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Partiele herziening

Partiele herziening

Woord vooraf
In september 2006 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het Gebiedsplan natuur en
landschap 2006 vastgesteld. GS zien zich genoodzaakt dit gebiedsplan op een aantal
onderdelen te wijzigingen. Deze partiele herziening vervangt gedeeltelijk het
gebiedsplan uit 2006.
Er zijn een aantal redenen om het gebiedsplan aan te passen.
•
Ineen aantal gebieden wordt hard aan de realisatie van de EHS gewerkt.
Daarbij komt veel informatie naar boven die ten tijde van het opstellen van het
gebiedsplan niet voorhanden was. Met deze kennis zijn we in staat om de
begrenzing verder te concretiseren en aan te passen aan de lokale omstandigheden.
•
Volgens afspraak is de stimulerinmgskaart nieuwe natuur opogenomen in het
gebiedsplan. De stimuleringskaart is op een aantal punten aangepast.
•
De begrenzing van de ganzenfoerageergebieden is op enkele plekken gewijzigd.
•
In dit gebiedsplan zijn een aantal hectaren nieuwe natuur opgenomen in zoekgebieden. Meestal zijn dit stapstenen amfibie ter versterking van het landschap
voor amfibiënpopulaties. Wanneer informatie voorhanden was dat deze stapstenen
zijn gerealiseerd, dan zijn deze stapstenen concreet begrensd (en als gerealiseerde
nieuwe natuur op de stimuleringskaart aangegeven). De betreffende ha. zijn in
mindering gebracht van het oorspronkelijke zoekgebied. Dit is onder andere
gebeurd in de deelgebieden G644, A369, Z218.
•
Op sommige plaatsen kloppen de begrenzingen niet helemaal. Daar waar we deze
onvolkomenheden tegen kwamen is de begrenzing aangepast.
•
Daarnaast zijn bij GS in de loop van 2007 de nodige verzoeken tot aanpassing van
begrenzing binnengekomen die we in deze herziening hebben meegewogen.
Begin 2008 zijn verschillende partijen die werkzaam zijn binnen het landelijk gebied
uitgenodigd om wijzigingen door te geven. Deze uitnodiging heeft geleid tot zoveel
verzoeken dat niet alle verzoeken in het ontwerpplan zijn verwerkt. Deze verzoeken zijn
als inspraakreactie beschouwd en zijn samen met de ingediende zienswijzen beoordeeld.
In de inspraaknota zijn deze reacties gebundeld en van commentaar voorzien.
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Wijzingen
Tekstuele wijzigingen

Landschapselementen
De Dienst Landelijk Gebied zal aanvragen voor landschapselementen en inrichtingsaanvragen voor de PSN toetsen op karakteristiek en doelmatigheid.
Rood voor Groen

Voor de ontwikkeling van natuur of bos in het kader van rood voor groen, compensatieverplichtingen, verevening of andere verkregen beleidsruimte kan geen beroep worden
gedaan op middelen uit de PSN of PSAN.
SAN inSN
In dit gebiedpian kan in een aantal deelgebieden PSAN binnen PSN-gebieden worden
afgesloten. Deze mogelijkheid is opgenomen in het gebiedsplan om voorafgaand aan de
voorziene natuurontwikkeling via aangepast beheer al te werken aan de in het gebiedsplan geformuleerde natuurdoelen. Het moet echter wel zin hebben om via het PSANbeheer aan de natuurdoelen te werken. Na afloop van de eerste beheerperiode (na 6 jaar)
zal daarom de PSAN alleen worden Voortgezet na advies van DLG.
SAN-overeenkomsten buiten een begrenzing
In 2004 zijn op verzoek van LNV, de zoekgebieden voor agrarisch natuurbeheer aanzienlijk ingeperkt. Het verkleinen van de zoekgebieden voor botanisch beheer, tot gebieden
die maximaal twee maal zo groot zijn als het aantal toegewezen hectares, is een voorwaarde waar het gebiedsplan aan moet voldoen, om te fungeren als toetsingskader voor
de subsidietoekenning.
Dit heeft ertoe geleidt dat een op een aantal percelen overeenkomsten liggen, die niet
meer binnen een begrenzing in het gebiedsplan vallen. Wanneer de overeenkomst
afloopt en de aanvrager een voortzetting van de overeenkomst aanvraagt wordt deze door
Dienst Regelingen afgewezen. In een aantal gevallen loopt er al lang een overeenkomstig
op de betreffende percelen en zou het zonde zijn om de investeringen uit het verleden
zomaar op te geven. Het moet echter wel zinvol zijn om de overeenkomsten voort te
zetten. Wanneer na 6 jaar beheer nog weinig resultaat te ontdekken valt zullen wij
ervoor kiezen om de overeenkomst niet te laten voortzetten.
Bij voortzetting van een bestaande overeenkomst zullen we daarom een advies van de
Dienst Landelijk Gebied vragen. Alleen wanneer zon advies positief is, zullen we de
mogelijkheid bieden om de overeenkomst voort te laten zetten.

