22vaneennaam voorzien.

Door bescherming van deze gebieden blijft
het
overgrote deel van de op de Veluwe aanwezige zeldzame landschappen in stand, terwijl bovendien ook
vrij veel moeilijk vervangbare en intern
afwisselende landschappen gehandhaafd blijven. Beheers250

maatregelen hier dienen hetkarakter van deboven
opgesomde mogelijkheden tevolgen; uiteraard vraagt
ieder landschapstype omeen specifiek pakketmaatregelen,dat inditbestek niet gegeven kanworden.
Indeze gebieden tenslotte,moetelke nieuwe ingreep uiterst
kritisch
worden bezien,inhet bijzonder inde ruimtes die gearceerd ophet kaartje
staan (afb.4 2 ) ,aangezien deze in fysiognomisch
opzichtkwetsbaarder zijn dan demassa (paragraaf
3.2.1.10).
5.5 Cultuurhistorische aspecten
Omdateen gefundeerd onderzoek vande relaties
tussen cultuurhistorie enplanologie nietvoorhanden is,worden ten aanzien vanhet toekomstigebeheer van de Veluwe de totdusver gehanteerde waarderingscriteria (hetaldan nietaanwezig zijn van
cultuurhistorische 'relicten'en de samenhang tussende relicten) alsuitgangspunten gekozen. Gaat
men uitgaande van deze criteriaplanologische maatregelen beoordelen,dan resulteert dit in twee
hoofddoelstellingen die uitde aardvan de cultuurhistorische verschijnselen voortvloeien:eenstreven naar conservering en een streven naar restauratie.
Inhet eerste geval staat centraal dewens de
bestaande cultuurhistorische waarden tebehouden;
inhet tweede gevalwordt nog een stapje verdergegaan enwordt gezocht naarmogelijkhedenomde cultuurhistorische betekenis van deVeluwe verder te
herstellen.
Voor watbetrefthetbehoudsaspect,moetennieuwe voorzieningen diekunnen leiden toteenverminderingvanhetrelictoppervlak en toteenverstoringvan de samenhang worden gerealiseerd indegebieden endeplaatsenwaarvan sinds 1870 (paragraaf 2.7) debestemming wijzigingheeft ondergaan
(kaartbijlage 3 ) .Naderbekeken ishet echter de
vraag ofmen,waar duidelijk behoefte bestaat aan
meer gedetailleerde informatie,methet geven van
deze algemene richtlijn magvolstaan.Metname rijzenproblemen metbetrekking tothet aangeven van
regels die een verantwoord beheer van deverschillende cultuurhistorische relicten mogelijk zouden
moeten maken.Er zouantwoord moetenworden gegevenop vragen als:hoe verkan ikgaanmethetaanbrengen vanveranderingen zonder dat een relictophoudt relict te zijnenwanneer is (eenzekere mate
van) samenhang nogherkenbaar ?Helaas isdekennis
van deze zaken (nog)onvoldoende.Hetprobleem is
echter gesignaleerd en zal -naarvalt tehopen nadere studie uitlokken.
Watbetrefthet restauratieaspect,kanbijhet
voorgaande worden aangesloten. Omde discussie
hieromtrent tebevorderen wordthetechter zinvol
geacht enige activiteiten tebelichten diemogelijkbijkunnen dragen tot een vermeerdering van de
cultuurhistorische betekenis vanhet studiegebied.
In zijn algemeenheid kanworden gesteld dateen
vermeerdering van de cultuurhistorische waarden
van een gebied kanworden verwezenlijkt doorreconstructie enherstel van de landschappelijke
eenheden uithetverleden.Het isduidelijk dat
dit streven omwille van dehaalbaarheid ophet
maatschappelijke enhet financiële vlakniet kan
leiden toteen algehele reconstructie van de toestand zoalsdie omstreeks 1870was.Veelmeer moet
danookworden gekozen voor een gerichtebenaderingwaarbij met eenminimum aan reconstructiewerkzaamheden eenoptimale waardevermeerdering kan
worden bereikt.Naar onze smaak zoudeze intentie
hetduidelijkst tot zijn rechtmoetenkomen ingebiedenwelke thans reeds opvallen dooreen grote,
min ofmeer aaneengesloten liggende relictconcen-

