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Samenvatting
Het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) is aangewezen als Natura 2000 gebied onder
zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn. Daarmee heeft het CVN een beschermingsstatus
verkregen die verplichtingen met zich meebrengt voor terreineigenaren en —beheerders.
Om hieraan goed te kunnen voldoen, is het van groot belang te weten welke
(beschermde) plant- en diersoorten zich waar binnen het gebied bevinden.
Deze voorstudie genereert een overzicht van de beschikbare actuele natuurgegevens
binnen het Centraal Veluws Natuurgebied. Dit overzicht bevat de volledigheid van
verspreidingsgegevens van aanwijs- en begrenzingsoorten in het kader van de Europese
Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn, Rode Lijst-soorten en een selectie van andere relevante
en karakteristieke soorten. De basis wordt gevormd door de gegevens van de Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties. Daarnaast zijn voor zover mogelijk de beschikbare
gegevens van relevante gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties en
onderzoeksinstituten meegenomen.
Van grote delen van de Veluwe zijn geen recente gegevens voorhanden over stringent
beschermde soorten, en evenmin van soorten waarvoor de Veluwe een grote ecologische
betekenis heeft. Dit betreft met name de moeilijk openbaar toegankelijke terreinen: de
hiatenkaart van alle soortgroepen samen toont de Kroondomeinen, het Deelerwoud, de
Noord-oosthoek van het CVN en enkele gebieden in de Noordwestzijde als 'witte
gebieden'. Op soortgroepniveau laten ook andere delen van het CM duidelijke
kennisleemtes zien.
Door het gebrek aan gegevens is het niet mogelijk om een goede invulling te geven aan
de doelstellingen zoals verwoord in "Veluwe 2010'. Evenmin kan op deze wijze voldaan
worden aan de wettelijke taken en verplichtingen die de Natura2000-doelen voor het
bevoegd gezag en voor de terreinbeheerders met zich meebrengen. Hieronder valt onder
andere de toetsing van vergunningaarivragen aan de nieuwe natuurbeschermingswet, die
op 1 mei 2005 in werking treedt.
Nu de gepresenteerde informatie nog vers is stellen we voor om de opgedane expertise
van het projectteam snel aan te wenden voor het opstellen van een meetplan waar alle
informatievragen van bevoegd gezag en terreinbeheerders in kunnen worden
meegenomen.

1 Inleiding
De Veluwe is van groot nationaal belang voor veel beschermde en/of kwetsbare plantenen diersoorten. Het gaat daarbij om soorten van voor het Veluwemassief kenmerkende
habitats, zoals zandverstuivingen en droge heide, maar ook om soorten die zijn
aangewezen in bepaalde bostypen, beekdalen of vennen. Hierdoor is vrijwel het gehele
Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) beschermd in het kader van de Vogel- en
habitatrichtlijn (zie hoofdstuk 2).
Om deze hoge natuurwaarden doelgericht te kunnen beschermen. heeft de provincie
Gelderland actuele en nauwkeurige verspreidingsgegevens van relevante flora- en
faunasoorten gegevens nodig. Dit geldt zowel voor de toetsing van ruimtelijke
initiatieven aan de Vogel , en habitatrichtlijn, als voor van de doelstellingen die
voortvloeien uit de provinciale beleidsnotitie Veluwe 2010.

1.1 Achtergrond
In het kader van bovenstaande verplichtingen bestudeert de provincie de mogelijkheden
om een regionaal verspreidingsonderzoek van prioritaire soorten op te zetten. Als eerste
aanzet hiertoe heeft de provincie de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF)
verzocht om het huidige aanbod aan verspreidingsgegevens in beeld te brengen. Dit
maakt witte gebieden zichtbaar: gebieden met substantiële leemten in kennis van
beschermde/kwetsbare soorten. Met deze kennis kan de provincie inzetten op gericht
veldonderzoek in de witte gebieden en het actualiseren van verouderde
verspreidingsgegevens.

1.2 Doelstelling
Het doel van deze voorstudie is het genereren van een overzicht van de beschikbare
natuurgegevens in het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN). Dit overzicht bevat de
volledigheid van verspreidingsgegevens van aanwijs- en begrenzingsoorten in het kader
van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn, Rode Lijst-soorten en een selectie van
andere relevante en karakteristieke soorten.
Het is niet de bedoeling om de invulling van de geconstateerde hiaten gedetailleerd uit te
werken tot een plan van aanpak. Het uitwerken van de mogelijkheden om de
kennisleemtes op te vullen, zal in een volgend project plaats moeten vinden.

1.3 Leeswijzer
Na een introductie in het onderzoeksgebied (hoofdstuk 1) en de wettelijke kaders
waarbinnen de soortgegevens gebruikt zullen gaan worden (hoofdstuk 2), wordt kort de
gevolgde werkwijze van dit vooronderzoek beschreven (hoofdstuk 3). Vervolgens worden
in de hoofdstukken 4, 5 en 6 achtereenvolgens per soortgroep de activiteiten waarbinnen
natuurgegevens ingewonnen worden beschreven, de daadwerkelijke beschikbaarheid van
gegevens en de kennishiaten van de soortgroep op de Veluwe. In de laatste twee
hoofdstukken wordt vervolgens geconcludeerd in hoeverre de informatievoorziening op
orde is. en wat er in de toekomst aan extra inspanningen nodig is om dit te verbeteren.

rol

2 Onderzoeksgebied
Het Centraal Veluws Natuurgebied is afgebakend zoals aangegeven in figuur 2.1. Het
omvat ongeveer 102.000 ha, waarbinnen 1049 kilometerhokken onderscheiden worden.
Hierbij wordt een km-hok meegerekend als ten minste 25% van het hok binnen het
omgrensde terrein valt.
De Veluwe bestaat uit bossen, beken. heidevelden, stuifzanden en vennen. Door deze
variatie aan habitattypen is de soortenrijkdom voor de meeste soortgroepen hoog. Het
gebied behoort toe aan veel verschillende eigenaren (zie bijlage t).
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Figuur 2.1 Begrenzing van het Centraal Veluws Natuurgebied
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3 Werkwijze
Voor de gegevens zijn in eerste instantie de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties
(PGO's) benaderd, in samenwerking met andere dataleveranciers zoals de provincie. De
PGOs zijn landelijke organisaties die door middel van monitoring- en
verspreidingsonderzoek gegevens verzamelen over het voorkomen en de
aantalontwikkelingen van planten en dieren in Nederland. Bij de PGO's zijn ruim honderd
professionals werkzaam: daarnaast leveren bijna 15.000 vrijwilligers een bijdrage. De
PGO's beheren databestanden van hun soortgroep(en) met landdekkende informatie:
naar schatting 90% van de beschikbare verspreidingsgegevens over flora en fauna is bij
hen te vinden.
De volgende PGO's hebben soortspecifieke activiteiten- en gegevensoverzichten van het
CVN geleverd:
• dag- en nachtvlinders en libellen (De Vlinderstichting)
• zoogdieren (zoogdiervereniging VZZ)
• vogels (SOVON)
• reptielen, amfibieën en vissen (RAVON)
• ongewervelde dieren (EIS-NL)
• vaatplanten (FLORON)
• mossen en korstmossen (BLWG)
• paddestoelen (NMV)
• kleine nachtvlinders (Tinea)
• slakken (Anemoon)
Met de gegevens van de PGO's zijn kaarten gemaakt over actualiteit en volledigheid van
de databestanden. Daarnaast hebben de PGO's aanvullende informatie aangeleverd die
noodzakelijk is om de kaarten goed te interpreteren. Dit bevat de gebruikte
inventarisatiemethoden en het belang van (habitats binnen) het CVN voor hun
soortgroep.
Naast de gegevens van de PGO's zijn er ook data beschikbaar bij andere organisaties.
Voor het achterhalen van deze gegevens zijn de volgende organisaties benaderd:
• Provincie Gelderland
• Gemeente Apeldoorn
• Gemeente Ermelo
• Gemeente Arnhem
• Waterschap Veluwe
• Terreinbeherende organisaties:
Staatsbosbeheer
c.
• Natuurmonumenten
• Gelders Landschap
• Unie van Bosgroepen
• Ministerie van Defensie
• Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe en Vrienden van de Hoge Veluwe
• Vereniging Wildbeheer Veluwe
• Fauna beheerseenheid Veluwe
• Stichting Bargerveen
• Overlevingsplan Bos en Natuur (gegevens beleidsmonitoring)
Zover mogelijk zijn de gegevens opgenomen in de overzichten per soorigroep
(hoofdstukken 4, 5,en 6). Wanneer dit niet eenvoudig te realiseren bleek, is alleen een
overzicht van de aanwezige gegevens opgenomen in hoofdstuk 8.

4 Wettelijk kader
Wat betreft groene Wet- en regelgeving heeft de Provincie Gelderland te maken met
zowel Europese als Nederlandse wetten. De internationale richtlijnen (Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn) zijn vertaald in nationale wetten: de Flora- en faunawet voor soorten en
de Natuurbeschermingswet voor gebiedsbescherming. Daarnaast kent Nederland ook de
Rode Lijst: een lijst met soorten die landelijk extra aandacht verdienen.

4.1 Europese wetgeving
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van
het Europees beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit.
Het netwerk omvat alle gebieden die beschermd zijn op grond van de Europese
Vogelrichtlijn (VR; 1979) en de Europese Habitatrichtlijn (HR:1992). Het overgrote deel
van het Centraal Veluws Natuurgebied is zowel onder de Vogelrichtlijn (93.079 ha) als de
Habitatrichtlijn (91.454 ha) aangewezen als beschermd natuurgebied (zie bijlage II).

4.2 Nationale wetgeving
De Europese wetgeving is in Nederland qua soortbescherming uitgewerkt in de Flora- en
Faunawet (F&fwet). De Flora- en Faunawet waarborgt de bescherming van in het wild
voorkomende inheemse planten en dieren. In de wet is bepaald dat beschermde dieren
niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en het niet toegestaan is om planten
te plukken, uit te steken of te verzamelen. Voorts is het niet toegestaan om hun directe
leetorngeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren.
De Flora- en Faunawet en de bijbehorende uitwerking in de Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) heeft belangrijke consequenties voor ruimtelijke ingrepen.
De lijst met beschermde soorten onder de F&fwet is gebaseerd op de aanwijssoorten van
de VR en de HR. Het Centraal Veluws Natuurgebied is aangewezen op grond van het
voorkomen van 18 beschermde soorten. zie bijlage II.
Qua gebiedsbescherming is de Europese wetgeving in Nederland uitgewerkt in de
Natuurbeschermingswet. De nieuwe natuurbescherm ingwet waarbij de bescherming van
natura2000-gebieden in Nederlands recht is omgezet, treedt op 1 mei 2005 in werking.
Het Centraal Veluws Natuurgebied valt zodoende onder deze Natuurbeschermingswet.
Andere beleidskaders zoals de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur zijn hier buiten
beschouwing gelaten.

43 Nationale Rode lijsten
Naast bovenstaande wetgeving worden in Nederland de Rode Lijsten gehanteerd.
Rode lijsten geven een overzicht van soorten die (in een bepaald gebied) verdwenen zijn
en soorten die (in een gebied) sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Het
uitbrengen van rode lijsten wordt vereist door de Conventie van Bern. De Rode Lijsten
vormen een indicatie van de toestand van de natuur in Nederland. Ze worden regelmatig
bijgesteld.
Rode lijsten hebben geen juridische status. Plaatsing op de Rode Lijst betekent daardoor
niet automatisch dat de soort beschermd is: daarvoor is opname van de soort in de
Flora- en faunawet nodig.

5 Methoden per soortgroep
Per soortgroep wordt in dit hoofdstuk de wijze van gegevensinwinning uitgewerkt.

5.1 Zoogdieren
Het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) is voor veel inheemse zoogdieren van nationaal
belang. Daarnaast speelt het CVN ook internationaal voor een aantal soorten een
belangrijke rol. Soorten die in het gebied voorkomen en worden genoemd in bijlage 2
van de Habitatrichtlijn zijn Meervleermuis en Vale vleermuis. Het CVN is onder de
Habitatrichtlijn specifiek aangewezen voor de bescherming van de Meervleermuis.
Verder komen de volgende soorten voor die onder bijlage 4 van Habitatrichtlijn vallen:
Baardvleermuis, Franjestaart, Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone
dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger en Grootoorvleerm uis. Alle beschermde
zoogdiersoorten binnen het CVN betreffen dus vleermuizen.
De totale onderzoeksinspanning aan zoogdieren is weergegeven in kaart 5.1.1. Zoals te
verwachten is, worden de meeste gegevens rond de grote steden verzameld: waar veel
mensen wonen, worden veel waarnemingen gedaan.

Onderzoeksinspanning zoogdieren
Legenda
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Figuur 5.1.1: Totaal overzicht van de onderzoeksinspanning aan zoogdieren binnen het
CVN
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Huidige gegevensverzameling

Er zijn vier typen gegevens: losse waarnemingen, projectgegevens, monitoring en
verspreidingsonderzoek.
Losse waarnemingen
Het betreft waarnemingen van zoogdieren door vrijwilligers die deze melden aan de
Zoogdiervereniging VZZ. De gegevens die door de verschillende werkgroepen van de VZZ
worden verzameld, vallen ook onder de losse waarnemingen. Tot op heden gebeurt dit op
ad-hoc basis. Gegevens zijn beschikbaar op kilometerhokniveau of nauwkeuriger. De
meeste gegevens zijn afkomstig uit de periode van de laatste zoogdieratlas (verschenen
in 1990).
Proiect gegevens
De Zoogdiervereniging VZZ voert voor verschillende opdrachtgevers inventarisaties uit
naar het voorkomen van zoogdieren. Doorgaans betreft het inventarisaties van gebieden
met een gering oppervlak. Gegevens zijn beschikbaar op kilometerhokniveau of
nauwkeuriger. De uitvoering vindt meestal plaats door een betaalde medewerker.
Monitoring
Momenteel bestaan er bij VZZ drie monitoringmeetnetten, waarbij er ook plots op het
CVN liggen, te weten: Dagactieve Zoogdieren, Eekhoornnesttellingen en Wintertellingen
Vleerm uizen.
Naast de bovenstaande activiteiten van de zoogdiervereniging VZZ heeft de provincie
Gelderland eigen dassentellingen. De dassenpopulatie wordt gevolgd door het bijhouden
van het aantal burchten en verkeersslachtoffers (zie figuur 5.1.1).
De Vereniging Wildbeheer Veluwe volgt de grote hoefdieren Ree, Damhert, Edelhert en
Wild zwijn. Deze gegevens zijn opgenomen in dit rapport.
Verspreidingsonderzoek
Het gaat hierbij momenteel om kleine zoogdieren die in braakballen van uilen aan te
treffen zijn. Door vrijwilligers worden braakballen van uilen verzameld en geplozen. Een
deel van de uilenplekken wordt jaarlijks bemonsterd. Gegevens zijn beschikbaar op
kilometerhokniveau. De coördinatie, gegevensverzameling en uitwerking gebeurt door de
zoogdiervereniging VZZ.
Dagactieve Zoogdieren
Tijdens tellingen van broedvogels ten behoeve van het Broedvogelmonitoringsproject
(BMP, zie §5.2)) noteert een deel van de tellers de waargenomen zoogdieren in
proefvlakken van ca. 10-500 ha. Dit gebeurt op gestandaardiseerde wijze. De resultaten
geven een relatief aantal per soort. De proetviakken worden per jaar meermaals geteld,
waarvan het grootste deel jaarlijks. De gegevens zijn beschikbaar op proefvlakniveau.
Het veldwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, de gegevensverzameling gebeurt door
SOVON en de coördinatie ligt bij SOVON en VZZ.
Eekhoornnesttellin gen
Jaarlijks worden in een proefvlak van 10-25 ha alle eekhoornnesten op
gestandaardiseerde wijze geteld. Het aantal nesten is gecorreleerd aan het aantal
eekhoorns. De resultaten zijn daarmee om te werken naar een absoluut aantal eekhoorns
per proefvlak. Gegevens zijn beschikbaar op kilometerhokniveau. Het veldwerk wordt
uitgevoerd door vrijwilligers. De coördinatie, gegevensverzameling en uitwerking gebeurt
door de VZZ.
Wintertellingen vleermuizen
Jaarlijks worden in alle toegankelijke en bekende overwinteringsobjecten op
gestandaardiseerde wijze de overwinterende vleermuizen geteld. De resultaten geven
een absoluut aantal binnen het object. Gegevens zijn beschikbaar op kilometerhokniveau

of nauwkeuriger. Het veldwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, terwijl de coördinatie
en gegevensverzameling door de VZZ gebeurt.
Toekomstige gegevensverzameling
Er worden op de korte termijn geen grote veranderingen in de huidige meetnetten
verwacht.