Partiële herziening

Wijzigingen met betrekking tot begrenzingen
Foerageergebieden voor overwinterende ganzen
De kaart met overwinterende ganzen en smienten is veranderd ten opzichte van de vorige
kaart. Naast een klein aantal wijzigingen, is ook de legenda van de kaart aangepast. In de
legenda staan drie categorien; SAN, SN en TBOO.
De SAN-gebieden zijn gebieden waar PSAN-overeenkomsten voor overwinterende ganzenen
smienten kunnen worden afgesloten. Het betreft het overgrote deel van de kaart. In de SNgebieden kunnen ook PSAN-overeenkomsten worden afgesloten. Het zijn gebieden die in het
gebiedsplan natuur en landschap begrensd zijn als nieuwe natuur. Op termijn zullen deze
gebieden omgezet zijn tot nieuwe natuur. Opdat moment is het niet meer mogelijk om PSANovereenkomsten voor foeragerende ganzen af te sluiten. De gebieden die als TBOO op de kaart
staan zijn eigendom van een terreinbeherende Organisatie. Landelijk is afgesproken dat ook
terreinen van terreinbeherende organisaties worden ingezet voor de opvang van overwinterende ganzen (in totaal op 2o%van het totale oppervlak). Hiervoor hebben wij van het
ministerie van LNV geen financiering gekregen. Het is niet de bedoeling dat er op deze
terreinen PSAN-overeen komsten worden afgesloten.
De kaart met overwinterende ganzen en smienten is op de volgende punten gewijzigd
Deelgebied
Ten zuiden van Babberich
Ossenwaard
Rosandse Polder
Ten zuiden van Herwen
Ingensche waarden
Willemspolder
Havikerwaard

Code Inspreker
0103, 138
0103,138
0103, 138
0103,138
06s
065
048

Stimuleringskaart
De Stimuleringskaart is aangepast naar aanleiding van de volgende inspraakreacties:
Deelgebied
Gulbroek
landgoed de Bockhorst
Leemputten
Hatertse en Overasseitse vennen
Dreumelse waard
Landgoed Tongeren, Landgoed Westraven
Pollense veen

Code Inspreker
114,136
132
077,16
0 77, 1 6
077,16
070,08o
080

Deelgebieden
Op bijgevoegde overzichtskaart is aangegeven op welke plekken het gebiedsplan is veranderd
ten opzichte van het gebiedsplan 2006. Van iedere wijziging is een detailkaart gemaakt.
Wanneer een inspraakreactie heeft geleid tot een wijziging van het plan is via een kaartnummer aangegeven op welke kaart de wijziging in detail is te zien. Dit kaartnummer komt
overeen met liet deelgebiednummer uit het gebiedsplan. De detailkaartjes zijn op cd-rom
beschikbaar.
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IJsselvauei Randmeerkust
-

Code

Kaart

Gebied

inspreker nr.

Aanpassing

Deelgebiednr.

Gebiedsplan
2008

03,04

Ygp

Nijenbeker klei

Landschapspakketten en botanische

Ygg, Z313

pakketten toegevoegd
020, 1 23

x255

Huis Vosbergen

Naar aanleiding van een veldbezoek is de

X255enX254

begrenzing aangepast.
021

Y7

031

Vg

036

ronkhorster-

Het aandeel vochtig kleibos is verlaagd ten

waarden

gunste van het aandeel open water/moeras

lJsseluiterwaarden

In dit deelgebied is nieuwe natuur toegevoegd

ter hoogte van

ten behoeve van het creëren van een plas dras

Y7
Yg

Steenderen

situatie ten behoeve van weidevogels.