tratie waarbij slechts incidenteel verandering van
bodemgebruik isopgetreden.
In concretokanwatde reconstructie aangaat,
gedachtworden aan demeest uiteenlopende activiteiten die variëren vaneenherstel vanhetoorspronkelijke bodemgebruik tot een accentuering van
dehistorische scheidslijnen tussen de inhetverleden fungerende cultuurlandschappenjke eenheden.
Wat dit laatste betreft zoumen zichkunnen richten tothetherstel van scheidende landschapselementen zoalswildwallen,traas,lijnvormigeperceelsrandbegroeiing, sloten en greppels,ophun
oude lokatiewaardoor de cultuurhistorische relicten zowel individueel als inhunonderlingerangschikkingeenbeterbegripmogelijkmakenvandevroegere situatie.Verder zouden open randzones inhet
levenkunnenworden geroepen methet oogmerk oude
cultuurhistorische elementen herkenbaar te doen
zijn. Deze laatste overweging isspeciaalvanbelang voor demalenbossen, diemomenteel veelalgeheel in jongerbos zijn ingekapseld en bovendien
vaak onherkenbaar zijn geworden doordat zijop
vloeiende wijze inhet jongere omringende bosovergaan.
Behoefte aanmarkering wordt eveneens gevoeld
metbetrekking totdeengen,deoude bouwlandcomplexen die,mede doordat zijnietmeer uitsluitend
als akkerland in gebruik zijn,ogenschijnlijkongemerkt overgaan in aangrenzende jongeheideontginningen. De geprononceerde plaats die deoude
engen inhet verleden inhet landschap innamen zou
totopzekere hoogte opnieuw tot leven kunnen
worden gewektdoorhetherstel van de wildwallen
die voorheen de engen omgaven.Daarenboven verdienthetoverweging om,waar deplanologische en
agrarische eisen zulks toelaten,aansluitend opde
wildwallen eenbijvoorkeur uitheide bestaande
randzone te latenontstaan,waardoor de aparte
status van deengen als 'eilanden' inde 'woeste
grond'oppregnante wijze hernieuwd wordtbenadrukt. Voorhet toekomstigbeheer van deVeluwe is
hetvanbelangdat,zohetnietmogelijkmochtblijken
alle relicten te sparen,tenminste die gebieden en
lokaties die ingrote concentraties bijeen liggen
en die een grote samenhang vertonen door middel
vanplanologische maatregelen worden veilig gegesteld. Speciale aandacht verdienen daarbij de
tussenliggende kleinere enclaves met veranderdbodemgebruik die inde eersteplaats in aanmerking
komen voor 'herstelwerkzaamheden'. Deze plekken
dienen zoveelmogelijk verschoond teblijven van
ingrepenmeteen (haast) irreversibel karakter,
zoalsdebouw vanwoningcomplexen, de aanleg van
primaire verkeerswegen,sportvelden,begraafplaatsen,vuilstortplaatsen,industrieterreinen en
pretparken enzandwinningsplaatsen, campings groter dan 1ha enbungalowparken. Het spreekt vanuit
dezebenaderingswijze voor zichzelf dat terplaatsewaar reeds een dergelijke bestemming aan de
grond isgegevenverdere uitbreiding niet wordt
aanbevolen en datverplaatsing naar andere,meer
geschikte plaatsen,moetworden gestimuleerd.
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6 Sociaal-psychologisch landschapsonderzoek

Zoals indeparagrafen 2.8 en 3.2.1.10al is
vermeld, iser inhetkader vanditproject naast
de fysiognomische landschapskartering een sociaalpsychologisch onderzoek uitgevoerd naar dewaarneming enwaardering van verschillende landschappen.
Debelangrijkste resultaten vanditonderzoek, dat
isuitgevoerd door Drs.F. Coeterier van dehoofdafdeling Landschapsbouw vanhet Rijksinstituut
voor Onderzoek inde Bos-en Landschapsbouw, zijn
indithoofdstuk samengevat.Voormeergedetailleerde informatie wordtverwezen naar Coeterier
(1977).
Indebegeleidingscommissie voor ditsociaalpsychologisch onderzoek hebben de volgendepersonen zitting gehad:
drs. A.A.H.C.van Onzenoort,voorzitter (Ministerie van CRM)
mw.drs. M.Ouwehand-Pijs (Ministerie van CRM)
mw.drs. G.C.Verzijl-Vries (Ministerie van CRM)
drs. T.Kamphorst (Sociologisch Instituut,Rijksuniversiteit Utrecht)
dr.ir.A.P.C.Kerstens (Cultuurtechnische Dienst,
Utrecht)
drs. A.A.deVeer (Stiboka).
6.1 Probleemstelling
Inhet sociaal-psychologisch onderzoek stond de
volgendeprobleemstelling centraal:
'Hoemoethet landschap van deVeluwe worden ontwikkeld enbeheerd opdat ditvoormensen een optimale recreatieve voldoening geeft'?
Bijditonderzoek waren vier instanties betrokken die elk vanuithun specifieke invalshoek met
dezeprobleemstelling temakenhadden,teweten:
dehoofdafdeling Openluchtrecreatie vanhet Ministerie van CRM,de Recreatiegemeenschap Veluwe,de
Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) en het
Rijksinstituut voor Onderzoek inde Bos-en Landschapsbouw 'DeDorschkamp'. Dezemeerzijdige benadering van deprobleemstelling heeft ertoe geleid
dat eenaantal elementen aandevraagstelling zijn
toegevoegd. Deze zijn:

kartering van Stiboka eenwaarnemingskaartvoor
het landschap temaken ?
2 Worden dedoor de Stiboka onderscheiden landschapstypen ook verschillend gewaardeerd doormensen; zijn zeook tebeschouwen als verschillende
waarderingstypen ?Met anderewoordenkan op grond
vande fysiognomische kartering vanStiboka een
waarderingskaart voor het landschap gemaaktworden ?