5.2 Broedvogels
Het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) is voor broedvogels van erkend internationaal
belang. Het gehele gebied is aangewezen onder de Europese Vogelrichtlijn voor elf
kwalificerende soorten, waarvan vier overige relevante soorten oftewel
'begrenzingssoorten' (zie bijlage II). Het gebied heeft geen specifieke beschermde status
voor niet-broedende (overwinterende of doortrekkende) vogels. Hoewel de Veluwe ook
buiten de broedtijd grote aantallen vogels huisvest, beperkt dit vooronderzoek zich tot de
broedvogels.

Broedvogelinventarisaties
Legenda
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Huidige gegevensverzameling
De momenteel lopende meetnetten zijn onder te verdelen in twee typen gegevens:
kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (wel/niet aanwezig) gegevens. De verschillende
kwantitatieve meetnetten worden hier onder de noemer "broedvogelkarteringen" gevat.
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Kwalitatief onderzoek is verricht in het kader van de Nederlandse Broedvogelat las
(SOVON 2002).
Broedvogelkarterin gen (kwantitatief)

Broedvogelmonitoringroject (BMP): binnen dit project worden in proefvlakken van ca.
10-500 ha alle aanwezige territoria vastgesteld. Dit gebeurt op gestandaardiseerde,
intensieve wijze. Resultaten geven een absoluut aantal broedvogels binnen het
betreffende proefvlak aan. Gegevens zijn dus beschikbaar op proefviakniveau. Het
veldwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, de coördinatie en gegevensverzameling
gebeurt door SOVON. Proefvlakken worden meermaals geteld, waarvan een aanzienlijk
deel jaarlijks. Het BMP maakt onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring
(NEM). De volgende modules zijn voor het CVN relevant:
-BMP-A: alle soorten
-BMP-B: selectie van schaarsere en zeldzame soorten (grofweg 109 soorten)
-BMP-R: roofvogels
Landelijk Soortenroject Broedvogels (LSB): binnen het door SOVON gecoördineerde
LSB-project worden gegevens van zeldzame broedvogels en kolonievogels verzameld.
Het LSB maakt onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Van de
soorten waarvoor het CVN onder de Vogelrichtlijn is aangewezen, zijn 7 van de 11
soorten opgenomen in het LSB. Gegevens worden verzameld in proefvlakken (100 > 1 000ha) waarbinnen één tot alle LSB-soorten gekarteerd worden. Resultaten zijn deels
beschikbaar op proefviakniveau, deels op kilometerhokniveau. Voor de Raaf is de gehele
Veluwe één aaneengesloten proefvlak en wordt jaarlijks getracht alle territoria vast te
stellen. Van deze soort zijn gegevens op kilometerhokniveau beschikbaar. Daarnaast
worden van de zeer zeldzame soorten (bijvoorbeeld Grauwe Klauwier, Duinpieper) alle
meldingen op kilometerhokniveau of nauwkeuriger verzameld, waardoor jaarlijks een min
of meer dekkend overzicht verkregen wordt. Van de kolonievogels (zoals Roek en Blauwe
Reiger) wordt getracht alle kolonies jaarlijks te tellen, de ligging van de kolonies is deels
op 100 m nauwkeurig, deels op kilometerhokniveau bekend.
Broedvogelmeetnet Provincie Gelderland: vanuit de provincie wordt jaarlijks een aantal
proefvlakken geteld op het voorkomen van broedvogels. De methode en daarmee de
resultaten zijn gelijk aan die van het BMP. De resultaten worden als puntgegevens
opgeslagen, de beste benadering voor het weergeven van exacte locaties.
Basiskarteringen Staatsbosbeheer (SBB): Staatsbosbeheer streeft ernaar alle terreinen
eens in de tien jaar te onderzoeken op broedvogels. Hierbij is een soortenselectie
gekozen die het midden houdt tussen het BMP-A en BMP-B. De methoden zijn
vergelijkbaar met het BMP; de resultaten worden op puntniveau opgeslagen.
Ecologisch meetnet Defensieterreinen: Het Ministerie van Defensie streeft er naar alle
ecologisch interessante terreinen elke 5-7 jaar vlakdekkend te karteren op een aantal
soortsgroepen, waaronder broedvogels. Dit betreft alle terreinen op enkele kleinere
kazerne-terreinen" na. Op de Veluwe zijn alle grotere terreinen sinds 1999 minimaal een
maal op broedvogels onderzocht.
Nationaal Park De Hoge Veluwe: Door de vrijwilligersgroep Vrienden van de Hoge
Veluwe' worden jaarlijks een groot aantal soorten en soortsgroepen vlakdekkend of in
proefvlakken geteld. Zeldzame broedvogels (LSB-soorten) worden jaarlijks min of meer
dekkend geinventariseerd. Bredere sets aan broedvogels worden geteld in een aantal
m onitoringsproefvlakken.
Overige broedvogelkarteringen: naast de bovengenoemde meetnetten. zijn in veel
terreinen éénmalige karteringen uitgevoerd. Voor zover bekend, betreft dit
inventarisaties van terreinen van de volgende eigenaren:
- Gelders Landschap - Natuurmonumenten
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- Gemeente Ermelo
• Gemeente Arnhem
Zie kaart 5.2.1 voor een overzicht van deze locaties.
Nederlandse Broedvogelatlas (kwalitatief)

In 1998-2000 is heel Nederland geïnventariseerd voor de Atlas van Nederlandse
Broedvogels (SOVON 2002). Hierbij is gewerkt met enkele gestandaardiseerde
deelonderzoeken, waarbij de volgende in dit kader van belang zijn:
-Atlasbiokonderzoek: voor elk atlasblok (5x5 kilometer) is een zo compleet mogelijke
broedvogellijst vastgesteld. Voor de algemenere soorten betreft het enkel een
kwalitatieve vaststelling (wel/niet aanwezig), voor schaarsere soorten is een
aantalschatting beschikbaar.
-Kilometerhokonderzoek: in elk atlasblok zijn 8 van de 25 kilometerhokken twee maal
een uur bezocht, waarbij alle aanwezige broedvogelsoorten zijn gescoord. De resultaten
zijn kwalitatief (wel/niet aangetroffen in twee uren veldwerk).
Toekomstige gegevensverzameling
De door SOVON gecoördineerde meetnetten worden in de komende jaren voortgezet.
Hoe de hoeveelheid per jaar verzamelde informatie zich zal ontwikkelen, laat zich
moeilijk voorspellen, maar er wordt gestreefd naar uitbreiding. Het meetnet van Defensie
wordt gecontinueerd. Over de continuering van karteringen in de SBB-terreinen bestaat
onduidelijkheid.

5.3 Reptielen, amfibieën en Vissen
Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) gaat in deze
voorstudie in op de drie soortgroepen, met betrekking tot de beschikbaarheid van
gegevens van beleidsrelevante soorten op de Veluwe.
De Veluwe is voor reptielen van groot nationaal belang. Van de zeven in Nederland
voorkomende soorten reptielen komen er zes voor op de Veluwe. Van de 15 in Nederland
voorkomende amfibieën, komen er acht voor op de Veluwe. Het belang van de Veluwe
voor vissen is met name gelegen in de beken aan de oostelijke rand van de Veluwe.
Voor de gegevens van herpetofauna en vissen is er voor gekozen om de periode 19942003 als recent te beschouwen. Door de periode 1994-2003 te hanteren, wordt een
completer beeld verkregen van de recente verspreidingsgegevens. Hoewel ook enkele
gegevens van 2004 worden gebruikt, zijn de gegevens van dit jaar nog niet compleet.
Selectie relevante soorten
Bij de selectie van relevante soorten vormen de Habitatrichtlijn en de Rode Lijst (Hom et
al., 1996) het uitgangspunt. Soorten die in één of beide documenten opgenomen zijn
worden in deze voorstudie richtlijnsoorten' genoemd.
De Kamsalamander, de Beekprik en de Rivierdonderpad hebben hierbij de speciale status
dat het CVN is aangewezen als Habitatrichtlijngebied onder andere op basis van het
voorkomen van deze soorten.
Hoewel de Levendbarende hagedis niet is opgenomen in de Habitatricht lijn of de Rode
Lijst. is deze soort toch geselecteerd als richtlijnsoort in deze voorstudie. Reden hiervoor
is dal er recent een achteruitgang van de soort wordt waargenomen. Naar verwachting
voldoet deze soort binnen afzienbare tijd aan de criteria voor opname in de Rode Lijst.
De Levendbarende hagedis heeft sterk te leiden onder verdroging en verbossing van zijn
leefgebied. Om deze reden verdient deze soort op de Veluwe ook bijzonder aandacht.
Daarnaast wordt het van belang geacht ook aandacht te besteden aan een
geïntroduceerde soort. De Italiaanse kamsalamander wordt sinds 1997 waargenomen ten
noordwesten van Apeldoorn. Het is onduidelijk in welke mate deze exoot hier een
bedreiging vormt voor de inheemse Kamsalamander. Nader onderzoek naar de
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verspreiding van de Italiaanse kamsalamander is daarom gewenst en zal in 2005 door
RAVON worden opgestart.
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Figuur 5.3.1. en 5.3.2: Volledigheid van amfibieën- en reptie/engegevens binnen het CM

Huidige gegevensverzameling
De gegevensverzameling van amfibieën. reptielen en vissen is onder te verdelen in
verspreidingsonderzoek en monitoring. Beide worden hieronder besproken.
Monitoring
Het monitoringsprogramma maakt onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring
(NEM). Het veldwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, het project wordt gecoördineerd
door de Werkgroep Monitoring van RAyON. Het programma richt zich uitsluitend op
amfibieën en reptielen. Voor beide soortgroepen is een standaardmethodiek ontwikkeld,
waarbij jaarlijks tellingen worden verricht. Beide monitoringsprojecten worden niet
vlakdekkend, maar wel verspreid over de gehele Veluwe uitgevoerd.
Bij de monitoring van amfibieën richt het onderzoek zich op punt locaties (wateren),
waarbij er meerdere puntlocaties in een gebied onderzocht kunnen worden. Bij de
monitoring van reptielen richt het onderzoek zich op trajecten of vlakken. De oppervlakte
die hierbij wordt onderzocht beslaat gemiddeld 2 hectare.
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Volledigheid gegevens Vissen
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Figuur 5.3.3: Volledigheid
vissengegevens binnen het
CVN

Versreidinpsonderzoek
RAVON beheert een archief met verspreidingsgegevens van amfibieën, reptielen en
vissen in Nederland. De gegevens worden veelal door vrijwilligers verzameld. RAVON
draagt zorg voor de controle van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens.
De gegevens in dit archief zijn veelal minimaal tot op kilometerhok nauwkeurig. Een deel
is tot op hectometer nauwkeurig. Het archief is bijgewerkt tot en met 2004.
Toekomstige gegevensverzameling

In opdracht van het Ministerie van LNV voert RAVON momenteel een
verspreidingsonderzoek uit naar amfibieën en reptielen onder de noemer Inhaalslag
Verspreidingsonderzoek'. Dit onderzoek is gericht op de actualisatie van verouderde
verspreidingsgegevens. Het is in 2004 van start gegaan en zal tenminste in 2005 nog
een vervolg kennen. Het onderzoek richt zich op een aantal soorten die ook voor deze
Veluwe-studie relevant zijn. Een deel van het onderzoek is binnen het CVN uitgevoerd.
Voor de Kamsalamander zijn een aantal locaties op de noordelijke Veluwe bezocht. De
Zandhagedis is verspreid over de gehele Veluwe onderzocht, terwijl het onderzoek naar
de Hazelworm zich heeft gericht op de omgeving van Ede. De resultaten van deze
inhaalstag zijn nog niet opgenomen in dit vooronderzoek.
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de inhaalslag zich uitsluitend richt op gebieden
waarvan verouderde verspreidingsgegevens bestaan. Dit betekent dat er geen onderzoek
wordt verricht in gebieden waar niet eerder waarnemingen zijn gedaan (tabel 2), hoewel
hier mogelijk geschikte leefgebieden aanwezig zijn.
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5.4 Vlinders
Het Centraal Veluws Natuurgebied is voor dagvlinders en kleine vlinders van groot
nationaal belang. De diverse habitattypen zoals droge, schrale heiden en stuifzanden,
vochtige heiden en gemengde bossen en overgangsstruwelen bieden ruimte voor de
volledige levenscyclus van diverse soorten dagvlinders en nachtvlinders. Geen van deze
soorten is echter leidend geweest voor de aanwijzing van de Veluwe tot
Habitatrichtlijngebied. Dit is bij ongewervelden overigens zelden het geval.
Huidige gegevensverzameling

De Vlinderstichting heeft drie bronnen die overzicht kunnen geven over het voorkomen
van vlinders: het Verspreidingsonderzoek Dagvlinders en het verspreidingsonderzoek
Nachtvlinders, die worden gedragen door ruim 1.500 vrijwilligers in het hele land en de
gegevens uit het Landelijk Meetnet Dagvlinders. Stichting Tinea beschikt daarnaast over
gegevens van kleine vlinders (micro-nachtvlinders).
Verspreidingsonderzoek Da g vlinders
In dit project worden alle waarnemingen van dagvlinders verzameld. Het gaat hierbij
zowel om waarnemingen van vlinders als om eitjes, rupsen en poppen.
Inmiddels zijn al meer dan 1,5 miljoen waarnemingen in het bestand aanwezig en jaarlijk
komen 100.000 nieuwe waarnemingen binnen van 750-1000 waarnemers. Het gaat hier
om kwantitatieve gegevens, doordat op een vaste methode vaste locaties zijn onderzocht
waarbij alle waargenomen soorten zijn genoteerd. Bij soortgerichte routes gaat het alleen
om kwantitatieve gegevens voor die bepaalde soort. De meeste waarnemingen worden
op km-hok of nauwkeuriger vastgelegd.
Landelijk Meetnet Daavlinders
Het Landelijk Meetnet Dagvlinders is een gezamenlijk project van De Vlinderstichting, het
Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van LNV. Gegevens binnen dit
project worden grotendeels door deskundige vrijwilligers gestandaardiseerd verzameld op
vastgestelde meetpunten. Op basis van de resultaten kan een goed landelijk beeld
worden verkregen van de trends van vrijwel alle soorten. De meetpunten kunnen
soortgericht zijn of algemeen (voor alle voorkomende soorten).
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Onderzoeksinspanning dagvlinders
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Figuur 5.4.1 en 5.4.2: Recente onderzoeksinspanning en volledigheid van
dagvlindergegevens binnen het CVN