Apeldoorns kanaal

Deelgebied is nu begrensd als zoekgebied 'o%.

X208

Z616, Z205, Soerense poort

Op verzoek van de gebiedsmakelaar Soerense

Z6o, Z99, Z149,

Z149, Z507,

poort is de begrenzing in overleg met de

Z150, Z207,

Z226, Z22,

betrokken eigenaren als volgt aangepast.

Z205, 1226,

Yzg

Z616; randenpakketten toegevoegd.

1277, Z507,

Z205; deelgebied is uitgebreid.

Z6o9, ZGio,

Z149; droge heide is geschrapt

ZGii en Z616

X208

ter hoogte van Oene
062

Z49: deelgebied is gesplitst in Z6u, Z6og en Z6io.
In het zuidelijke deel zijn pakketten aangepast
(grasland- en heidepakketten),
Wo; is uitgebreid in noordelijke richtingen vormt
samen met Z6 een aaneengesloten stuk nieuwe
natuur. Zgg als nieuwe natuur)
Z207: landschapsdoelen zijn toegevoegd
1226; de begrenzing is uitgebreid met het beschermd
dorpsgezicht en akkerpakketten zijn toegevoegd
Y22, Y27, Y28, Yzg; de begrenzing voor de ontwikkeling van bos, hoogstamboomgaard en moeras
is aangepast
068

X336

Wisselse poort

In overleg met de gebiedsmakelaar Wisselse poort

X336. X337,

en het waterschap Veluwe is de begrenzing van de

X363, X367,

Smallertse beek tussen Vaassen en 'Het Kievitsveld

X395 en X39g

aangepast.
X395, Begrenzing nieuwe natuur is geschrapt,
alleen landschapsbeheer is mogelijk.
X336; De oeverzone van de Nijmolensche beek is
begrensd als nieuwe natuur,
X367
X363; De oeverzone van de Smallertse beek is
begrensd als nieuwe natuur
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Code

Kaart

Gebied

inspreker nr.

Aanpassing

Deelgebiednr.

Gebiedsplan
2008

076

Z66S,Z277

landgoed Beekzicht

In verband met het wijzigen van de pachtsituatie

Z277, Z665,

ontstaan nieuwe mogelijkheden voor natuuront-

Z245, X153

wikkeling op LG Beekzicht.
en Z665; de ontwikkelde moerasstroken zijn

Z245

concreet begrensd,
Z2,
Y153
0107

X368

Hanendorp, Epe

landschap toegevoegd

stukje moeras concreet begrensd.

Ter ontwikkeling van een van de bronkoppen van

X368

de Smallertse beek is een BBL perceel begrensd als
nieuwe natuur.
098

X422, X344

Vemderbroek Epe

Heerde
Ogg

X410, X416

Vemderbroek aanpassing op basis van hydrologisch

X422, X334

onderzoek
Gulbroek, Heerde

Guibroek aanpassing op basis van hydrologisch-

X410, X416

onderzoek
0106

028

Geen kaart Landgoed Welna

Aanpassing van het gebiedsplan naar aanleiding

beschikbaar

van het project 'Groot Soerel'

X35

De Wijk, ljsselvallei Het betreft een perceel op kalkhoudende klei, dat

S234, S5go,
S591, S592, S593
X35

potenties biedt voor de ontwikkeling van akkerflora.
Akkerbeheer via de PSAN regeling is mogelijk.
069,111

Geen kaart Woudhuis

Ruim 40 ha nieuwe natuur begrensd voor de ont-

Zp, X222,

beschikbaar Apeldoorn

wikkeling van nieuwe natuur in en rond het woud-

X36

en X393

huis. Ook mogelijkheden opengesteld in het
weteringsebroek en het Wolvenbos conform bestuurlijke afspraken met d egemeente
086

X356

landgoed de Pirk

Voor de natuurlijke ontwikkeling van het landgoed

X356

zijn ha. voor de realisatie van Nieuwe natuur
opengesteld
13

077,16

12

T298

R178

Fraterwaard
Polder Oosterwolde

Partiële herziening

Landschapspakketten die kenmerkend zijn voor

T4o9, T4n,

het uiterwaarden landschap zij toegevoegd.