De Dorschkamp
1 Hoekanmenkomen totde ontwikkeling van een
methode omdewaarneming, dewaardering endebeleving van landschappen vanuit demensvastte stellen, temeten en eventueel opkaart vast te leggen ?
2 Welke factoren spelen een rol inde waarneming,
dewaardering en debeleving van landschappen,hoe
ishun onderlinge samenhang,enhoe ishun relatie
met objectieve landschapskenmerken ?
Omdatde sociaal-psychologische inbreng door De
Dorschkamp eerstkortvoor de uitvoeringsfase bij
het onderzoek werdbetrokken,werdbesloten deze
inbreng opte zetten alseen toetsingsonderzoek op
de legendaeenheden van de fysiognomische landschapskartering van deStiboka.
6.2 Methodevanonderzoek
Gekozenwerd voor eenhuis-enquête onder eenrepresentatieve steekproef uit deNederlandse bevolking (1000mensen). Door de Stibokawerden tien
landschappen uitgezochtwaarvan werd aangenomen dat
ze, op fysiognomische criteria,demeestverschillende landschapstypen weergaven.Foto's van deze
tien landschappen werden indeenquête opgenomen.
Ten aanzien vande open vragenwerd eenprotocolanalyse uitgevoerd. De antwoorden opde gesloten
vragen werden statistisch verwerkt via correlatieberekening, cluster-analyse en factor-analyse (Coeterier 1977).
6.3 Resultaten enconclusies

Het Ministerie

van CRM

Zijnerbepaalde landschappen (of landschapstypen) op deVeluwe die omwille vanhunbelevingswaarde dermatewaardevol zijndatzebehouden, respectievelijk ontwikkeld dienen teworden? En: zijn
erbepaalde landschappen opdeVeluwe die negatief
gewaardeerd worden door recreanten,enwat zijn
hiervoor de redenen ?

De Recreatiegemeenschap

Veluwe

Hoekunnen de specifieke functiesvan de Veluwe
als grootschalig gebied.worden gehandhaafd enversterkt,debelasting die voortvloeit uit een zo
grootmogelijke vrije toegankelijkheid in aanmerking genomen ?
Omdatde voorgaande tweeprobleemstellingen verwantwaren,werden zebij de verdere uitwerking
samengenomen.

De Stiboka
1 Stemmen de eigenschappen diemensen aan landschappenwaarnemen overeenmetde legendaeenheden
van de fysiognomische landschapskartering van de
Stiboka ?Met anderewoorden iser op grond van de
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TEN AANZIEN VAN DEPROBLEEMSTELLING VANHET MINISTERIE VAN CRM EN DE RECREATIEGEMEENSCHAP VELUWE
Hoewel ongeveer 80%van alle ondervraagden nog
nooit op deVeluwe was geweest,vond 50%daterop
de Veluwe landschapsschoon verloren gaat en30%
vond datermaatregelen genomenmoetenworden ter
verbetering ofbehoud vanhet landschap.
Kennelijk gaathethier niet omeen specifiek
ongenoegen vanVeluwe-bezoekers die constateren
dathet landschapdaar terplaatse isaangetast,
maar om een algemeen onbehagen onder dehelebevolking dater inNederland enmetname inhaarnatuurgebieden,landschapsschoon aanhet verdwijnen
is. Devraag rijstdanwaarop ditgevoelvanonbehagen is gebaseerd. Welke rol spelen massamedia
hierin en inhoeverre hebben deze gevoelens vanonbehagen ook betrekking op andere terreinen diede
leefbaarheid inNederland bepalen ?Dathet onbehagennietwas gebaseerd opkennis vande situatie
terplaatse bleek ook uithetbeeld datmenalgemeen van deVeluwe had. Ditwas onmiskenbaar nog
hetbeeld vaneennatuurlandschap,of,alser al
sprake wasvanmenselijke beïnvloeding,van een