Y .r .preidingsonderzoek nachtvlinders
De Vlinderstichting werkt voor verspreidingsonderzoek naar macro-nachtvlinders nauw
samen met de Werkgroep Vlinderfaunistiek van 8S-Nederland. Een gezamenlijke
database ligt in het verschiet. Ondanks dat de onderzoeksinspanningen de laatste jaren
flink zijn toegenomen, is het moeilijk een volledig beeld te schetsen van kenmerkende
soorten. Voor de nachtvlinders is nog geen Rode Lijst vastgesteld en de enkele soorten
die worden genoemd in bijlagen van de Habitatrichtlijn komen niet voor in het
onderzoeksgebied. Zodoende wordt deze soortgroep in dit vooronderzoek verder niet
behandeld.
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Volledigheid gegevens grote nachtvlinders
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Figuur 5.4.3: Volledigheid
Gegevens grote
nachtvlinders binnen het
CM

Kleine vlinders
Van de kleine nachtvlinders kunnen relatief gemakkelijk veel gegevens worden
verzameld door weinig waarnemers en ook door niet-specialisten. Dat komt doordat
Kleine vlinders in een breed spectrum van habitattypen voorkomen, niet zelden in grote
aantallen optreden en gedurende bijna het gehele jaar kunnen worden waargenomen.
Kleine vlinders vormen een centraal en belangrijk onderdeel van de levensgemeenschap.
Centraal door de nauwe binding aan de vegetatie en omdat ze tot prooi dienen voor tal
van dieren. Ze zijn belangrijk omdat ze door hun soms onvoorstelbaar grote aantallen de
waardplanten beschadigen, maar ook een belangrijk bestanddeel vormen in het voedsel
van vogels, vleermuizen en andere zoogdieren. Omdat binding aan één of weinig
waardplanten het meest voorkomt bij Kleine vlinders. zijn vele soorten aan te wijzen als
karakteristiek voor de diverse habitats. Voorts reageren de Kleine vlinders vaak snel en
duidelijk op veranderende milieuomstandigheden (bijvoorbeeld het klimaat), waardoor ze
zich bij uitstek lenen voor het uitvoeren van gericht ecologisch onderzoek. Op dit gebied
is door medewerkers van de stichting Tinea al flink wat werk verzet en de resultaten
daarvan in een reeks van publicaties verwerkt.
Doordat de Hoge Veluwe op het gebied van de Kleine vlinders goed doorzocht is, is het
mogelijk een redelijk volledig beeld te geven van de voor de verschillende Veluwehabitats kenmerkende soorten.
Nederland heeft een rijke traditie op het gebied van deze soortgroep. Al sinds halverwege
de 19 eeuw zijn gegevens verzameld en deze zijn bijeengebracht in het
geautomatiseerde landelijk bestand van de Stichting Tinea, dat thans meer dan 500.000
records omvat. Dit maakt het mogelijk bij beschouwingen over de ontwikkelingen in onze
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fauna over een periode van 150 jaar gefundeerd vergelijkingen te treffen. Voor de Kleine
vlinders is een goede basis voor faunistisch werk in de vorm van een handboek, waarin
onder meer van de circa 1400 soorten verspreidingskaartjes worden gegeven.
Toekomstige gegevensverzameling

Er worden op de korte termijn geen grote veranderingen in de huidige meetnetten
verwacht.

5.5 Libellen
Het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) is voor libellen van groot belang. Binnen de
diverse habitattypen zijn vaak vele interessante vennen te vinden, met een gebufferde
waterkwaliteit en smalle stromende beken met schoon zuurstofrijk water. Met name deze
wateren bieden voor specialistische libellensoorten ruimte voor een volledige
levenscyclus. De Gevlekte witsnuitlibel is binnen de Habitatrichtlijn de enige soort
waarvan waarnemingen bekend zijn (1994) binnen het onderzoeksgebied. Voor deze
soort is het CVN dan ook aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Daarnaast komen
diverse soorten voor die vermeld zijn op de Rode Lijst.
Huidige gegevensverzameling

De Vlinderstichting en EIS-Nederland hebben twee belangrijke bronnen die overzicht
kunnen geven over het voorkomen van libellen: het landelijke verspreidingsonderzoek
dat wordt gedragen door ruim 500 vrijwilligers en de gegevens uit het Landelijk Meetnet
Libellen, waarvan 44 meetpunten zijn te vinden binnen het onderzoeksgebied.
Verspreidingsonderzoek libellen
Waarnemingen aan libellen worden al tientallen jaren op een redelijk gestandaardiseerde
manier verzameld.
In het verspreidingsonderzoek worden alle waarnemingen van vrijwilligers verzameld.
Het gaat hierbij zowel om waarnemingen van volwassen libellen als larven. De meeste
waarnemingen worden op km-hok of nauwkeuriger vastgelegd.
Landelijk Meetnet Libellen
Het Landelijk Meetnet Libellen is een gezamenlijk project van De Vlinderstichting,
Centraal Bureau voor de Statistiek en Ministerie van LNV. Gegevens binnen dit project
worden grotendeels door deskundige vrijwilligers gestandaardiseerd verzameld op
vastgestelde meetpunten. Op basis van de resultaten kan een goed landelijk beeld
worden verkregen van de trends van vrijwel alle soorten. De meetpunten kunnen
soortgericht zijn of algemeen (voor alle voorkomende soorten).
Toekomstige gegevensverzameling

Er worden op de korte termijn geen grote veranderingen in de huidige meetnetten
verwacht.
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Figuur 5.5.1: Onderzoeksinspanning en volledigheid van de libellen gegevens binnen het
CM

5.6 Sprinkhanen en krekels
De heideterreinen van de Veluwe zijn voor sprinkhanen en krekels de rijkste biotopen in
Nederland. Van de 44 vanaf 1980 in Nederland waargenomen soorten sprinkhanen
worden er 28 (64%) op de Veluwe aangetroffen waarvan negen Rode lijst-soorten (Odé,
1999). Bijlage 111 beschrijft de tien belangrijkste van deze soorten kort. Hiervan zijn de
Kleine wrattenbijter. de Wrattenbijter, de Zadelspinkhaan en het Zoemertje grotendeels
tot de Veluwe beperkt. De afgelopen eeuw is het oppervlak met heide en stuifzand
afgenomen ten gunste van bos. Dit heeft in combinatie met de vergrassing geleid tot de
achteruitgang van een aantal soorten. Twee soorten die bijna uitsluitend op de Veluwe
voorkwamen, zijn daardoor uit Nederland verdwenen: het Bosdoorntje en de
Klappersprinkhaan. Het grote oppervlak aan geschikte biotoop en de hoge
soortenrijkdom maakt de Veluwe, samen met de Duitse Lüneburgerheide, tot het
belangrijkste gebied voor sprinkhanen in Noordwest-Europa.
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Huidige gegevensverzameling

De huidige gegevensverzameling is grotendeels beperkt tot het verzamelen van
waarnemingen van vrijwilligers. In de periode 1990-1994 is een landelijke
inventarisatieproject uitgevoerd waarbij een groot deel van de km-hokken op de Veluwe
is onderzocht (Kleukers et al. 1997). Na afronding van dit project is het veldwerk aan
sprinkhanen sterk afgenomen.
Naast veldwerk door vrijwilligers heeft EIS-Nederland in 2004 veldwerk uitgevoerd op
delen van de Veluwe in het kader van het provinciale soort beschermingsplan
Zadelsprinkhaan en Kleine wrattenbijter'.
Voor sprinkhanen en krekels vindt geen landelijke monitoring plaats. Het enige gebied
waar jaarlijks gegevens worden verzameld over sprinkhanen is het park De Hoge Veluwe.
De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het tellen van de in Nederland zeldzame
Wrattenbijter en Zadelsprinkhaan.
Toekomstige gegevensverzameling

Sinds 2002 is EIS-Nederland actief bezig om het aantal vrijwilligers dat naar sprinkhanen
kijkt te verhogen. Dit heeft duidelijk resultaat gehad en verwacht wordt dat met de
publicatie van een nieuwe sprinkhanenveldgids (Kleukers & Krekels, 2004) de aandacht
voor sprinkhanen verder zal toenemen.
In 2005 zal op andere delen van de Veluwe veldwerk plaatsvinden voor het provinciale
soortbescherm ingsplan Moerassprinkhaan en Zom psprinkhaan'.
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5.7 Bijen
Bijen zijn met meer dan 310 soorten een soortenrijke groep (Peeters et al. 1999). Van de
Veluwe zijn 209 soorten bekend waarvan er vanaf 1999 nog 122 zijn waargenomen.
Vanaf 1999 is de Veluwe echter slecht onderzocht en vermoedelijk zijn veel soorten die
recent niet meer zijn aangetroffen nog wel aanwezig. De Veluwe is minder rijk dan
bijvoorbeeld het aangrenzende rivierengebied. Toch is de verwachting dat op zandige
(bijvoorbeeld zandpaden) en bloemrijke plekken (heide, braam, composieten) een rijke
bijenfauna is te vinden.
De Nederlandse bijenfauna is afgelopen eeuw zeer sterk achteruitgegaan. Bij meer dan
50% van de soorten is de achteruitgang zo sterk dat ze op de Rode lijst zijn geplaatst en
maar liefst 35 soorten zijn uit Nederland verdwenen. Deze achteruitgang komt
voornamelijk door de verminderde nestelgelegenheid en afname van het aanbod aan
nectarplanten. Veel soorten bijen zijn specialisten: ze gebruiken slechts één of enkele
plantensoorten. Zo heeft de achteruitgang van klokjes (Campanula) in Nederland voor
een sterke achteruitgang van een aantal aan klokjes gebonden bijen gezorgd
(bijvoorbeeld de Kleine klokjesbij en de Zuidelijke klokjesbij). Bijlage IlIb bevat een
korte beschrijving van de bijzondere Rode Lijstsoorten die binnen het Centraal Veluws
Natuurgebied aangetroffen worden.
Huidige gegevensverzameling

Relatief weinig vrijwilligers zijn actief met bijen. Dit komt doordat er voor een
betrouwbare determinatie in veel gevallen exemplaren verzameld moeten worden en
omdat er geen Nederlands determinatiewerk beschikbaar is. Gegevens van bijen worden
verzameld door een dertigtal vrijwilligers verenigd in de werkgroep Hymenoptera van de
Nederlandse Entomologische Vereniging. De hoeveelheid onderzoek aan bijen door
overheden of natuurbeschermingsorganisaties is erg gering en deze gegevens zijn
grotendeels verwerkt in het landelijke databestand bijen. Het landelijk databestand bijen
is in eigendom van EIS-Nederland en wordt in samenwerking met vrijwilligers beheerd.
Toekomstige gegevensverzameling

De komende jaren wordt er een project georganiseerd om te komen tot een landelijke
verspreidingsatlas van de Nederlandse bijen.

5.8 Overige ongewervelden
Slakken
Er zijn twee soorten mollusken die wettelijk van belang kunnen zijn: de Nauwe korfslak
en de Zeggekorfslak. Beide vallen onder de Habitatrichtijn. Stichting Anemoon heeft
gegevens over beide soorten, maar geeft aan dat het Centraal Veluws Natuurgebied voor
de slakken geen (relevant) leefgebied vormt.
Het Vliegend hert
Het CVN is onder andere aangewezen als habitatrichtlijngebied voor het Vliegend hert.
Dit is één van de vijf op de habitatrichtlijn geplaatste Nederlandse keversoorten en is
misschien wel de bekendste kever van Nederland. De vier andere keversoorten van de
habitatrichtlijn zijn sinds 1980 niet meer op de Veluwe waargenomen en komen daar
waarschijnlijk niet meer voor. De larven van de soort leven in rottend eikenhout en de
soort wordt alleen aangetroffen op plaatsen met eikenbossen of houtwallen met eiken.
Het Vliegend hert komt in Nederland voor in Zuid-Limburg. Twente (zeer plaatselijk), Het
Rijk van Nijmegen en de Veluwe. De Veluwse populatie is de grootste van Nederland.
Huidige gegevensverzameling