T298

De kavels zijn begrensd als nieuwe natuur

R178

Graafschap. Liemers en Achterhoek

Code

Kaart

Gebied

Aanpassing

inspreker nr.

Deelgebiednr.

Gebiedsplan
2008

01

Y 152

Stokebrandsweerd

Landschapspakketten toegevoegd

Y152

06

wigs

evz Bekendelle

Struweel toegevoegd aanhet deelgebied

Wig

-

Korenburgerveen
08
018

C618

Wientjesvoort

Randenbeheer op de es bij nieuw Meulenbrugge

C618

G466

Gorsselsche Heide

Begrenzing aangepast naar aanleiding van het

C831, C466 en

herstelplan dat door DLG is opgesteld. De percelen

C1167

die van grote invloed zijn op de hydrologie van de
Corsselsche heide zijn begrensd als nieuwe natuur.
02,129

G1190

Hackfort

Het deelgebied is gesplitst. Op het natte deel van

G8o1, Gilgo

het deelgebied is een stapsteen begrensd (C8o1),
op de drogere delen botanisch grasland en
struweel (Cngo).
024

G616

Landgoed 'De

Ten behoeve van de ontwikkeling van een stapsteen C616

Wierssse'

amfibie is i ha. nieuwe natuur begrensd (botanische
pakketten). In combinatie met de aanwezige natuurlijke- en landschapselementen vormt het geheel een
basisbiotoop voor amfibieën

030

Lu

uiterwaarden

Deelgebied Lagi is deels opgenomen in deelgebied

Oude Ijssel

L511 zodat ook daar agrarisch natuurbeheer kan

L51i

worden uitgevoerd,.
033

CuGo

Croteveld'ten

Begrenzing nieuwe natuur is aangepast.

Ci16o, C963

Op verzoek van de eigenaar is de begrenzing

C2209, C608,

zuiden van Almen
041, 19

C1209

Landgoed Beekvliet

aangepast.

C6i1, G722,
C1i184

043

L274

Stille Wald

Om de scherpe grens tussen cultuurland en bos

L274

enigszins op te heffen is randenbeheer aan dit
deelgebied toegevoegd.
047

Wgoi

Ten noordoosten

Op deze percelen wordt al meer dan 12 jaar natuur-

van Aalten

beheer uitgevoerd met uitstekende resultaten.

Wgoi

Deze percelen zijn concreet begrensd als agrarisch
natuurbeheer.
048h

C904

Ten zuiden van

Randenbeheer en akkerbeheer zijn toegevoegd.

Lochem

De begrenzing draagt bij aan een meer natuurlijke

G904

overgang van Lochemse berg naar de bebouwde kom.
048k

C473

Ten westen van de

Verzoek begrenzing met SN voor de pakketten half

Gorsselsche Heide

natuurlijk grasland en landschapspakketten. Het is

G473

een nat perceel, met veel reliëf dat geschikt is voor
botanisch beheer.
051

L64

De Zumpe,

Ter afronding van het Natura 2000 gebied 'de

1.64, 1.82,

Doetinchern

Zumpe' zijn een viertal percelen (4.8 ha) begrensd

1.637, 1.502

als nieuwe natuur
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Code

Kaart

Gebied

inspreker nr.

Aanpassing

Deelgebiednr.

Gebiedsplan
2008

053

A409

Needse Achterveld

Ten behoeve van de ontwikkeling van de populatie

A409, A406,

gentiaanblauwtjes op het Needse Achterveld zijn

A413, Aug,

natuurdoelen lokaal aangepast en is er inrichting

A436

van natte heide mogelijk gemaakt. Om de verbinding met lokale populaties in Overijssel mogelijk
te maken is in deelgebied A436, in plaats van een
stapsteen amfibie, kleinschalige heideontwikkeling mogelijk gemaakt
054
057