zeer landelijke en Idyllische omgeving. Denegatieve aspecten,diewerden geconstateerd inde
veranderingen waren ófwelnogniet dominant inhet
landschapsbeeld ofwelwaren daarin nog nietopgenomen.
Deveranderingen die menhad geconstateerd waren (zoalsuitdeprotocol-analyse bleek):
De aanleg vanwegen,inhet algemeen eentoenemende ontsluiting voor verkeer,metname autoverkeer.
- Stormschade enbosbranden.
Uitbreidingen vanmilitaire oefenterreinen,of
verwoestingen door militairen aangericht innatuurterreinen.
Bebouwingen en verstedelijking, zoweluitbreiding vande dorpen zelf,waardoor het specifieke
dorpskarakter verloren gaat,alshetvolbouwen van
deruimten tussen dedorpen,waardoorhet gehele
gebied veel minder landelijk van karakter isgeworden.
Sterke toename vanhet georganiseerde toerisme
metde aanleg vankampeerterreinen, zomerhuisjes.
Een toename van caravans enbermtoerisme en meer
voorzieningen zoalswandel-en fietspaden,autoroutesmetpicknickplaatsen, trimbanen e.d. Ontwikkelingen diehiermee gepaard gaan zijn een toename vanhekken,afzettingen,prikkeldraad en
bordjes verboden toegang,d.w.z.meer beperkingen
enminder vrijheid. Ook zijn ermeer mensengekomen,het isvoller endrukker geworden.Er ismeer
verkeer,meer lawaai.De rusten de stilte zijn
aanhet verdwijen.Alles isook zakelijker geworden,deVeluwewordtmeer geëxploiteerd endeintimiteit van kleinehotels enpensions isverdwenen.
- Opkomst vanbio-industrieën,milieubederf en
luchtverontreiniging door stank en lawaai. Inhet
algemeen meer industrialisering, minder grondgebonden activiteiten.
Suggesties die door de ondervraagdenwerden gegeven omde situatie teverbeteren,betroffen voornamelijk een opheffen,tegenhouden ofbijsturen
van deongewenste ontwikkelingen. Daarnaast werden
ernog een aantalmogelijkheden aangegeven,zoals:
- De randgemeenten toeristisch maken en alsopvangcentra latendienen. Inhet algemeen de campings ende zomerhuisjes meer aan de randen concentreren.
Niet alleen demensen naar denatuur brengen,
maar ook de natuur naar demensen. Bijvoorbeeld in
de vormvan meer enbetere groenvoorzieningen in
de woonwijken.
Geen activiteiten ofbestemmingen inde Veluwe
brengen die ook ergens anders kunnen plaatsvinden
endie alleenmaar natuurterrein kosten.
De grotenatuurterreinen nietversnipperen,met
name doorwegen,afbrokkeling tegengaan.
Deaanleg minder kunstmatig maken,zowel van
voorzieningen alsvannatuur of landschap zelf.De
aanlegmeer aan de natuur aanpassen,of liever:
het aan denatuur zelf overlaten.
- Langs spoorlijnen,wegen en kampeerterreinen
die afbreuk doen aanhet landschapsbeeld, bomen
planten.
- DeVeluwe totbeschermd gebied verklaren.
TENAANZIEN VANDEPROBLEEMSTELLINGVAN DESTIBOKA
Inde enquêtewerd gevraagd welke kenmerken van
het landschapmenopde foto's zag.68%vandegenoemdekenmerken bleek inprincipe karteerbaar te
zijnopeen schaal 1 :100 000.Echter,enerzijds
is ditpercentage waarschijnlijk te laag omdat