De soort komt in lage dichtheden voor en is moeilijk te inventariseren. De meest
efficiënte manier om gegevens te verzamelen is dan ook het plaatsen van oproepjes in
lokale media. Afgelopen jaren is dit op de Veluwe uitgebreid gedaan (Smit, 2004).
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Daarnaast zijn er erg veel waarnemingen verzameld door Gerrit Rekers, die
rondleidingen geeft op de Veluwe.
Verreweg het grootste deel van de waarnemingen van afgelopen jaren is in het bestand
aanwezig. Toch is er nog een aantal mensen, vooral opzichters op de Kroondomeinen, die
over aanvullende gegevens kunnen beschikken.
Toekomstige gegevensverzameling
Aan het ministerie van LNV is voorgesteld om elke vier jaar een keer oproepjes te
plaatsen in lokale media om waarnemingen binnen te krijgen. Op deze manier kan
voorkomen worden dat het bestand veroudert. Het is nog onduidelijk of LNV dit wil
financieren.
Lentevuurspin en de vuurspinnendoder
Deze beide soorten vallen niet onder de Habitatrichtlijn en staan niet op een Rode lijst.
Toch verdienen ze speciale aandacht omdat het gaat om twee soorten die in Europa
zeldzaam zijn, sterk achteruit zijn gegaan en in Nederland uitsluitend samen op de
Veluwe voorkomen. De Lentevuurspin Eresus sandaliatus is een opvallende spin met een
rood achterlijf. De soort is beperkt tot droge heidegebieden met enige opslag. Op de
Veluwe is de soort aangetroffen in een tiental uurhokken (5 bij 5 kilometer) verdeeld
over de zuidelijke helft van de Veluwe. De Vuurspindoder Eoferreola rhombica is een
wesp die geheel gespecialiseerd is op het vangen van de Lentevuurspin. De gevangen
spinnen worden gebruikt als voedsel voor de larven. Door deze specialisatie kan de
Vuurspindoder alleen voorkomen op plekken waar de vuurspin voorkomt. De
Vuurspindoder is in 1998 voor het eerst in Nederland gevangen (Raemakers & Van
Helsdingen, 1999). Verder onderzoek in 2004 heeft uitgewezen dat deze soort hier
inderdaad een populatie heeft (Nieuwenhuijsen. 2004). Er zijn in Nederland weinig
mensen die naar spinnen kijken en de recente informatie over de Lentevuurspin is
schaars. Het is daardoor onduidelijk of de Nederlandse populatie veilig is. Door de goede
herkenbaarheid is het mogelijk om door middel van oproepjes aangevuld met veldwerk
de soort snel in kaart te brengen.
Aquatische macrofauna
Het Waterschap Veluwe houdt bestanden bij van macrofaunagegevens van sprengen,
beken en vennen, zie figuur 5.8.1. Het huidige meetnet wordt het komende jaar
vernieuwd, met het oog op de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.
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Figuur 5.8.1: Meetpunten
aquatische macrofauna
(Bron: Waterschap Veluwe)
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5.9 Vaatplanten
De Veluwe is wat planten betreft een soortenarme regio, vanwege de overwegend
voedselarme, zure bodem. Soortenarm betekent overigens niet oninteressant: in het
gebied is in de afgelopen decennia circa een derde van de Nederlandse Rode-Lijstsoorten
aangetroffen. Enkele specifieke voedselarme milieutypen met hoge botanische waarden
zijn op diverse plekken in het gebied goed ontwikkeld. Ook voor enkele zeer zeldzame
Rode-Lijstsoorten liggen belangrijke groeiplaatsen op de Veluwe.
Rode-Lijstsoorten
Het aantal Rode-Lijstsoorten dat uit de afgelopen decennia uit het gebied bekend is
bedraagt 171. Een beperkt aantal daarvan was of is in de regio vrij algemeen met enkele
honderden vindplaatsen binnen de landelijke floradatabank FlorBase versie 2K (19752002). Van ongeveer de helft van de soorten betreft het aantal bekende vindplaatsen uit
deze periode echter minder dan 10. Het aantal actuele vindplaatsen zal zeker lager
liggen. Van de 171 aangetroffen Rode-Lijstsoorten sinds 1975 zijn 16 na 1989 niet meer
waargenomen in het gebied.
Wat betreft vaatplanten komt in het Centraal Veluws Natuurgebied een Habitatrichtlijnsoort voor, namelijk Drijvende Waterweegbree (Luronium natans). Voor deze soort is het
CVN onder andere aangewezen als Habitatrichtlijngebied.
Opvallende concentraties van Rode-Lijstsoorten bevinden zich met name op plekken met
leemopduikingen, vochtige heides. vennen en sprengen en aan de zuidrand van het
gebied bij de overgang van de Veluwe naar het rivierengebied. We zien dat onder andere
terug bij Slaverden (Staverdensche Leemputten en Verbrande Bos), bij Kootwijk
(Gerritsflesch, Kootwijkerveen). ten noorden van Arnhem (KoningsheidelTerletsche heide
- diverse soorten aangevoerd), bij Hoendertoo (nationaal park, met name Deelensche
veld), bij Nunspeet (Mosterdven), bij Rheden (Zuidelijke Veluwezoom). bij Uddel en bij
Renkum (beekdal Renkumse Beek).
Huidige gegevensverzameling
De voornaamste bron van recente gegevens van de Veluwe vormen de streeplijsten van
FLORON. Het betreft presentiegegevens van alle vaatplanten op kilometerhokniveau. Van
een deel van de soorten zijn uit de afgelopen jaren ook abundantiegegevens beschikbaar
in een 5-delige schaal. Deze laatste informatie is nog beperkt ontsloten. De wijze van
gegevensverzameling is vermeld in de FLORON-handleiding (FLORON. 1996).
Naast de gegevens uit eigen inventarisaties heeft FLORON gegevens van andere
organisaties in beheer. Het betreft gegevens van provincies, terreinbeheerders en
particulieren. Op dit moment wordt getracht de achterstand in de actualisatie van deze
externe gegevensbronnen in te lopen. Voor de Veluwe is in dit verband ook het Ministerie
van Defensie een belangrijke bron, aangezien diverse oefenterreinen op de Veluwe een
aantal zeldzame Rode-Lijstsoorten herbergen.
Naast de km-hokinventarisaties is er de afgelopen jaren ook gericht naar groeiplaatsen
van een aantal bijzondere soorten gekeken. De aandacht was hierbij gericht op het
vastleggen van groeiplaatslocatie en populalieomvang. Binnen het Landelijk Meetnet
Flora-Aandachtsoorten (tot 2002) en later via het Bedreigde Soorten Project (BSP) heeft
FLORON veel detailinformatie verzameld. Binnen het Rode-Lijstproject zijn op meer
incidentele wijze ook gegevens van andere Rode-Lijstsoorten verzameld.
Het Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit dat door de provincies wordt
verzorgd, kent vaste meetpunten waar vegetatieopnamen worden gemaakt. De ligging
van de meetpunten is bekend bij de provincie en het CBS.
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Figuur 5.8. 1. en 5.8.2: Volledigheid en actualiteit van de vaatplantgegevens binnen het
CVN
Terreinbeherende organisaties voeren in veel van hun terreinen basiskarteringen uit. Zo
heeft FLORON in 2003 een kartering voor Het Gelders landschap in de omgeving van
Staverden uitgevoerd. Doorgaans betreft dit het vastleggen van de groeiplaatsen van
aandachtsoorten door een eenmalige kartering. Voor zover de gegevens ook digitaal
worden vastgelegd komen ze na verloop van tijd via gegevensuitwisseling ook in de
landelijke floradatabank FlorBase terecht. In mindere mate geldt dit ook voor een aantal
gemeenten.
Toekomstige gegevensverzameling

In de komende jaren wordt de gegevensverzameling voor hel Rode-Lijstproject. het
Bedreigde Soorten Project en de km-inventarisaties voortgezet. De kmhokinventarisaties zullen naar verwachting in een meetnet worden ondergebracht.
waarbij de dichtheid aan te inventariseren km hokken lager wordt, maar ook de duur van
een inventarisatieronde afneemt en een betere vergelijking in de tijd mogelijk wordt.
Over de ligging van de meetpunten (km-hokken) zal in de loop van 2005 besloten
worden.

5.10 Mossen en korstmossen
Het Centraal Veluws Natuurgebied is een van de best geïnventariseerde gebieden voor
mossen en korstmossen. Twee habitats zijn speciaal goed onderzocht: de heiden en
stuifzanden en de oude loofbossen. De heiden en stuifzanden op de Veluwe zijn mede
door hun omvang en het grote aantal karakteristieke soorten van groot internationaal
belang.
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Locaties monitoring mossen
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Figuur 5.9.1 en 5.9.2: Monitoring/ocaties en volledigheid mossengegevens binnen het

CM
Op de Veluwe komen geen soorten uit deze groepen voor die op de Europese
Habitatrichtlijn staan (uitzondering: soorten van bijlage V) of beschermd zijn onder de
Flora- & Faunawet. Binnen het CVN komen wel veel Rode Lijstssoorten voor.
Huidige gegevensverzameling

In het studiegebied worden diverse activiteiten ondernomen op het gebied van
gegevensverzameling van mossen en korstmossen. Deze kunnen worden onderverdeeld
in twee typen gegevens: kwalitatieve verspreidingsgegevens (wel/niet aanwezig) en
kwantitatieve gegevens (aantallen, afkomstig uit meetnetten).
De kwantitatieve gegevens zijn afkomstig uit meetnetten. Het Landelijk Meetnet
Korstmossen is hiervan de belangrijkste.
Verspreidingsonderzoek mossen (kwalitatief)
Vanaf 1985 wordt heel Nederland geïnventariseerd. De meeste gegevens zijn op
kilometerhokniveau (1000 meter). Ook zijn veel gegevens uit vegatatieopnamen
beschikbaar op punt-niveau (meestal 10 meter), maar dit betreft vooral algemene
soorten.
Meetnet Mossen (som i-kwantitatief)
Op de Veluwe liggen 15 kilometerhokken die onderdeel uitmaken van 300 random
gekozen kilometerhokken in Nederland. Doelstelling is het vaststellen van de
algemeenheid van alle algemene en vrij zeldzame mossoorten in Nederland. Tevens
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worden per kilometerhok goede referentiegegevens verzameld die het mogelijk maken
om voor-/achteruitgang van soorten in het kilometerhok te bepalen. Het veldwerk wordt
uitgevoerd door vrijwilligers, de coördinatie en gegevensverzameling gebeuren door de
BLWG. Van de 15 hokken zijn er vier geïnventariseerd. De overige 11 hokken worden in
de komende twee jaar bezocht.

Volledigheid gegevens korstmossen
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Figuur 5.9.3: Volledigheid
korstmosgegevens binnen
het CVN

Versøreidinpsonderzoek korstmossen (kwalitatief)
Vanaf 1994 wordt heel Nederland geïnventariseerd. De meeste gegevens zijn op puntniveau (100 meter) beschikbaar met locatieomschrijving. De meeste gegevens zijn vanaf
1999 verzameld, waarbij gericht gezocht is naar zeldzame en Rode Lijst-soorten.

Landelijk Meetnet Korstmossen: stuifzanden (kwantitatief)
Binnen dit project wordt in proefvlakken van ca. 0,1-0.5 ha een nauwkeurige schatting
gemaakt van de abundantie van op de grond groeiende korstmossen. De proefvlakken
zijn speciaal gekozen in gebieden waar soorten van de Rode Lijst voorkomen. De
proefvlakken worden elke vijf jaar bezocht. Gegevens zijn dus beschikbaar op
proefvlakniveau (puntgegevens zijn op circa 10 meter nauwkeurig bekend). Het veldwerk
wordt uitgevoerd door vrijwilligers. de coördinatie en gegevensverzameling gebeuren
door de BLWG. Op de Veluwe zijn 12 meetpunten. te weten op het Hulshorsterzand,
Kootwijkerzand, De Haere/De Zoom en het Wekeromse Zand.
Meetnet Korstmossen en Ammoniak (kwantitatief)
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Dit meetnet door de Provincie Gelderland uitgevoerd, en heeft als doelstelling het
bepalen van de natuureffecten van ammoniakemissies uit de intensieve veehouderij. Het
onderzoek worden uitgevoerd door LON (Kok van Herk). Bij dit onderzoek worden rijtjes
van tien zomereiken onderzocht, waarbij naast indicatorsoorten ook alle overige soorten
worden genoteerd met abundanties. In totaal liggen er ruim 150 meetpunten op de
Veluwe, welke om de vijf jaar bezocht worden. De gegevens worden door de Provincie
verwerkt tot ammoniakbelastingskaarten die direct bruikbaar zijn voor het evalueren van
beleidsdoelstellingen. Gegevens zijn beschikbaar op 100 meter nauwkeurig. Van elke
locatie zijn kaarten beschikbaar met de exacte locatie van de bomen.

5.11 Paddestoelen
De Veluwe met zijn uitgestrekte bosgebieden en lanen vormt een belangrijk gebied voor
paddestoelen. Hoge mycologische waarden zijn te vinden in voedselarme bossen met een
dunne humuslaag zoals in de (voormalige) stuifzandgebieden. Ook lanen en schrale
bermen beplant met bomen kunnen belangrijke mycorrhizapaddestoelen (symbionten
van bomen en struiken) van de Rode Lijst herbergen. Het is belangrijk te weten waar
belangrijke locaties voor deze paddestoelen zich bevinden, zodat de bosbeheerder er
rekening mee kan houden.

Volledigheid gegevens paddestoelen
Legenda
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Figuur 5.10.1:
Volledigheid
paddestoelgegevens
binnen het CM
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In oudere bossen met een dikke stikstofrijke humuslaag zijn het vooral de bossen met
groot dood hout die een belangrijke bijdrage aan de mycotlora leveren. Op locaties als de
Dassenberg (Hoog -Soeren) en Weversbergen (Hagenau) waar sinds tien jaar veel dode
beukenstammen liggen, zijn enkele zeer bijzondere houtzwammen waargenomen. Lang
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niet alle locaties met veel dood hout zijn onderzocht. Nederland is door zijn jonge
bosgeschiedenis en fragmentarisch boslandschap nog erg arm aan bijzondere
houtpaddestoelen. kenmerkend voor groot dood hout en oude bomen.
Huidige gegevensverzameling

Verspreidingsonderzoek - kartering
De paddestoelenkartering wordt sinds 1980 georganiseerd en begeleid door de
Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland (WPN). Deze werkgroep valt onder
verantwoordelijkheid van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). De WPN
bestaat uit een landelijke coördinator, een bestandsbeheerder. regionale coördinatoren
van dertien districten en enkele deskundige adviseurs. De regionale coördinatoren
verzamelen de waarnemingen uit hun regio en vormen een eerste aanspreekpunt voor de
waarnemers in het veld. De landelijke coördinator begeleidt en stuurt het hele project en
is het centrale aanspreekpunt. De WPN stelt ieder jaar een nieuwsbrief samen over
ontwikkelingen bij de paddestoelenkartering. gepubliceerd in het tijdschrift 'Coolia' van
de NMV. Naast de leden van de werkgroep zijn dat op dit moment ruim 500 waarnemers
in het veld.
Er bestaat geen centraal geleid inventarisatieprogramma. De gegevensverzameling
berust vrijwel geheel op lokale initiatieven van individuele leden of werkgroepen. Wel
wordt door de landelijke Organisatie d.m.v. wekelijkse excursies en een jaarlijkse
werkweek geprobeerd om gericht de interessante of "witte" gebieden te bezoeken.
Er is en wordt nog steeds veel energie gestoken in het digitaliseren van oude gegevens
(vcx5r de start van het karteringsproject in 1980) uit persoonlijke archieven,
excursieverslagen, herbariumcollecties, proefschriften, etc. De NMV beschikt dan ook
over Vrij veel historische gegevens.
Monitprinp - Paddesfoelenmeetnet
Het paddestoelenmeetnet is opgezet om veranderingen in het voorkomen van
paddestoelen te registreren. Er is gekozen voor het monitoren van een selectie van 110
soorten die goed herkenbaar zijn en kenmerkend voor bossen op zandgronden. De
vruchtlichamen van de paddestoelen worden geteld in vaste meetpunten van 1000 m 2 in
bossen en 500 m 2 in bermen beplant met bomen. De tellingen worden uitgevoerd door
vrijwilligers en vinden circa eenmaal per maand plaats in de periode juli tot en met
november. Op de Veluwe zijn momenteel 82 proefvlakken uitgezet.
Het paddestoelenmeetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring en is
een samenwerkingsverband tussen de NMV en het CBS en wordt gefinancierd door het
Ministerie van LNV. Het project is gestart in 1998.
Toekomstige gegevensverzameling

Er worden op de korte termijn geen grote veranderingen in de huidige meetnetten
verwacht.
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6 Beschikbare gegevens per soortgroep
6.1 Zoogdieren
Figuur 6.1.1 geeft alle waarnemingen weer.
Hierin zijn zowel de inspanningen van vôôr als na 1999 weergegeven. De meeste
gegevens zijn afkomstig van de omgeving Arnhem. Voor dit kaartbeeld is alleen gebruik
gemaakt van de bestaande ingevoerde gegevens. Ten tijde van de werkzaamheden voor
dit rapport waren de Boommartergegevens wel verzameld, maar nog niet in de databank
opgenomen. Hoewel zodoende niet weergegeven in het kaartbeeld. kan de boommarter
in vrijwel alle boscomplexen van de Veluwe voorkomen.
De proefvlakken van de dagactieve zoogdieren liggen redelijk verspreid over het CVN. In
het Noord-oostelijke deel en het midden bevinden zich weinig proefvlakken.
Overwinteringsobjecten van vleermuizen zijn over hel gehele CVN bekend met een
zwaartepunt rond Arnhem. Proefvlakken voor de eekhoorn liggen met name op het
zuidelijke deel van het CVN.
Aantal waargenomen zoogdlersoorten
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Figuur 6.1.1: Aantal
zoogdierwaarnemingen
binnen het CVN