Giaoi
G399

Ten noorden

De begrenzing is aangepast conform het

van Vorden

inrichtingsvoorstel

Klein Dochteren

De begrenzing is langs de bosrand gelegd zodat

G929,151201
C399

op het gehele perceel (gwt 3) een stapsteen amfibie
kan worden aangelegd.
058,088 L679

Ten zuiden van

Ten behoeve van de passage van de A18 is ten

de Ai8 ter hoogte

zuiden van de A18 nieuwe natuur begrensd ter

van Westendorp

hoogte van de voorziene dassentunnels onder de

L679

Ai8
070

L296, 1512, Oude Ijssel

Het waterschap is trekker van de ecologische ver-

L296, L422,

1_436,1,677,

bindingszone Oude Ijssel. Zij heeft voorstellen tot

L687, L664,

L667, L285

aanpassing van de begrenzing van deze ecologische

L512, L702,

verbindingszone.

L68i, L682,
L436, 1437,
L675, L691,
L288,
L677, L674,
1676, L667,
L285

Oioa

A352, A35o Noordijkerveld,
Berkelland

De natuurdoelen in het Noordijkerveld zijn aangepast conform het inrichtingsplan.

A352, A350,
A2, A286,
A331, A348.
A349, Ai6,
A446,
A447, A448,
A353, A354,
A356, A357,
A358, A370,
A44o, A441,

059

L666

Rivierduin

Voordeinnchtingvandenatuurlijkeovergangvan

Engbergen

het rivierduin naar het cultuurlandschap is o,65 ha
nieuwe natuur begrensd.

14

Partiële herziening

A443, M44
L666

Code

Kaart

Gebied

inspreker nr.

Aanpassing

Deelgebiednr.

Gebiedsplan
2008

C1178

Dommerhoitseweg, Op de betreffende percelen wordt al sinds de relatie- G1178
Gorssel

nota agrarisch natuurbeheer uitgevoerd. Percelen
zijn concreet begrensd voor botanisch beheer

079,126a W925

Omgeving

Gezien de aanwezigheid van het keileem en de

Storteldersbeek

daardoor gunstige omstandigheden voor de ont-

W925

wikkeling van een wat natter bostype, honoreren
wij deze aanvraag
086

Lg

Ten zuidwesten

Dioor aanpassing van de begrnzing is de realisatie

van Aalten

van ecologische verbindingszone 16 een stap

L449,1.703

dichterbij gekomen.
048b

G5

Zutphen

De grens van het deelgebied is aangepast en ligt

C

nu op perceelsgrenzen.
126 c

L686

Azewij nsebroek

De bestaande omzoming van een oude zand-

L686

winput is begrensd als Inrichting bestaande natuur'
118
121

G727
A14

landgoed De Heest

Begrenzing is aangepast ten behoeve van de aanleg

G727, G1173,

van een groot basisbiotoop voor amfibieen.

G181, C1050

Ten noorden

De begrenzing is uitgebreid ten behoeve van het

A14

van Neede

beheer van landschapselementen.
De bosdoelstelling is omgezet in een doelstelling

134

W285

Brinkheurne

077,16

A438

Buurserbeek,

W285, W924

voor het pluspakket voor botanisch grasland.

135
137
139

W839
LigS
W908

Het Vleer

Zoekgebied voor nieuwe natuuris concreet begrensd A438. A326,
A206

landgoed

Naar aanleiding van een veldbezoek is de begrenzing

Sierverdink

locaal aangepast

Landgoed Keppel

Begrenzing is aangepast naar aanleiding van be-

de Reuze

stuurlijke afspraken

L197

Landgoed Broekink

Perceel is begrensd als bos/struweel begrenzen,

W908

waarin we inspreker verzoeken niet het hele perceel
in te planten, maar een open bostype te realiseren
met aan de beekzijde een poel en een geleidelijke
overgang van beek naar bos, via grasland.
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Lig8, L670.

Rivierenland
Code

Kaart

Gebied

inspreker nr.

Aanpassing

Deelgebiednr.