iedereen in staatgeachtkonworden alle indelegenda opgenomen kenmerken tezien. Anderzijds
bleek de legenda onvolledig te zijn.Erwerden
meerkenmerken vanhet landschap gezien dan inde
legenda voorkwamen. Deze bijkomende kenmerken bleken vaak niet tekarteren,ofomdat ze tedetaillistisch waren zoals takken opde grond ofeen
scheefstaand hek,of omdat zevanvoorbijgaande
aardwaren zoalskleuren, lucht en lichteffecten.
Dat demensen niet alle inde legenda opgenomen
kenmerken hebben genoemd,werd geweten aan een
weerstand om al tevoor hand liggende dingen te
noemen;men zochtvaak ietsbijzonders.Op grond
van dehuidige door de Stiboka ontwikkelde legenda
kon derhalve geenkaart gemaaktworden voor de
waarneming, d.w.z.geen kaartdie de waarneming
volledig weergeeft,hoogstens eenkaart die de
waarneming gedeeltelijk weergeeft.Hoe belangrijk
ofomvattend ditdeel is,kan nietworden gezegd.
Dewaardering van landschappen door mensen
bleek niet overeen te stemmen metde doorde Stiboka opgestelde typologie van landschappen. Ten
aanzien vandewaardering bestond er eenheelandere typologie. Indeze 'waarderingstypologie1 vielennegen van de tien landschappen inéën type en
één foto ineen ander type.Eenmogelijke benoeming van deze twee typen zoukunnen zijn:natuurlijke ofhalf-natuurlijke landschappen en cultuurlandschappen. De criteria die door de Stibokagebruiktworden om landschappen te onderscheiden
corresponderen dusniet met de criteria op grond
waarvan mensen landschappen waarderen (inditonderzoek).
De 'natuurlijkheid'vanhet landschapsbeeld,
genoemd inde vorige alinea,bleek geen eenduidige
zaak.Via cluster-en factor-analyse konden aan dit
waarderingstype verschillende aspecten wordenonderscheiden,zoalsde aanwezigheid vanbosofreliëf inhet landschap.Niet alle tien landschappen
waren eenduidig opdeze aspecten. Zokonden er op
een foto zowelbos alsheuvels voorkomen.
TENAANZIEN VAN DEPROBLEEMSTELLING VAN DEDORSCHKAMP
Als de legendaeenheden van een landschapsbeeldkaart tevensmoeten aangevenhoe mensen landschappen waarnemen,moeten zij aan een aantalmethodologische eisen voldoen,zoals unidimensionaliteit
en validiteit van de gehanteerde begrippen.Totnu
toe ismetdeze methodologische eisen teweinig
rekening gehouden bijhet opstellen van legendaeenheden voor landschapsbeeldkaarten.
Indewaarneming van landschappen blekenverwachtingen,herinneringen,waarderingen enassociatiesmede een rol te spelen. Deze vormen a.h.w.
eenpersoonlijk referentiekader voordewaardering.
Doorhetwerkzaam zijn van deze referentiekaders
was dewaarneming noch volledig,noch eenduidig
terug te voeren op de landschappelijke kenmerken
alleen.
De waarneming van een landschapwerd beïnvloed
door dewaarneming van voorafgaande landschappen
(de landschappelijke voorervaring). De vertekening
diehierbij optradwas inde richting vande voorervaring,denieuwe ervaring werd a.h.w. aangepast
aan devoorafgaande waarnemingen.
Erbleek een aantalkenmerken vanhet landschap
te zijn datnegatief gewaardeerd werd. Hetbelangrijkste negatieve kenmerk was de aanwezigheid van
cultuurinvloeden innatuurlijke landschappen,
d.w.z. zichtbare menselijke beïnvloedingcontrasterend methetbeeld datmenhad van eennatuurlijk landschap. Cultuurinvloeden werkten negatief
op tweemanieren:
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Wanneer zeeen indruk wekten van kunstmatigheid,
bijvoorbeeld: 'teaangelegd, te gecultiveerd,oververzorgd'.
- Wanneer zeeen gevoelvanonvrijheid gaven,bij
voorbeeld 'jemaghier nietkomen, jemag hier
niets doen,ikvoel mebekeken'. Dit gevoel vanonvrijheid werd vooral gewekt door de aanwezigheid
vanbodembewerking, vanbebouwing en stedelijke
uitbreiding inhet landschap,vanaangelegde paden,
vanhekken en (prikkeldraad) afzettingen envan
bordjes verboden toegang. Inhet algemeen gold:hoe
meer de activiteiten inhet landschap leken te zijn
vastgelegd, ófdoor de aanwezigheid vanbarrières,
öf door een te grotemate van voorgeprogrammeerdheid vanhandelingen,hoe groterhet gevoel vanonvrijheid.
Anderenegatieve kenmerken waren:
Een gevoel vanonbeschutheid.
Ontoegankelijkheid vanhet landschap. Deze
eigenschapwerktenietvoor alleondervraagden negatief. Leeftijd bleek eenbelangrijke rol te spelen indewaardering van deze factor (opde leeftijdsverschillenvan deondervraagden komenwe later terug).
- Een indruk van onverzorgdheid, vanverwaarlozing, vervuiling ofrommel,bijvoorbeeld door afgewaaide takken of dodebomen op de grond.
Kenmerken die dewaardering van landschappen
negatiefbeïnvloeden bleken bijzondere gevallen te
zijn vankenmerken die inhetalgemeen dewaarderingen debelevingbeïnvloeden.Viaprotocol-analyse kon een aantalvan deze algemene kenmerken
worden vastgesteld. Ditwaren:
Het gevoel een eigenplek inhet landschap te
kunnenhebben (misschien samenhangend metterritorium).Hiermeewaren verbonden gevoelens vanbeschutting,bescherming, rustenprivacy.
Demenselijke schaalvanhet landschap,hetgevoel nietverloren telopen.
De zintuigelijke gewaarwordingen,die men in
het landschapkonopdoen,watbetreftde nabijheidszintuigen reuk,tastzin,enook geluid. Dit
zijn sensitieve en sensuele gewaarwordingen.
De visuele gewaarwordingen inhet landschap.
Belangrijk hierbijwaren,afwisseling en uitzichten.
- Debegaanbaarheid ende toegankelijkheid van
het landschap.
Demogelijkheid tothet verrichten van bepaalde
activiteiten,degeschiktheidvanhet landschap om
er iets tedoen.
- Deesthetischekwaliteit vanhet landschap.
Landschapsschoon,panorama's.
- Ontdekkingsmogelijkheden inhet landschap,avontuur en verrassingen.
De stemming of sfeer inhet landschap.
- De utiliteit vanhet landschap,hetnutdatmen
ervankanhebben,individueel en collectief, bijvoorbeeld houtproduktie,zeewering.
- De verhouding cultuur-natuur inhet landschap.
Demate van verzorging.
Inhet algemeenbleek voordemeeste vandezekenmerkentegelden,datzoweleentegrote alseen
te geringe mate van aanwezigheid leidde tot een
negatieve waardering vanhet landschap. Zowerd te
weinig verzorgingervaren als verwaarlozing,vervuiling,rommel,maar teveel verzorging alskunstmatig of overgecultiveerd.
Erbleek geen verband tebestaan tussen deopleidingdie iemandhad en zijnwaardering vanhet
landschap.Meeropleiding leidden niet toteenhogerewaardering vanhet landschap.Dit gold echter
inhet algemeen enniet inhetbijzonder. Gerichte
of specifieke kennisvan een landschap,ofvan de
begroeiing erin,leiddewel toteenhogerewaarde-
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ring van dat speciale landschap;hetgaf echter
geenhogere waardering van andere landschappen,
ook albehoorden deze tothetzelfde 'waarderingstype'.Met andere woorden,bekendheid met jeneverbessen leidde niet tot een hogere waardering van
een natuurlijk landschapmetbeuken,maar wel tot
eenhogerewaardering van eennatuurlijk landschap
met jeneverbessen. Kennis geeftdusnogeen extra
dimensie aan de specifieke waardering vanhetobjectvankennis.
Uit deprotocol-analyse en de correlatiematrix
bleek dat leeftijdsverschillen een rolkunnen spelen in dewaardering van landschappen. Hetbleek
datouderemensen vaak sneller opzien tegenonverwachte ongemakken inhet landschap. Ditkunnenongemakken zijn ten gevolge vanonbegaanbaarheid,onverzorgdheid, onbeschutheid e.d. Aande andere
kantbleek dat deze zelfde factoren het landschap
voor jongerenvaak juistaantrekkelijkermaken.
Jonge mensen zullen dus ook vaak andere landschappen opzoeken danouderen.
Hoe bekender een landschap voorde ondervraagdenwas,of leek tezijn,hoehoger hetgewaardeerdwerd.Van demensen die inhun vrije tijd
wel eensnaarbuiten gaanbleek ook 88%steeds
weer naar een vasteplaats tegaan.
Degerichtheid van eenpersoon,via zijnvoorgenomen activiteit inhet landschap,beïnvloedde
zijnwaardering vanhet landschap.Een andergebruik leidde toteenanderewaardering. Zowerden
bijna alle landschappen hoger gewaardeerd om langs
tekomendanom teverblijven.Kennelijk stelt
verblijven andere eisen aanhet landschap dan
langskomen.Hoewelnegen vande tien landschappen
hoger gewaardeerd werden om langs tekomen dan om
te verblijven,was hetverschil inwaardering niet
voor alle landschappen even groot.Ook uitdecorrelaties en deprotocol-analyse bleek,dat sommige
landschappen zichbeter leenden om langs te komen
terwijl anderemeer als typische verblijfslandschappenwerden gezien. Inhetalgemeen leenden
denatuurlijke landschappen zichbeter omer te
verblijven, terwijl cultuurlandschappen meergeprefereerdwerdenom langs tekomen,vooral door
oudere mensen.
Dewaardering leek zich af te spelen op twee
niveaus,dichtbij en veraf,opeen gedetailleerde
schaal (voorgrond) en opeen globale schaal (achtergrond).Voor een indeling indrie niveauswerden geen aanwijzingen gevonden.
Erblekenmeerdere motieven tebestaan om een
dagjenaarbuiten tegaan.Ditwaren bijvoorbeeld
sociale overwegingen (omdathet ergezelligis),
opportuniteitsoverwegingen (omdathetdichtbijis),
overwegingen verbonden methetverrichten vanbepaalde activiteiten (omdatjeer goed kunt ....)
en overwegingen die samenhangen metde mogelijkheid vannatuurbeleving (omdatheter landelijkis,
om indenatuur te zijn). Dit laatstemotiefwerd
hetmeest genoemd.
6.4 Beleidsimplicaties
Deonderzoekresultaten bieden een aantal suggestiesvoorhetbeleid ten aanzien vanhetbeheer
van deVeluwe.
1.
Samenhangend metde centrale probleemstelling: 'Hoe
moethet landschapvandeVeluweworden ontwikkeld
enbeheerd opdatditvoor mensen een optimalerecreatieve voldoening geeft',kunnen twee aspecten
onderscheiden worden (die sterk verweven zijn):
De landschappelijke kwaliteitvan deVeluwe,
metname debeeldkwaliteit.