De verspreiding van de Habitatrichtlijn soorten en het aantal Rode Lijst soorten per kmhok worden weergegeven in kaart 6.1.2 en 6.1.3. De kennis over het voorkomen kan
fragmentarisch genoemd worden.
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Aantal waargenomen zoogdiersoorten Habltatrichtlijn

Aantal waargenomen zoogdiersoorten Rode Lijst
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Figuur 6.1.2 en 6.1.3: Aantal waargenomen zoogdiersoorten met een bijzondere status;
habitatricht/ijn c. q. Rode Lijst

De Vereniging Wildbeheer Veluwe telt jaarlijks de aantallen grote hoefdieren. De
aantalontwikkelingen zijn weergegeven in tabel 6.1.1, waarbij het Edelhert, het Wilde
zwijn en de Ree zich v)akdekkend over het CVN verdelen. Hun oppervlakte
benuttingsgebied is ongeveer 60.000hectare. De verspreiding van het Damhert is
weergegeven in kaart 6.1.4.
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Tabel 6.1.1 Aantalsoverzicht over de jaren van de grote hoefdieren op de Veluwe (bron:
Vereniging Wildbeheer Veluwe)
Overzicht voorjaarsstanden grofwild Veluwe
Jaartal
Edelhert
Wild zwijn
Ree
Damhert
1977
804
603
1978
833
546
1979
813
625
947
1980
793
1981
841
727
1982
1019
866
1983
736
959
1984
993
758
1985
902
558
1986
915
826
1987
934
811
1988
879
709
1989
1018
883
1990
902
987
1991
962
1473
1992
922
966
1993
1029
1141
1994
1461
928
1995
1031
1435
1996
1034
1471
1997
1016
1415
3140
1998
1022
1402
3578
1999
1069
1506
144
3662
2000
1090
1325
3663
150
2001
1044
1382
3725
185
2002
1105
2743
2004
203
2003
1194
2068
3915
267
2004
1326
1489
3698
413
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Figuur 6.1.4: Benuttingsgebied damherten;
met rood is aangegeven waar het grootste deel
van de populatie leeft. Situatie seizoen
200412005. Bron: Vereniging Wildbeheer
' Veluwe
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62 Broedvogels

Kwantitatieve gegevens
Een overzicht van de beschikbare vlakdekkende karteringen is gegeven in kaart 6.2.1.
Hierin opgenomen zijn alle in hoofdstuk 5 genoemde meetnetten en inventarisaties
opgenomen. mits een brede set van soorten onderzocht is. Gegevens van BMP-R
proefvlakken en van het LSB zijn niet opgenomen in dit kaartbeeld, vanwege de beperkte
set aan soorten die binnen deze onderzoeken gekarteerd is. Van met name schaarse
broedvogelsoorten, waaronder 7 van de 11 relevante Vogelrichtlijnsoorten", is dus meer
informatie beschikbaar dan de kaart weergeeft.
Uit de kaart blijkt dat een groot deel van de Veluwe dekkende gegevens over voorkomen
en aantallen van broedvogels beschikbaar zijn. Met name van het zuidoostelijk deel, de
centrale Veluwe (gordel Garderen/Stroe - Beekbergen/ Woeste Hoeve) en de
noordoostelijke Veluwe (Vierhouten-000rnspijksche Heide-Oldebroeksche Heide) zijn
over grote oppervlaktes dekkend onderzocht.
Kwalitatieve gegevens
Het voorkomen van Vogelrichtlijn- en Rode Lijstsoorten is weergegeven in kaarten 6.2.2
en 6.2.3. Hierbij is enkel gebruik gemaakt van de data zoals opgenomen in de
Broedvogelatlas om een goed vergelijk tussen gebiedsdelen mogelijk te maken.
Weergegeven is het aantal soorten per atlasbiok, hetgeen een dekkend en behoorlijk
compleet beeld geeft, en per onderzocht kilometerhok, hetgeen berust op een steekproef
van beperkte onderzoeksduur (twee uren per hok). Qua aantal Vogelrichtlijnsoorten
lijken de Kroondomeinen en veel andere terreinen op de noordelijke Veluwe achter te
blijven bij de noordoostelijke hoek en de zuidelijke helft. Omdat een deel van de soorten
in lage dichtheden voorkomt en dus relatief lastig vindbaar is. zal de
onderzoeksintensiteit een rol spelen.
De grote rijkdom in enkele 'randblokken' wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid
van sterk afwijkende biotopen buiten hel Centraal Veluws Natuurgebied en zegt mogelijk
weinig over de soortenrijkdom van de begrensde gebiedsdelen zelf. De zuidelijke Veluwe
lijkt zowel qua totaal aantal soorten als voor Rode Lijst en Vogelrichtlijnsoorten
belangrijker dan de noordelijke Veluwe. Mogelijk speelt hier een lagere
onderzoeksinspanning een rol.
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Aantal broedvogelsoorten Rode Lijst
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Figuur 6.2.1 en 6.2.2: Aantal waargenomen broedvogelsoorten binnen het CM met een
bijzondere status; Vogelrichtlijn c. g Rode Lijst

6.3 Reptielen, amfibieën en Vissen
Verspreidingsonderzoek
In de onderstaande tabel (tabel 6.3.1) is per soort aangegeven van hoeveel
kilometerhokken er recente en oude verspreidingsgegevens beschikbaar zijn. Tevens is in
de tabel aangeven welk deel van de recente gegevens tot op hectare nauwkeurig bekend
is.
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Tabel 6.3.1: Beschikbare verspreidingsgegevens van amfibieën, reptielen en vissen
binnen het CM
Soort

Kamsalamander
Italiaanse
kamsalamander
Knoflookpad
Rugstreeppad
Heikikker

Aantal kmhokken
met recente data
(1994-2003)
10
7

% recente data

op hectometer
100
54
-

Aantal kmhokken
met oude data
(1950-1993)
29
0

f9!kkker

0
80
57
6

63
71
88

1
136
152
4

Hazelworm
Zandhagedis
Levendbarende hagedis
Gladde slang
Ringslang
Adder

313
266
328
79
94
77

27
21
28
20
11
36

475
452
472
94
160
318

Beekprik
Elrits
Rivierdonderpad

1
1
8

100
100
0

1
0
0

Van elk kilometerhok is op basis van onder meer het aantal waarnemingen en het aantal
bezoeken de inventarisatieactiviteit bepaald (Creemers & Van Delft, 2001). In deze
voorstudie wordt onderscheid gemaakt tussen kilometerhokken die goed, slecht/matig of
niet onderzocht zijn (zie tabel 6.3.2). Hieruit blijkt voor reptielen dat ongeveer 113 deel
van de Veluwe goed onderzocht is, 1/3 deel is slecht tot matig onderzocht en van 1/3
deel van de Veluwe zijn geen verspreidingsgegevens bekend.
Voor amtibieèn geldt dat slechts 9% van de Veluwe goed onderzocht is, 38% is slecht tot
matig onderzocht, terwijl van bijna de helft van de Veluwe geen verspreidingsgegevens
van amfibieën bekend zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een groot deel van de
Veluwe niet zo geschikt is voor amfibieën. als gevolg van de afwezigheid van
voort plant 1 ngsw at eren.
Het archief van RAVON is niet zeer uitgebreid voor wat betreft verspreidingsgegevens
van vissen op de Veluwe. Er zijn gegevens van vissen uit 41 kilometerhokken. Geen van
deze kilometerhokken is goed onderzocht.
Tabel 6.3.2: In ventarisatfeactiviteit in aantallen kilometerhokken van amfibieën, reptielen
en vissen binnen het CM
Soortgroep
Reptielen
Amfibieën
Vissen

Inventarisatie activiteit (n= 1048)
geen gegevens
slecht/matig
367
335
551
400
1007
41
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goed
346
97
0

Aantal amfibiesoorten Habitatrichtlijn
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Figuur 6.3.1: Aantal beschermde soorten amfibieën en reptielen binnen het CM
(Habitatricht/ijn)

Monitoring
Binnen het CVN wordt de monitoring van amfibieën uitgevoerd in zes gebieden. waarbij
in totaal 31 puntiocaties (wateren) worden onderzocht. De monitoring van amfibieën
vindt grotendeels plaats op de zuidelijke Veluwe. Op drie puntiocaties na liggen alle
onderzoekslocaties ten zuiden van de snelweg Al.
In het kader van de reptielenmonitoring onderzoekt RAVON op de Veluwe in totaal 33
trajecten of vlakken. Kwalitatieve gegevens zijn beschikbaar op kilometerhok-niveau. De
monitoring van reptielen vindt grotendeels plaats in de zuidelijke Veluwe. Op drie
trajecten na liggen alle onderzoekslocaties ten zuiden van de snelweg Al.
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Aantal vissoorten Habitatrichtlijn
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Figuur 6.3.2: Aantal
beschermde vissoorten binnen
het CM (Habitatrichtlijn)

6.4 Vlinders
Verspreidingsonderzoek Dagvlinders
De Veluwe is een van de best onderzochte gebieden in Nederland; op grond van de
gegevens (ruim 47.000 records) van de afgelopen tien jaar van de geselecteerde
kilometerhokken zijn ruim 700 hokken redelijk tot goed onderzocht en ongeveer 300
hokken slecht tot matig. Uit slechts 167 hokken zijn geen gegevens van dagvlinders
bekend: dit betreft voornamelijk de militaire oefenterreinen en vliegvelden. Enkele
militaire oefenterreinen zijn deels al wel bezocht of worden de komende jaren nader
onderzocht.
Deze hoge onderzoeksintensiteit geeft ook voldoende zekerheid over de volledigheid van
de verspreidingsbeelden van de vele soorten (48) die in het gebied zijn aangetroffen. Het
gebied met de hoogste aantallen soorten (33) is te vinden op het Deelensche Zand.
Landeliik Meetnet Dagvlinders
In het onderzoeksgebied zijn 68 meetpunten beschreven. Ongeveer 50 meetpunten zijn
op dit moment nog actief; deels algemene routes en deels gericht op de kenmerkende
soorten zoals Kleine heivlinder. Heivlinder, Grote parelmoervlinder, Bosparelmoervlinder.
Duinparelmoervlinder. Heideblauwtje, Geritiaanblauwtje, Kommavlinder en Bruine
vuurvlinder.
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Aantal dagvlindersoorten Flora- en Faunawet
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Figuur 6.4.3: Aantal
waargenomen
beschermde dagvlinder
soorten binnen het CM
(Flora en fauna wet)

De gemeente Apeldoorn beschikt over historische dagvlinder opnamen van de Oostelijke
Veluwe (Heinen, 1984). Deze zijn niet gedigitaliseerd en zodoende nog niet opgenomen
in dit vooronderzoek.
Kleine vlinders
Van de 1436 thans in Nederland bekende soorten kleine vlinders zijn 998 soorten in het
Centraal Veluws Natuurgebied waargenomen met in totaal 48.713 records (figuur 6.4.4).
Van het zijn gedigitaliseerd gegevens beschikbaar vanaf halverwege de 19 ° eeuw,
waarvan vele actuele. De resultaten van monitoractiviteiten zijn herkenbaar in de
atlasblokken waar veel soorten aangetroffen zijn. Stichtin Tinea geeft de voorkeur aan
het gebruik van atlasblokken boven fijnere grids op grond van ecologische overwegingen,
praktische argumenten en betere mogelijkheden om hokken te kunnen vergelijken.
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Aantal soorten kleine nachtvlinders
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—
-

VO F

Figuur 6.4.4: Aantal
waargenomen soorten kleine
nachtvlinders binnen het
CM

6.5 Libellen
Verspreidingsonderzoek Libellen
Op grond van de gegevens (7600 records) van de afgelopen 10 jaar van de
geselecteerde kilometerhokken zijn ruim 135 kilometerhokken redelijk tot goed
onderzocht en ongeveer 200 hokken slecht tot matig. Van ruim 800 kilometerhokken zijn
geen gegevens van libellen bekend; dit betreft echter voornamelijk kilometerhokken
waarin ook geen open wateren zijn gelegen. Daarnaast zijn de
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militaire oefenterreinen en vliegvelden slechts sporadisch onderzocht. Op basis van deze
gegevens is het mogelijk voldoende zekerheid te bieden over verspreidingsbeelden van
de vele soorten (44) die in het gebied zijn aangetroffen.

Aantal libellesoorten Rode Lijst
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Figuur 6.5.1 en 6.5.2: Totaal aantal waargenomen libellensoorten en het aantal
beschermde soorten onder de Flora- en fauna wet binnen het CM

Landelilk meetnet Libellen
In het onderzoeksgebied zijn 44 meetpunten beschreven. Ongeveer 40 meetpunten zijn
op dit moment nog actief; grotendeels algemene routes en enkele gericht op
kenmerkende soorten, zoals Beekoeverlibel en Koraaljuffer. Een flink deel van de
algemene routes is echter zodanig gelegen dat diverse kenmerkende soorten daardoor al
bijna voldoende worden meegenomen.

6.6 Sprinkhanen en krekels
figuur 6.6.1. geeft een overzicht van de aantallen recente waarnemingen aan
sprinkhanen en krekels binnen het CVN.
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Aantal sprinkhaan- en krekelsoorten sinds 1999
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Figuur 6.6.1: Aantallen soorten
sprinkhanen en krekels binnen
het CM

De gegevens verzameld in opdracht van het ministerie van Defensie zijn slechts deels in
het landelijke bestand aanwezig. Wel zijn er toezeggingen om deze in de toekomst door
te geven. Tabel 1 geeft een overzicht van door hun reeds uitgevoerd of nog uit te voeren
onderzoek. De gegevens verzameld door medewerkers van Natuurmonumenten (o.a.
gegevens uit Verkuijlen 2000) zijn in het landelijk bestand opgenomen. Van de meeste
andere organisaties zijn de gegevens opgenomen: de verwachting is dat er geen
substantiële bestanden bij derden aanwezig zijn.
Tabel 1. In opdracht van het ministerie van Defensie uitgevoerd onderzoek aan
sprinkhanen en krekels op militaire oefenterreinen.
Terrein
Arnhemse Heide
Deelen vliegveld
Edesche- en Ginkelse heide
Harskamp
Stroese Zand
Nieuw-Milligen
ASK Oldebroek (Doornspijkse en Oldebroekse Heide)
Sparrendaal
Ermelose Heide
Garderense Veld
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Jaar van onderzoek
2003. 1997 of 1998
2000
1997, 2003
1997, 2003
2002
2002
1998
2000
2005 of 2006
2002

67 Bijen
In totaal zijn er 209 soorten gevonden waarvan 85 op de Rode lijst staan (zie figuur
6.7.1). In de periode vanaf 1999 zijn er 122 soorten aangetroffen waarvan er 25
genoemd staan op de Rode lijst. Hiervan zijn er 7 bedreigd. 17 kwetsbaar en 1 gevoelig.
De Veluwe is vanaf 1999 slecht onderzocht en naar verwachting zijn er nog 10 tot 20
andere soorten van de Rode lijst op de Veluwe aanwezig.