Gebiedsplan
2008

0103, 138 P141

Kleine Gelderse
waard

Een stuk nieuwe natuur is concreet begrensd

P141, P137

als afronding van een ontgronding en het
gedeelte waar agrarisch natuurbeheer kan worden
aangevraagd is vergroot

05

1395

Winssensche

Botanische pakketten toegevoegd

1395

Stapsteen amfibie verwijderd. Lokaal is nieuwe

P28

waarden
Og

P28

Pannerdense waard

natuur ten behoeve van realisatie van moeras en
bloemrijk grasland begrensd
014

M7'

De Doornwaard

Naar aanleiding van beroep op beslissing van

M77. M79, M57,

Dienst Regelingen. De kade rondom de plas is uit

M78, M55 en

de begrenzing gehaald. De aanliggende percelen

M17

zijn in zijn geheel begrensd.
032

8759

Oeverwal Spijk

Landschapspakket hoogstamboomgaard is

B759

toegevoegd.
037

P307

EVZ Refter
Groenlanden

De ecologische verbindingszone verlegd.

P307, P296

1-tij volgt nu niet meer de Ooijse dijk maar volgt
de koude dijk.

036

Nig

Tollenwaard

Rondom de bedrijfsgebouwen (Nig) en langs de

Nig, N75

dijk (N75) zijn botanische pakketten opgenomen
omdat die gebieden minder geschikt zijn voor een
weidevogeldoelstelling.
039

B5o2

Kom 'De Steendert'

Begrenzing van de oeverwal is aangepast zodat een

B502

boomgaard in zijn geheel binnen de begrenzing van
de oeverwal valt.
052
083
116

16

M81
B767
H45o

Eiland van

In het deelgebied is pakket hoogstamboomgaard

Nederhemert

toegevoegd

Landgoed Noorden-

Nieuwe natuurbuitendijks, Agrarisch natuur-

hoek, Deïl

beheer binnendijks

Omgeving Berg-

Een aantal percelen waar een compensatieplicht

haren

op rust zijn buiten de begrenzing gehouden.

Partiële herziening

M81
8767
H45o

Celderse Vallei
Code

Kaart

Gebied

inspreker nr.

Aanpassing

Deelgebiednr.

Gebiedsplan
2008

07

V208

Breede beek

langs de oever van de Breede beek zijn dezelfde

V208

pakketten mogelijk als op de aangrenzende percelen
035

092

v756

V784

Esvelderbeek ten

Stapsteen in ecologische verbindingszone Esvelder-

V756, V81, V757,

noorden van

beek concreet begrensd ten behoeve van de ver-

V758

Barneveld

sterking van het landschap voor amfibieën.

landgoed Ander-

Verzoek tot aanpassing van de natuurdoelen omdat V784

stem. Appel-zuid

het landgoed extra gronden in eigendom heeft
gekregen

Overige wijzigingen
Op een aantal plekken is de begrenzing ambtshalve gewijzigd. In de meeste gevallen zijn zoekgebieden voor
nieuwe natuur concreet begrensd (bijvoorbeeld langs de Groenlose slinge (Kaart A451j)

Code

Kaart Gebied

Aanpassing

inspreker

nr.

Gebiedsplan

Deelgebiednr.
2008

Ambtshalve A451

Croenlose slinge

Zoekgebied voor nieuwe natuur is concreet

A451 A439,

begrensd

A285
G706, G953
A369

,

Ambtshalve G706

Hackfort

Stapsteen amfibie concreet begrensd

Ambtshalve A369

Noordijkerveld

Stapsteen amfibie concreet begrensd

Ambtshalve C644

Joppe

Stapsteen amfibie concreet begrensd

C644

Ambtshalve L705

RoodeBeek

Stapsteen amfibie concreet begrensd

L705

Ambtshalve F71

Dreumelse waard

Een perceel waarop gedurende langere tijd een

F71

SAN-overeenkomst op ligt is concreet begrensd
voor agrarisch natuurbeheer
Ambtshalve S47

De Dellen

natuurdoelen van reeds begrensde nieuwe natuur

S47 en S48

zijn aangepast
Ambtshalve l-l691

Loense Waard

Begrenzing voor nieuwe natuur is aangepast

H69i, H39

Ambtshalve Li

Heidehoekse vloed

Zoekgebied voor nieuwe natuur is concreet

L441, L693

begrensd

L69,

17

Partiële herziening

Partiële herziening

Partiële herziening

20

Partiële herziening

zi
1

1

1

%