De mogelijkheid tot recreatieve activiteiten.
Maatregelen gericht op 'deontwikkeling enhetbehoud van opde Veluwe aanwezige landschappelijke
kwaliteiten'betreffen ookhet landschapsbeeld.
Ten aanzien vanhet landschapsbeeld kunnen dit
maatregelen zijndie ontwikkelingen stimuleren die
debeeldkwaliteit verhogen,ofmaatregelen die
ontwikkelingen tegengaan ofminimaliseren die de
beeldkwaliteit aantasten.Factoren die debeeldkwaliteitverhogenbetreffen indeeerste plaats
de mate van waargenomen natuurlijkheid enongereptheid vanhet landschap.Debeeldkwaliteit van
natuurlijke landschappen bleek sterk teworden
aangetastdoordominerende kunstmatige elementen,
zoals wegen enkampeerterreinen. Doormeeraandachttebesteden aanontwerp en inrichting zouden
storende effecten verminderd kunnenworden.
Maatregelen terbevordering van de recreatieve
voldoening doorhetbevorderen vandemogelijkheid
tot activiteiten zouden vooral gerichtmoeten zijn
ophetverminderen ofwegnemen van gevoelens van
onvrijheid diemen innatuurlijke landschappen kan
hebben. Uithet onderzoek bleken gevoelens vanonvrijheid voornamelijk twee oorzaken tehebben:
De aanwezigheid vanbarrières,indevorm van
bebouwing,occupatie,aanwezigheid vanhekken,afzettingen enbordjes verboden toegang.
Een tegrote mate van voorgeprogrammeerdheid
vanhandelen,b.v. doorhet aanleggen en inrichten
van voorzieningen zoals trimbanen,speelweiden,
e.d. Leeftijdsverschillen spelenhierbij echter
eenrol.
Beide aspecten komen eropneer dater thans een te
grote mate vanplanning en inrichting voor derecreatie innatuurlijke landschappen plaatsvindt.
Er lijkt sprake te zijnvan een algemeen onbehagen
hieromtrent.Uitde enquêtebleek namelijk datde
mogelijkheid totnatuur-en landschapsbeleving één
vandebelangrijkstemotieven vormde omnaar buiten tegaan.