6.8 Overige ongewervelden

Aantal bijensoorten sinds 1999

Waarnemingen Vliegend Hert
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Figuur 6.7.1: Aantal bijensoorten binnen het CM per km-hok vanaf 1999
Figuur 6.8.1: Verspreiding van het Vliegend hert op de Veluwe vanaf 1999

6.9 Vaatplanten
Alle waarnemingen op lxi kilometerhokniveau zijn afkomstig uit de landelijke
floradatabank FlorBase. Het bestand bestaat uit gegevens van provincies, particulieren,
terreinbeherende organisaties en instituten. Alle waarnemingen zijn van nâ 1975. Voor
deze opdracht is gebruik gemaakt van versie 2K (1975-2002). De beheerders van de
databank dragen er zorg voor dat de waarnemingen van landelijk of regionaal vrij
zeldzame soorten gecontroleerd worden op juistheid of waarschijnlijkheid van voorkomen.
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Om beter inzicht te krijgen in de actualiteit van de gegevens is een splitsing aangebracht
tussen de gegevens voor en na 1990. Ook de gegevens van voor 1990 zijn relevant omdat
veel soorten na jarenlange afwezigheid weer op hun oude groeiplaats kunnen verschijnen.

Figuur 6.9.3. en 6.9.4: totaal aantal waargenomen plantensoorten en soorten van de
Rode Lijst

6.10 Mossen en korstmossen
Kwantitatieve gegevens
Voor korstmossen zijn gegevens van 12 meetpunten uit het Landelijk Meetnet
Korstmossen (NEM) beschikbaar. Het aantal meetpunten van het Provinciaal Meetnet
Korstmossen en Ammoniak is niet precies bekend, maar het gaat om ongeveer 150
meetpunten.
Voor mossen zijn gegevens uit 4 kilometerhokken gegevens van mossen beschikbaar
waarbij een schatting van de hoeveelheid is aangegeven. Op termijn worden dit 15
kilometerhokken.
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Aantal mossoorten

Aantal mossoorten Habitatrichtlijn
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Figuur 6.10.1 en 6.10.2: Totaal aantal waargenomen mossensoorten en aantal
waargenomen Habitatrichtlijn soorten (Bijlage 5)

Kwalitatieve gegevens
Voor mossen zijn van 744 kilometerhokken gegevens beschikbaar, uit de periode 1985heden. Met name het zuidoosten van de Veluwe (Veluwezoom) is intensief onderzocht. In
de overige delen van de Veluwe zijn vaak slechts enkele soorten uit een kilometerhok
bekend.
Voor korstmossen zijn van 227 kilometerhokken gegevens beschikbaar uit de periode
(1985)-1999-heden. De meeste hokken zijn redelijk onderzocht: bij het veldwerk zijn
alleen de voor zeldzame en bedreigde soorten interessante gebieden bezocht.
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Aantal korstmossoorten

Aantal korstmossoorten Rode Lijst

Legenda

Legenda
.2

6 0
is
- 6 22
960
000, '909 doo.,*,e',4

VOFF

VO F F

16

7

•1

?1

)

ML

Figuur 6.10.3. en 6.10.4: Totaal aantal waargenomen korstmossoorten en
soorten van de Rode Lijst

6.11 Paddestoelen
Karteringsbestand
Het karteringsbestand bevat momenteel (t/m 2002) 1,25 miljoen waarnemingen (1,16
miljoen op km- of hm-niveau) en groeit met ca 60.000 waarnemingen per jaar aan.
Karteringsgeçievens Veluwe
In de periode vanaf 1990 zijn 41940 waarnemingen gedaan (58% van alle km-hokwaarnemingen op de Veluwe) van 1312 soorten (1658 voor het totale bestand). Daarvan
staan 366 soorten op de Rode Lijst (575 voor het totale bestand).
Fungi kunnen alleen aan de hand van de vruchtlichamen (paddestoelen) worden
waargenomen. De fructificatie is bij verschillende soorten sterk afhankelijk van
omgevingsfactoren, waardoor vele soorten slechts gedurende korte variabele perioden of
helemaal niet fructificeren. Daardoor is het ook bij regelmatige inventarisatie mogelijk
dat diverse soorten jarenlang niet worden waargenomen. Het begrip actualiteit' is
daarom moeilijk te definiëren. Het kiezen van het jaar 1999 als ondergrens voor actuele
waarnemingen is voor paddestoelen niet reëel.
Voor dit overzicht zijn in bijgaande tabellen en kaarten de gegevens zijn gepresenteerd in
3 categorieën:

ffel

Totaal: alle waarnemingen in het bestand.
Vanaf 1975: de standaard termijn van gegevensleveringen door de NMV.
Vanaf 1990: periode die voor paddestoelen als "actueel" kan worden beschouwd.
De gegevens uit 2003 en 2004 zijn nog nauwelijks of niet in het bestand opgenomen.
Per km-hok zijn de aantallen waargenomen soorten en RL-soorten vermeld, alsmede een
maat voor de onderzoekswaliteit (zie onder Kennisleemten) en de periode tussen eerste
en laatste waarneming.
Gegevens op uurhok niveau zijn hierbij niet vermeld: gegevens op hectometerniveau zijn
nog betrekkelijk schaars en daarom zonder nadere precisering opgenomen in de km-hok
gegevens.
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Figuur 6.
6.11.1 en 6.11.2: Totaal aantal waargenomen paddestoelsoorten en soorten van de
Rode Lijst
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7 Kennisleemtes
In dit hoofdstuk wordt zowel voor alle dier- en plantgroepen samen een hiaten overzicht
gegeven (7.1) als er soortgroep (7.2). Het eerst overzicht geeft een beeld van de
geografische hiaten (terreinen die qua natuurwaarde compleet onbekend zijn), de tweede
geeft handvatten voor het effectief inrichten van soortgericht inventarisaties.

7.1 Cumulatiekaart
Wanneer van alle 14 soortgroepen de onderzoekskwaliteit wordt bepaald, en opgeteld in
een kaartbeeld wordt weergegeven, ontstaat figuur 7.1.1. De belangrijkste hiaten
bevinden zich op de Kroondomeinen. in het Deelerwoud en in zowel noord-oosthoek van
het CVN als enkele verspreide gebiedjes aan de noordwest zijde.

Figuur 7.1.1: Witte plekken (kennishiaten) binnen het CM voor alle soortgroepen samen

7.2 Kennisleemtes per soortgroep
Zoogdieren
7.2.1
In het algemeen kan gesteld worden dat recente gegevens van zoogdieren binnen het
CVN veelal ontbreken. Alleen rond Arnhem is de situatie gunstiger. Alle kilometerhokken
waar data van bekend zijn, scoren volgens de gangbare berekenwijze voor volledigheid
slecht'. De dassengegevens van de provincie Gelderland zijn daarentegen volledig en
actueel.
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7.2.2

Broedvogels

De Kroondomeinen en omringende gebieden vormen het grootste 'witte gebied". Ook de
Hoge Veluwe en Deelerwoud vormen opvallende gaten. Van de Hoge Veluwe dient wel
opgemerkt dat van schaarse broedvogelsoorten zeer goede informatie beschikbaar is.
Daarnaast zijn van grote delen van de zuidwestelijke Veluwe geen gegevens beschikbaar.
Het ontbreken van gegevens vormt waarschijnlijk geen weerspiegeling van de rijkdom
van deze gebieden, zoals zichtbaar in kaarten 6.2.2 en 6.2.3. Daarbij dient in
ogenschouw te worden genomen dat van blokken waarvan geen dekkende
inventarisatiegegevens beschikbaar zijn, het beeld in kaarten mogelijk incompleet is.
Binnen de niet onderzochte delen zijn ook belangrijke habitats als (vochtige) heide en
stuifzand aanwezig.

7.2.3

Reptielen, amfibieën en vissen

Op basis van de inventarisatieactiviteit is bepaald welke kilometerhokken niet of slecht
tot matig onderzocht zijn. In het algemeen geldt voor reptielen dat de noordelijke Veluwe
slecht onderzocht is. De volgende witte gebieden worden hier voor reptielen
onderscheiden: Oldebroekse Heide, Renderklippen. Eperholt, Doornspijksche Heide,
Elspeetsche Heide, Hulshorster zand, Houtdorperveld, Sprielderbosch en de
Kroondomeinen. Op de zuidelijke veluwe (ten zuiden van de Al) wordt intensiever
onderzoek gedaan naar reptielen. Hier zijn onder meer de volgende witte gebieden te
onderscheiden: Kootwijkerduinen, Kootwijkerzand. Spelderholt. Reeênberg, Otterlosche
Zand, Wekeromsche Zand, De Valouwe, Otterlosche Bosch, Ginkelsche Heide en
Delhuizen.
Voor amfibieën geldt dat er van de gehele Veluwe een beperkt aantal recente
verspreidingsgegevens beschikbaar is. Opvallend hierbij is dat in meer dan de helft van
de kilometerhokken van de Veluwe er geen waarnemingen voorhanden zijn. Daarnaast is
een groot deel slecht tot matig onderzocht. Hierbij dient het beperkte aantal
voortplantingswateren in grote delen van de Veluwe opgemerkt te worden.
Voor vissen zijn met name de beken aan de randen van de Veluwe van belang, zoals de
Leuvenumsche beek nabij Harderwijk en de beken aan de oostelijke rand van de Veluwe.
Van enkele richtiijnsoorten zijn recente verspreidingsgegevens aanwezig. Aanvullende
verspreidingsgegevens van vissen zijn waarschijnlijk aanwezig bij andere organisaties.
zoals Waterschappen. de OVB en hengelsportverenigingen. Van de doelsoorten Beekprik
en Rivierdonderpad is zeer weinig bekend: slechts één kilometerhok is onderzocht.
Momenteel voert RAVON een voorstudie uit naar beekvissen in het kader van de
inhaalslag verspreidingsonderzoek, waaruit meer informatie naar voren zal komen.

7.2.4

Vlinders

Verspreidingsonderzoek Dagvlinders
Er is een aantal soorten waarvan niet voldoende gegevens voor handen zijn, zeker
wanneer het ijkpunt niet ligt midden jaren '90, maar zoals gevraagd rond het jaar 2000.
Het aandeel redelijk en goed onderzochte hokken blijft dan nog steeds hoog (± 600).
ongeveer 160 hokken slecht tot matig en ongeveer 400 hokken niet onderzocht.
Wanneer de zo ontstane kennisleemten dienen te worden gevuld, is het zinvol dat met
name wordt gekeken naar soorten die kenmerkend zijn voor de open heiden (vochtig en
droog) en de rijk gestructureerde bossen. Onvoldoende bekend zijn dan de verspreiding
van soorten als Kleine heivlinder, die de laatste jaren sterk achteruit is gegaan (Peet &
Soerink 2002), Bruine vuurvlinder. Bosparelmoervlinder en Kommavlinder (met name
zoeken op de Noord-Veluwe), bruine eikenpage (slechts spaarzaam bekend) en het
Heideblauwtje (op veel plaatsen te lang niet meer waargenomen). Het betreft allen
soorten die vermeld zijn op de Rode Lijst Dagvlinders.
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Gebieden waar grote delen niet meer recent van zijn onderzocht betreffen met name (zie
ook kaartbeeld):
• Zuidelijke randzone van de Veluwe (Rozendaalse veld en het gebied ten noorden
van Wolfheze- Renkum - Wageningen
• bossen tussen Hoenderloo en Loenen
• militaire oefenterreinen rond Harskamp e.o.
• Midden Veluwe (ten westen van Apeldoorn en Stroesche Zand)
• Sprielderbosch
• Bossen en heideterreinen rondom Elspeet
Verspreidingsonderzoek nachtvlinders
Voor een beeld van de volledigheid van onderzoek wordt vaak een lange periode
genomen (vanaf 1980). Ook in dat geval is slechts de helft van de kilometerhokken
onderzocht. Daarbij ligt het accent op de zuidkant van de Veluwe. Grote aaneengesloten
delen zijn echter niet dekkend onderzocht of onvoldoende onderzocht.
Landeliik Meetnet Dapvlinders
Vanwege enig verloop in de meetpunten blijft het noodzakelijk steeds nieuwe routes te
activeren en het meetnet uit te breiden naar de populaties van soorten die nog
onvoldoende worden geteld.
Verspreiding- en monitoronderzoek Kleine vlinders
Om tot een meer evenwichtig beeld te geraken van de fauna van het Centraal Veluws
Natuurgebied zal meer aandacht moeten worden geschonken aan inventariserend werk in
de tot dusver minder goed doorzochte atlasblokken. Voorts zal gerichter moeten worden
gelet op en monitoractiviteiten worden ontplooid bij soorten Kleine vlinders, die
kenmerkend zijn voor de Veluwse habitattypen.

7.2.5

Libellen

Verspreidingsonderzoek libellen
Van een aantal soorten zijn niet voldoende gegevens voor handen, zeker wanneer het
ijkpunt niet ligt midden jaren 90. maar zoals gevraagd rond het jaar 2000. Op dit
moment zijn er maar van 49 kilometerhokken gegevens opgeslagen sinds het jaar 2000.
Op grond van bovenstaande moge duidelijk zijn dat er voor veel soorten op basis van de
aangehouden criteria een kennisleemte is ontstaan. Wanneer deze dienen te worden
gevuld, is het zinvol dat eerst met name wordt gekeken naar soorten die kenmerkend
zijn voor de vennen en stromende wateren. Bij het onderzoek moet men zich dan richten
op soorten als de Tengere pantserjuffer. Venwitsnuitlibel, Koraaljuffer. Beekoeverlibel
(nieuw sinds enkele jaren), Venglazenmaker en mogelijk Bosbeekjuffer. De Gevlekte
witsnuitlibel verdient bovendien extra aandacht gezien zijn status van aanwijssoort.
Gebieden waar grote delen niet meer recent van zijn onderzocht betreffen met name:
• Randzones van de Veluwe (mogelijke kwellocaties)
• Vele kleine vennen verspreid over de Veluwe
• Delen van het Nationale Park de Hoge Veluwe
• Militaire oefenterreinen
Landelijk Meetnet Libellen
Vanwege enig verloop in de meetpunten blijft het noodzakelijk steeds nieuwe routes te
activeren en het meetnet uit te breiden naar de populaties van soorten die nog
onvoldoende worden geteld.
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7.2.6
Sprinkhanen en krekels
Het belang van de Veluwe voor sprinkhanen en krekels is voornamelijk beperkt tot de
heidegebieden en stuifzanden. Veel heideterreinen zijn na afronding van het atlasproject
sprinkhanen en krekels (1990-1994) slecht onderzocht. Uitzondering hierop zijn de Hoge
Veluwe. de Posbank en in mindere mate de Oldebroekse heide. Wel is in 2004 onderzoek
verricht naar het voorkomen van de Zadelsprinkhaan op delen van de Veluwe. Deze
gegevens zijn nog niet verwerkt in het hoofdbestand. De vondsten van de uitgestorven
gewaande Kleine wrattenbijter en onbekende populaties van de Zadelsprinkhaan maken
duidelijk dat ook de slechter onderzochte heidegebieden van groot belang zijn voor
sprinkhanen.
Belangrijke en grote heideterreinen die slecht of niet onderzocht zijn betreffen:
Edesche en Ginketsche heide (door Defensie geïnventariseerd, onbreekt in landelijk
bestand)
Terletsche heide
Rozendaalse veld, Rheder- en Worthrheder heide
Asselsche heide
Caitwicker zand
Kootwijksche veld
Ermelosche heide (in 2005 of 2006 door Defensie te inventariseren)
Houtdorperveld
Hulshorsterzand
Elspeetsche heide
Tongerense heide
Doornspijksche heide

7.2.7
Bijen
De bijenfauna van do Veluwe beperkt zich voornamelijk tot de open gebieden. Het
overgrote deel van de Veluwe is recent slecht op bijen onderzocht. Hierbij valt vooral op
dat de noordelijke Veluwe bijna niet onderzocht is. In een op de Veluwe gelegen gebied
(De Stikke Trui: 198-447) werden in de periode 1990-1998 meer dan 100 soorten
vastgesteld (Smit et al. 2001). Hoewel weinig gebieden op de Veluwe zo soortenrijk zijn
laat dit wel zien dat de soortenaantallen gegeven in de kaart met de soortenaantallen
vanaf 1999 een schromelijke onderschatting zijn. De schatting is dat in elk kilometer-hok
met heide meer dan 20 soorten te verwachten zijn.
Het inventariseren van al deze gebieden is een tijdrovende zaak. Eventueel veldwerk zou
zich dan ook moeten richten op een selectie van bijzondere soorten.