sterk positieve waarderingsmogelijkheden, gebieden
vanhoge kwaliteitvolgens de indit onderzoek
gevonden kenmerken,ook al isdebekendheid ofde
bezoekfrequentie daar nog nietgroot.Ditzalneerkomen ophetbehouden en versterken van denatuurlijkekwaliteit.
5.
Het lijkt zinvol indeplanning ten aanzien vande
ontwikkeling enhetbeheer van deVeluwe rekening
tehoudenmet:
Verschillende leeftijdsgroepen.Oudere mensen
vertoonden vaak een anderwaarderingspatroon en
eenander activiteitenpatroon dan jongeremensen.
Derelatie tussenhet soort landschap enhet
soortactiviteit.Voor verschillende activiteiten
werden vaak verschillende soorten landschappengekozen. Zokon eenonderscheid gemaaktworden tussenverblijfslandschappen en landschappen om langs
ofdoorheen tekomen.

2.
De criteriadie dekwaliteitvanhet landschapsbeeld bepalenbetreffen vaak details vanhet landschap.Ditbetekentdatmaatregelen voorde ontwikkeling enhetbehoud vandeop deVeluwe aanwezige landschappelijkekwaliteiten vaak moeilijk
gepland kunnen worden op een schaal 1 :100000.
3.
De landschappelijke voorervaring (korttevoren
waargenomen landschappen) speelteen belangrijke
rol indewaarneming endewaardering van landschappen.Ditbetekent datbijdeplanning nietalleen uitgegaan kanworden van afzonderlijke engeïsoleerde landschappen,of landschapstypen, maar
datde gehele landschappelijke samenhangbelangrijk is,mèt alleovergangen tussen landschappelijke eenheden.Ditpleit ervoor grotere landschappelijke gebieden zoveelmogelijk inhun geheel
tebewaren,en versnippering tegen tegaan.

Er leekbijdeondervraagden sprake tezijn vaneen
vrijglobale en algemene waardering waar hetnatuurlijke landschappen betrof,eerder dan datde
waardering gekoppeld zou zijn aan specifieke landschappen of landschapskenmerken. Uiteenlopende
soorten landschappen bleken dezelfde mate vanrecreatieve voldoening tekunnen geven,zowel naar
beeldkwaliteit alsnaarmogelijke activiteiten.
Hierbij ishetechterwelde vraagofmenhetbeleidmoetbaseren op een groep mensen die tamelijk
ongenuanceerd waardeert.Inhetalgemeen lijkthet
zinvol hetbestaan te garanderen van gebieden met
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Samenvatting

Deaanleiding voor dit interdisciplinaire onderzoekwas,datenerzijds in toenemende mateaantastingen van deVeluwewerden geconstateerd en
dat anderzijds onvoldoende inzichtbestond inde
uiteenlopende kwaliteiten van ditgebieden inde
effecten vanverschillende vormen van menselijke
activiteit opdeze kwaliteiten. Dit rapportbehelst een compilatie en interpretatie van gegevens
over dewaarden van deVeluwe in aardwetenschappelijk,biologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht enbestaat uiteen zestal onderdelen.
Hoofdstuk 2geefteen uitvoerige beschrijving
van deVeluwe,waarbij dithoofdstuk isonderverdeeld ingeomorfologie,bodemgesteldheid,begroeiing (vegetatie enbostypen), fauna,hydrobiologie vande vennen enbeken,cultuurhistorie en
fysiognomie vanhet landschap.De inventarisaties
enkarteringen hebben geleid totachtkaartbijlagen op schaal 1 :100000.Hetbetrefthiereen:
Geomorfologischekaart.
Bodemkaart.
Vegetatiekaart.
- Bostypenkaart.
Cultuurhistorische relictenkaart.
Fysiognomische landschapskaart.
Kaartmetvennen enbeken ende gebiedsindeling.
- Kaartmetbelangrijke antropogene invloeden.
Hoofdstuk 3behandeltdemethode volgens welke
de verzamelde gegevens zijn geïnterpreteerd ten
behoeve vande ruimtelijke ordeningenhet recreatiebeleid. Bijdezemethode ishet onderzoekgebied
van ca. 120 000ha onderverdeeld in97 gebieden.
Over deze gebiedenhebben deverschillende disciplines uitspraken gedaan ten aanzienvan:
De relatieve betekenis van eeneventueelbehoud
van deop ditmoment aangetroffenhoedanigheden in;
een gebied (dewaardering).
De teverwachten effecten vandiverse vormen
van recreatie opdegevondenhoedanigheden,uitgedrukt in 'kwaliteitsverlies' (dekwetsbaarheidsbeoordeling).
De overwegingen die geleid hebben totdekeuze
voorhetuitvoerenvan eenwaardering enkwetsbaarheidsbeoordeling en eenpresentatie vanderesultaten in tabelvormworden inhoofdstuk 3besproken.Hierbijwordt onder andere nader ingegaan
ophetwaarderen van natuur en landschap,eenmomenteel nogal omstredenbezigheid. Devooronderstellingen enmaatstaven diebij de beoordelingen
door deverschillende disciplines zijn gehanteerd,
worden eveneens uiteengezet inhoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4geeftde resultaten van debeoordelingen (interpretaties),waarbij eerst uitspraken
over debetekenis enkwetsbaarheid van de Veluwe
alsgeheel worden gedaan. Inhet tweede deel van
dithoofdstukwordtvanelk gebied een beknopte
beschrijving gegeven,alsmede een tabelwaarin de
gegevens overbetekenis enkwetsbaarheid. Tevens
wordthier gewezen opdemogelijkheden enbeperkingen ten aanzien vanhet gebruik van deze informatie. Dekaartbijlagenwaaropgebiedsindeling en
oppervlaktewater respectievelijk de belangrijke
antropogene invloeden inhet studiegebied zijn
weergegevenbehorenvoornamelijk bij dithoofdstuk.
Hoofdstuk 5behandelthetbeheer naaraanleiding vande vraag naar demogelijkheden vanherstel en ontwikkeling van dekwaliteiten van deVe-
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luwe. Omdathet inhetkader van ditproject nog
nietmogelijk waseenbeheersvisie voor de Veluwe
teontwikkelen waarin alle aspecten tothun recht
komen,worden vanuit vier aspectendewensen en
mogelijkheden t.a.v.hetbeheerbelicht,namelijk:
natuurbeheer,bosbeheer, landschapsbeheer enbeheer van cultuurhistorisch belangwekkende verschijnselen.
Hoofdstuk 6geeft een samenvatting vanhet sociaal-psychologisch landschapsonderzoek, datmede in
hetkader vanditproject isuitgevoerd door het
Rijksinstituut voor Onderzoek indeBos-en Landschapsbouw 'DeDorschkamp'.

Summary

The Veluwe isan areaof about 1200km 2 in the
central partof theNetherlands.The area ismainly anutrient-poor sandy landscape originating as
glacial moraine. Itis the largestnature area in
the country. It consistsmainly ofdeciduous and
evergreen forests,heathlands and inland dunes and
issparsely populated. Tourism and other developments inthe areaduring the lasttenor twenty
yearshave caused alotofdamage.
This interdisciplinary studywasmade inorder
toprovide information about the geophysics,biology, culturalhistory and landscape of the Veluwe
asabasis forplanning.
Chapter 2describes the areain detail.Data
are givenon geomorphology,pedology,vegetation,
foresttypes,fauna,hydrobiology of fens and
brooks, culturalhistory and landscape.The data
are alsopresented in eightmaps on a scale
1 :100000:
Geomorphological map.
Soilmap.
Vegetation map.
Mapof foresttypes.
- Mapofhistorical landscape relics (1870-1970).
Mapof the visual aspects of the landscape.
Mapof fens andbrooks andof the subdivision
of thearea (see below).
Map ofthemainhuman activities.
Chapter 3tellshow the datawere interpreted.
The aimwas toprovide information about (a)the
relative value of thedifferent qualities forconservation (assessment) and (b)the effects tobe
expected from different forms of recreational
pressure. TheVeluwe was divided into97 districts
of asize suitable foruniformpresentation. The
judgments about the relative value and thevulnerability fordifferent forms of recreation were
thenmade foreach district and for each of the
aspects studied (e.g.geomorphology, vegetation).
Foreach discipline the criteria and parameters
for the assessment are described, and theassumptionsmade to assess the vulnerability interms of
'damage tobe expected' (lossofquality) are listed.The results arepresented in tables forreasonsexplained insection 4.5.2.
Chapter 4describes the national and scientific
importance of theVeluwe and assesses the vulnerability of thewhole area todifferent humanactivities. Itthendetails results of the interpretationsperdistrict andbriefly describes the characteristics ofeach district.
Chapter 5makes suggestions aboutnature, forest
and landscape management inthe area andof the
management ofphenomena of interest for cultural
history,with aview torestoration and development
of the qualities of theVeluwe.
The last chapter describes aquestionnaire study
onhumanperception and appreciation of different
landscapes in theVeluwe.
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