7.2.8
Overige ongewervelden
Het vliegend hert
Figuur 1 geeft een overzicht van de verspreiding op de Veluwe vanaf 1999. De Veluwe is
op 5 bij 5 km voldoende gedekt. Op km-schaal zijn er nog veel km-hokken waar de soort
mogelijk voorkomt maar waarvan we geen waarnemingen hebben. Gericht veldwerk is
tijdrovend en daardoor duur. Hierdoor is het lastig om het verspreidingsbeeld op korte
termijn op km-schaal verder te complementeren. Gebieden die minder door toeristen
worden bezocht zijn minder goed onderzocht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de
Kroondomeinen waar relatief weinig waarnemingen verricht zijn. Toch wordt er vermoed
dat de soort hier daadwerkelijk zeldzamer is.
7.2.9
Vaatplanten
Aangezien er door verschillende organisaties en met verschillende methoden gegevens zijn
verzameld, zijn er verschillen in de intensiteit waarmee de verscheidenheid aan
voorkomende plantensoorten in het veld is vastgesteld. Daarmee moet bij de interpretatie
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van de voorkomende soorten en waarden rekening worden gehouden. Als vuistregel voor
een goede inventarisatie wordt gehanteerd dat het aantal aangetroffen soorten groter is
dan het gemiddelde aantal in het ecodistrict (Klijn, 1997). Vanwege o.a. het lage
soortenaantal per km-hok gaat deze benadering op de Veluwe niet overal even goed op.
Het soortenaantal is juist in een dergelijke soortenarme regio sterk afhankelijk van het
aantal landschapselementen binnen een kilometerhok. De indeling naar volledigheid vraagt
dus hier en daar nog om een handmatige bijstelling. Vooralsnog heeft deze niet
plaatsgehad en moet het automatisch gegenereerde overzicht dus met enige
voorzichtigheid gebruikt worden.
Witte gebieden

Op grond van de grove indeling naar mate van volledigheid, geldt dat ruim de helft van
het betreffende gebied goed is onderzocht als we naar de hele FlorBase-periode (19752002) kijken. Gezien de veroudering van een deel van de gegevens is een nieuwe
inventarisatie ook voor sommige goed onderzochte gebieden wenselijk. Binnen het Witte
Gebieden Plan van FLORON is de afgelopen vijf jaar aandacht gegeven aan slecht
onderzochte regio's. Hierdoor zijn ook in minder goed onderzochte delen van het gebied
toch hier en daar goed onderzochte km-hokken aanwezig, waarmee een indruk van de
soortenrijkdom in de omgeving kan worden verkregen. Een ruimtelijk overzicht van
soortenaantallen van de recente gegevens (vanaf 1990) geeft nader zicht op de hiaten in
de recente verspreidingsgegevens. Deze betreffen in de eerste plaats grote militaire
oefenterreinen zoals het Harschkampse Zand en de Elspeetsche -, Doornspijksche - en
Oldebroeksche Heide. Grote aaneengesloten boscomplexen als bijvoorbeeld Deelerwoud,
Loenermark en Leuvenumsche bos zijn met name aan de randen onderzocht, waar de
verscheidenheid aan landschapselementen groter is.

7.2.10

Mossen en korstmossen

Oude bossen

Het best onderzocht zijn de kernen van de oude loofboscomplexen, zoals het Speulder en Sprielderbos (voor korstmossen) en de Veluwezoom (voor mossen). Sommige moeilijk
toegankelijke boscomplexen, zoals in de Kroondomeinen zijn niet volledig onderzocht.
Heiden en stuifzanden

Vrijwel alle heiden en stuifzanden zijn sinds 1999 een keer steekproefsgewijs onderzocht.
Op het niveau van kilometerhokken is er nog geen volledig beeld van het voorkomen van
zeldzame en Rode Lijst-soorten.

7.2.11 Paddestoelen
Hoewel uit een respectabel aantal km-hokken recente gegevens bekend zijn, moet het
merendeel van de hokken als onvoldoende onderzocht worden betiteld. De criteria voor
"onderzoekskwaliteit" zijn echter moeilijk te definiëren en moeten nog nader worden
uitgewerkt. De definitie is vooralsnog alleen gebaseerd op het globale (niet statistisch
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een eveneens
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder waarnemingen
wordt bereikt dan in een "slecht' hok. Bij dit laatste is niet per afzonderlijk km-hok
rekening gehouden met lokale factoren (met name bodemgebruik) die de potentiële
soortenrijkdom kunnen bepalen. Dit leidt tot de volgende voorlopige hier gehanteerde
definitie:
Goed onderzocht: 250 of meer soorten, of 1000 of meer waarnemingen.
Slecht onderzocht: minder dan 50 soorten, of minder dan 100 waarnemingen.
Redelijk onderzocht: alle overige combinaties van aantallen soorten en waarnemingen.
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Niet onderzocht: geen enkele waarneming beschikbaar (ontbreken van soorten wordt
niet geregistreerd; een hok met enkele losse meldingen zou ook als "niet onderzocht"
moeten worden betiteld, maar omdat dit moeilijk is af te bakenen wordt dan toch
consequent de term "slecht onderzocht" gebruikt).
In de periode vanaf 1990 zijn volgens deze definitie in het Centraal Veluws Natuurgebied
slechts zes km-hokken goed onderzocht (0,6%), 93 redelijk (8,9%), 629 slecht (60,0%)
en 320 (30.5%) niet. Uit een groot deel van de slecht onderzochte hokken is slechts een
onbeduidend aantal waarnemingen bekend.
Omdat de mycoflora een zeer gevoelige indicator is voor veranderingen in de ecologische
kwaliteit van terreinen, moeten voor het beoordelen daarvan naast de Rode Lijst soorten
ook specifieke indicatorsoorten worden meegenomen die niet op de Rode Lijst staan.
Daarvoor is uitgebreidere analyse en meer gerichte inventarisatie noodzakelijk. Het
meetnet programma vormt daartoe een eerste aanzet.
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8 Aanvullende gegevens
Verschillende organisaties hebben gegevens overzichten geleverd, die lastig in de
voorgaande hoofdstukken in te passen zijn. Hieronder volgt een opsommming van deze
niet eerder in dit rapport opgenomen bronnen.
Gemeenten

Gemeente Aøeldporn
• Vegetatiekarteringen (gemeenschappen)
• Zoogdierinventarisatie van Apeldoorn, 1988
• Aquatische macrofauna
• Herpetofauna (reptielen en amfibieën)
• Dagvlinders (historisch en recent)
• Roofvliegen, Zweefvliegen, Blaaskopvliegen en Rechtvleugeligen
Gemeente Ermelo
• Monitoring vegetatie en fauna Leemputtten van Staverden - 2002 (vegetatie,
libellen, dagvlinders en sprinkhanen)
• Fauna van het Houtdorper- en Speulderveld (herpetofauna. dagvlinders,
sprinkhanen, libellen)
• Broedvogels van het Houtdorper- en Speulderveld
• Broedvogels van de Ermelosche Heide
Gemeente Arnhem: Zie bijlage lVb
Waterschap Veluwe

Zie bijlage 1 V
Terreinbeherende organisaties

De Unie van Bosgroepen beschikt niet over geschikte monhtoringsgegevens van het CVN.
Ook van Staatsbosbeheer. Natuurmonumenten en Het Gelders Landschap zijn geen
gegevens ontvangen.
Het Ministerie van Defensie daarentegen inventariseert zijn terreinen idere 5 a 7 jaar
vlakdekkend. Dit gebeurt voor de soortgroepen vegetatie, broedvogels, libellen,
dagvlinders en voor deel van de terreinen ook sprinkhanen. In paragraaf 6.6 worden de
bemonsterde terreinen genoemd.
Onderzoeksinstituten

Stichting Bargerveen
• Wekeromse zand (uurhokken 32-47-53/32-48-13/14/23)
vrij volledig:

• mieren, bijen en wespen - opgenomen door EIS-NL
• loopkevers
• dagvlinders
o
reptielen (opgenomen door RAVON)
roof- en zweefvliegen
anecdotisch: libellen, zoogdieren, spinnen
losse soorten: Zandoorworm, Sneeuwspringer
• Hoog Buurlo (463700-187500:33-32-32) en Braamberg (463400-186400: 33-3222)
Vrij volledig: loopkevers
Onvolledig (transect tellingen en dieetonderzoek Grauwe Klawier):
Dagvlinders
Zweefvliegen
Reptielen en amfibieën
o
sprinkhanen
o
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Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe en Vrienden van de Hoge Veluwe
Beschikt over een database met 9000 waarnemingen, opgenomen in km-hokken.
Deze gegevens zijn niet gebiedsdekkend, maar van vrijwel ieder km-hok zijn data
beschikbaar. De gegevens worden jaarlijks opgenomen, vanaf 1990/1995 (afhankelijk
van de soortgroep) De database bevat de volgende soortgroepen:
o
reptielen en amfibieën
o
vogels (deels niet digitaal ontsloten, beschikbaar in kaartsysteem)
kleine zoogdieren
c
insecten
dagvlinders
o
o
sprinkhanen
Aguasense
Zie bijlage IVa
Beleidsrnonitoring fauna - Overlevincisolan Bos en Natuur (Ministerie van LNV
Van een ven (Gerritstles. Kootwijk) en twee heideterreinen (Stroeerheide en Kootwijk)
die binnen het CVN liggen, zijn in 2002 opnamen gemaakt voor de OBN
beleidsmonitoring fauna. Dit betreft de soortgroepen vogels, reptielen, amfibieën, vissen.
Sprinkhanen, vlinders en libellen. De gegevens zijn te vinden in bijlage lVd.
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9 Doorkijk naar de toekomst
Uit het onderzoek komt naar voren dat er in het Centraal Veluws Natuurgebied al veel
informatie verzameld is over de verspreiding van flora- en faunasoorten met een
stringente wettelijke bescherming, en ook van andere soorten waarvoor de Veluwe een
grote ecologische waarde vertolkt. Aan de andere kant zijn er nog grote delen van de
Veluwe waarvan we nog te weinig weten over het voorkomen van deze prioritaire
soorten. In vergelijking tot andere delen van Nederland (vgl. Mensink & Verstrael, 2003)
vinden we op de Veluwe grote "witte gebieden". ofwel gebieden met leemtes in kennis
van de verspreiding van prioritaire soorten. Dit gemôleerde beeld is als volgt te
verklaren:
• In vrijwel het hele Centraal Veluws Natuurgebied komen veel zeldzame en
kwetsbare soorten voor waardoor dekkend verspreidingsonderzoek erg intensief
is:
• Verzameling van informatie over het voorkomen van prioritaire soorten op de
Veluwe is nooit provinciaal/regionaal geregisseerd. De initiatieven hiertoe zijn in
hoofdzaak genomen door PGOs en de grote terreinbeheerders, echter met
uiteenlopende vraagstellingen en ambitieniveaus:
• Moeilijke toegankelijkheid: veel particuliere bezittingen zijn niet of beperkt
toegankelijk wat verspreidingsonderzoek door vrijwilligers ernstig belemmert;
• De vrijwilligers. die in Nederland het leeuwendeel van de verspreidingsgegevens
verzamelen, wonen vooral langs de randen van de Veluwe (en dan nog vooral de
zuidrand). Dit bemoeilijkt dekkend verspreidingsonderzoek.
Belangrijk aandachtspunt is bovendien dat de verzamelde gegevens nog niet zijn
ontsloten, althans nog niet beschikbaar zijn voor de provincie en andere partners in het
kader van Veluwe 2010. Dit gebrek aan beschikbaarheid van de bestaande gegevens
staat in combinatie met de leemtes in kennis over de verspreiding van prioritaire soorten,
op gespannen voet met de ambities zoals verwoord in de beleidsnotitie. Daarnaast is het
van belang dat de kennisleemtes het toetsen van vergunningaanvragen van initiatieven
in Natura2000-gebieden (aan de orde als de nieuwe natuurbeschermingswet op 1 mei
2005 in werking treedt) en ontheffingsaanvragen voor de Flora- en taunawet ernstig
zullen bemoeilijken.
Om de knelpunten te verhelpen is het van belang dat de informatievraag inzake
verspreidingsgegevens van prioritaire soorten door provincie en andere
gegevensgebruikers op de Veluwe nader wordt gedefinieerd. Op basis daarvan kunnen de
mogelijkheden en kosten in beeld worden gebracht om in deze informatievraag te
voorzien. Voor het inwinnen van de nog noodzakelijke/gewenste gegevens in witte
gebieden' kan een meetplan worden opgesteld waarbij op basis van huidige activiteiten
en toekomstige plannen van de verschillende partijen gekeken kan worden naar nuttige
combinaties. Uit oogpunt van efficiëntie is het aan te bevelen op de thans aanwezige en
nog verse expertise in te zetten voor dit vervolgtraject.
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Bijlage II Beschermde status CVN
Vogelrichtlijngebied: Veluwe
Oppervlakte: 93.079 ha
Kwalificerende soorten:
•
Wespendief (broedend)
•
Nachtzwaluw (broedend)
•
Ijsvogel (broedend)
•
Zwarte specht (broedend)
•
Boomleeuwerik (broedend)
•
Duinpieper (broedend)
•
Grauwe klauwier (broedend)

•
•
•
•

Overige relevante soorten:
Kwartelkoning (broedend)
Draaihals (broedend)
Roodborsttapuit (broedend)
Tapuit (broedend)

Habitatrichtlijngebied: Veluwe
Natura 2000 nummer: NL9801023
Oppervlakte: 91454 ha
Belangrijkste gebied voor:
Habitattypen:
• 2310 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista)
• 2330 Open grasland met Buni gras en Struisgrassoorten (Corynephorus en
agrostis-soorten) op landduinen
• 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de
Oeverkruid-orde (Littorelletalia unitlorae) en/of Dwergbiezen-klasse (lsoëtoNanojuncetea)
• 3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
• 4030 Droge Europese heide
• 6230 * Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en
van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snavelbies-verbond
(Rhynchosporion)
• 9120 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Hulst (liex) of
soms Taxus (Quercion robori-petraea of Ilici fagion)
• 9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (Duercus
robur)
Soorten:
• 1083 Vliegend hert
• 1096 Beekprik
• 1163 Rivierdonderpad
Verder aangemeld voor:
Habitattypen:
• 2320 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Kraaihei (Empetrum nigrum)
• 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
• 5130 Jeneverbes (Juniperus communis)-formaties in heide of kalkgrasland
• 91 EO Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus
excelsior) (Alno-Padion. Alnion incanae, Salicion albae)

rE

Soorten:
•
1042 Gevlekte witsnuitUbel
• 1318 Meervleermuis
• 1166 Kam salam ander
• 1831 Drijvende waterweegbree
* Habitattypen en soorten die in de bijlagen van de Habitatricht/ijn als prioritair
zijn aangemerkt
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Bijlage III Aanvullende teksten Rode lijsten
ongewervelden
Illa Korte bespreking soorten van de Rode lijst Sprinkhanen en
krekels
Gamysoc/eis plabra - Kleine wrattenbijter

Rode lijst: uitgestorven
Op de Veluwe gelegen deel van de Nederlandse populatie (in km-hokken, vanaf 1999):
100 %
Tijdens het opstellen van de Rode lijst waren er geen recente populatie van deze soort
meer bekend. In 1999 is een populatie van deze soort gevonden op de Oldebroekse
heide (Berg et al. 2000). Het gaat hier om een redelijk grote populatie waar honderden
dieren aanwezig zijn. De populatie op de Oldebroekse heide is de enige in Nederland en
één van de weinige in Noordwest-Europa. In 2005 verschijnt er bij EIS-Nederland een
soortbeschermingsplan dat in opdracht van de provincie gemaakt is. Er is een kleine kans
dat deze soort nog op andere heidevelden te vinden is.
Dectics verrucivorus - Wrattenbijter

Rode lijst: ernstig bedreigd
Op de Veluwe gelegen deel van de Nederlandse populatie (in km-hokken, vanaf 1999):
80 %
Tijdens het opstellen van de Rode lijst waren er nog maar drie Nederlandse populaties
van deze soort over. Sindsdien is de populatie bij het Drongelens Kanaal verdwenen en
resten alleen de in Gelderland gelegen populaties op de Hoge Veluwe en in de Hatertse
en Overasseltse vennen. De populatie op de Hoge Veluwe lijkt de laatste jaren af te
nemen (Kleukers, 2002).
EDhiDDiger eøhiyyiger - Zadelsprinkhaan

Rode lijst: bedreigd
Op de Veluwe gelegen deel van de Nederlandse populatie (in km-hokken, vanaf 1999):
83%
Het overgrote deel van de Nederlandse Zadelsprinkhanen leeft op de Veluwe en deze
populaties zijn zowel van nationaal als van Noordwest-Europees belang. Afgelopen jaren
zijn op de Veluwe meerdere kleine, nieuwe populaties ontdekt (Delft et al. 2000:
Kleukers, 2002). In 2005 verschijnt er bij EIS-Nederland een soortbeschermingsplan dat
in opdracht van de provincie gemaakt is.
Afgelopen jaren is de soort op een aantal heideterreinen teruggevonden. De soort is laat
in hel jaar actief en kan daarom makkelijk gemist worden. In 2004 is in het kader van
een voor de provincie Gelderland opgesteld soortbeschemingsplan gericht naar deze
soort gezocht. Op de Ermelosche heide is de soort in de jaren 1990 nog aangetroffen
maar kon ze in 2004 niet teruggevonden worden. Het is mogelijk dat de soort hier nog
steeds aanwezig is.
Grvllus campestris - Veldkrekel

Rode lijst: bedreigd
Op de Veluwe gelegen deel van de Nederlandse populatie (in km-hokken, vanaf 1999):
15%
De Veldkrekel wordt vooral gevonden in heidevelden maar komt ook voor in schrale
graslanden. De soort is vooral in het midden van Nederland duidelijk achteruit gegaan.
Stenobothrus lineatus - Zoemertje

Rode lijst: kwetsbaar
Op de Veluwe gelegen deel van de Nederlandse populatie (in km-hokken, vanaf 1999):
71%
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Het overgrote deel van de Nederlandse populaties van het Zoemertje ligt op de Veluwe.
De soort is hier wijd verbreid en niet zeldzaam. Het is Nederland een typische heidesoort
die vooral voorkomt op lage, schrale vegetaties. De soort is vermoedelijk in het
overgrote deel van de slecht onderzochte heidegebieden nog steeds aanwezig.
Oedijoda caerulescens- Blauwvleupelsørinhaan

Rode lijst: kwetsbaar
Op de Veluwe gelegen deel van de Nederlandse populatie (in km-hokken. vanaf 1999):
17%
De Blauwvleugelsprinkhaan is een soort van duinen en stuifzanden. In het binnenland
komt de soort vaak voor in kleine, geïsoleerde populaties die relatief gemakkelijk
verdwijnen. Deze soort kan goed dienen als indicatorsoort van stuifzanden.
Phaneroptera falcata - Sikkelsprinkhaan

Rode lijst: gevoelig
Op de Veluwe gelegen deel van de Nederlandse populatie (in km-hokken, vanaf 1999): 3
%

De Sikkelsprinkhaan is een zuidelijke soort die in de afgelopen jaren sterk vooruit is
gegaan. De soort zou bij een nieuw op te stellen Rode lijst niet meer voor opname in
aanmerking komen. Het is te verwachten dat de soort in de toekomst op meerdere
plekken op de Veluwe zal opduiken.
ChorthioDus montanus - Zomosprinkhaan

Rode lijst: kwetsbaar
De Zompsprinkhaan is vanaf 1999 niet meer op de Veluwe waargenomen maar mogelijk
komt de soort nog voor op de Hoge Veluwe. Vermoedelijk gaat EIS-Nederland in 2005
veldwerk uitvoeren voor het opstellen van een soortbeschermingsplan in opdracht van
provincie Gelderland.
StetoDhyma arossum - Moerassprinkhaan

Rode lijst: kwetsbaar
De Moerassprinkhaan is vanaf 1999 niet meer op de Veluwe waargenomen maar
waarschijnlijk komt de soort nog voor op de Waschkolk, de Leemputten van Staverden
en de Hoge Veluwe. Vermoedelijk gaat EIS-Nederland in 2005 veldwerk uitvoeren voor
het opstellen van een soortbeschermingsplan in opdracht van provincie Gelderland.

Ilib Korte bespreking soorten van de Rode lijst Bijen
Bijen zijn zeer sterk achteruitgegaan en veel soorten zijn bedreigd. Gerichte aandacht
voor bijen is daarom gewenst. Door de gebrekkige kennis over de verspreiding van de
soorten is het niet mogelijk om aan alle soorten aandacht te geven. Hieronder staat een
selectie van zes soorten die extra aandacht verdienen. Het gaat hierbij om soorten die in
Nederland zeldzaam zijn, die karakteristiek zijn voor een bepaald biotoop
(Kortsprietgroefbij en de Ericabij) gebonden aan een bepaalde waardplant
(Tormentilzandbij, Andoornbij en Zandblauwtjesglansbij) en om een soort waarvan de
wetenschapelijke bijschrijving gebaseerd is op materiaal van de Veluwe.
Andrena tarsata - Tormentilzandbij

Deze soort staat in Nederland op de Rode lijst als ernstig bedreigt en is al lange tijd niet
op de Veluwe waargenomen maar komt daar mogelijk nog wel voor. De Tormentilzandbij
komt alleen voor op plekken waar veel Tormentil aanwezig is. Hierdoor is het mogelijk
om gericht veldwerk naar de soort uit te voeren.
Anthophora furcata - Andoornbij

De Andoornbij staat als kwetsbaar op de Rode lijst. De soort is voor 1999 op een drietal
plaatsen op de Veluwe waargenomen maar komt waarschijnlijk nog op de Veluwe voor.
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Doordat de soort voor zijn voedselvoorziening afhankelijk is van andoorn is het mogelijk
om aan de hand van vegetatiegegevens gericht veldwerk uit te voeren.
Dufourea halictula Zandblauwtjesplansbij
Door de achteruitgang van vegetatie met veel Zandblauwtje is de Zandblauwtjesglansbij
sterk achteruitgegaan en staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst. Tegenwoordig zijn er
op de Veluwe niet veel locaties waar Zandblauwtje overvloedig aanwezig is. Hierdoor is
het aantal te bezoeken locaties relatief gering.
Lasioplossum brevicorne - Kort spriet a roefbij
De Kortsprietgroefbij staat als kwetsbaar op de Rode lijst. Verspreid over de zuidelijke
Veluwe is de soort vanaf 1999 in een zestal km-hokken aangetroffen. De soort wordt
voornamelijk gevonden op stuifzanden.
Megachile analis - Ericabij
De Ericabij komt voor op natte heideterreinen en bezoekt vaak dophei. De soort is in
Nederland afgenomen en staat als kwetsbaar op de Rode lijst. De soort kwam vroeger
verspreid over de Veluwe voor en is vermoedelijk nog aanwezig op de schaarse stukken
vochtige heide. De soort kan goed dienen als indicatorsoort voor vochtige heide.
Andrena cjelriae - Gelderse zandbh
In 1927 is de Gelderse zandbij aan de hand van materiaal van de Veluwe voor het eerst
beschreven. Dit maakt dat de Veluwe van bijzonder belang is voor de soort. De soort is
in Nederland zeer sterk achteruit gegaan en is ernstig bedreigd. Veldwerk moet uitwijzen
of de soort nog op de Veluwe voorkomt en of het mogelijk is de resterende locaties beter
te beschermen.
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Bijlage IV Aanvullende beschikbare gegevens
IVa AquaSense Publicaties en rapporten Veluwse vennen >1998
191. AquaSense 1999
Monitoring van verzuring in vennen 1995-1998. In opdracht van: Zuiveringsschap
Drenthe. Waterschap Veluwe, Waterschap Vallei en Eem, Waterschap De Dommel,
Ministerie van Defensie. Uitgevoerd door: H. van Dam. A. Mertens, K.W. Broersen & L.M.
Janmaat. Rapport 1164. AquaSense, Amsterdam. 40p. + bijl. Gerritsfles, Deelense Was,
chem. diat
AquaSense 2000
Veluwse vennen in de lang: vooronderzoek ten behoeve van het Overlevingsplan Bos en
Natuur (OBN). In opdracht van: Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij.
Uitgevoerd door: H. van Dam, A. Mertens, A. Storms, K.W. Broersen, P. van der Linde &
N. Schuil. Rapport 00.1716. AquaSense, Amsterdam. 96p. + bijl. Lijst van alle Veluwse
vennen met coordinaten (zie ook Veluwse vennen en leemkuilen onder de loep 1996.
Beheersinf. Veldonderzoek 30 vennen (beheer, chemie, diatomeeën, vegetatie)
AquaSense 2001
Biologische monitoring Veluwse vennen en leemkuilen 1996-1999. In opdracht van:
Waterschap Veluwe. Uitgevoerd door: H. van Dam, A. Mertens & M. Jansen. Eindrapport
00.1409. AquaSense, Amsterdam. 44p. + bijl. Enkele tientallen vennen en leemkuilen,
vegetatie, chemie, diat
AquaSense 2002
Monitoring vennen 20002001. Uitgevoerd door: H. van Dam, A. Mertens en R. Jonker.
In opdracht van: Ministerie van Volksgezondheid en Milieu. Rapport 02.1725. AquaSense,
Amsterdam. 31p. Als 191
AquaSense 2002
Vooronderzoek vennen 't Kamphuus bij Epe ten behoeve van het Overlevingsplan Bosen Natuur (OBN). Uitgevoerd door: H. van Dam, A. Mertens en A. Storms. In opdracht
van Bosgroep Gelderland. Rapport 02.1767. AquaSense, Amsterdam. 26p. Paar
vennetjes. Chemie, diatomeeën. vegetatie, beheer
Arts, G.H.P., H. van Dam. F.G. Wortelboer, P.W.M. van Beers, J.D.M. Belgers 2002
De toestand van het Nederlandse ven. In opdracht van: Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directie Klimaatverandering en Industrie. Alterrarapport 542, AquaSense-rapport 02.1715. Alterra, Wageningen / AquaSense, Amsterdam
/ RIVM. Bilthoven. 123p. Samenvatting van chemie. diatomeeën. vegetatie van reeds
eerder onderzochte vennen (enkele tientallen op de Veluwe)
AquaSense 2002
Monitoring van kiezelwieren in vennen op de Reeënberg: effecten van restauratie. In
opdracht van: Waterschap Veluwe. Uitgevoerd door dr. H. van Dam, ing. A. Mertens &
A. Storm. Eindrapport 02.1791. AquaSense, Amsterdam. 17p. Paar vennetjes.

AquaSense 2003
Monitoring vennen 1978-2002: effecten van klimaatsverandering en vermindering van
verzuring. Uitgevoerd door: H. van Dam. A. Mertens. A. Storm, L. Janmaat en Y.
Wessels. In opdracht van: Ministerie van VROM, Waterschap Reest & Wieden,
Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei en Eem. Rapport 03.1780. AquaSense,
Amsterdam. 42p. + bijl. Als 191
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H. van Dam, H. & A. Menens 2004
Vennen in weer en wind: lange-termijneffecten van verzuring en klimaatsverandering op
chemie en kiezelwieren. De Levende Natuur 105: 13-18.
publikatie over vorige rapport
AquaSense 2004
Monitoring van kiezelwieren in vennen op de Reeënberg: effecten van restauratie in
2002-2003. In opdrUitgevoerd door J.L. Spier, H. acht van: Waterschap Veluwe.
Uitgevoerd door Dr. H. van Dam, ing. A. Mertens & A. Storm. Eindrapport 04.2149a.
19p. Als 200.
AquaSense 2004
Monitoring Gerritsfles en Kliplo 2003. In opdracht van: Waterschap Reest en Wieden en
Waterschap Veluwe. Uitgevoerd door: H. van Dam. A. Mertens & A. Storm. Eindrapport
04.2149b. AquaSense, Amsterdam. 19p. Diatomeeën. chemie
AquaSense 2003
Aanvullende inventarisatie en uitvoeringsplan: Landgoed Tongeren. In opdracht van:
Bosgroep Gelderland. Uitgevoerd door J.L. Spier, H. van Dam, R. Geene & Y. Wessels.
Eindrapport 2003-2131. 47p. Vegetatiekartering. chemie
AquaSense 2003
Aanvullende inventarisatie: Kreelse plas. In opdracht van: Bosgroep Gelderland.
Uitgevoerd door J.L. Spier, H. van Dam & R. Geene. Eindrapport 2003-2131:, . 15p.
Fauna
AquaSense 2003
Aanvullende inventarisatie en uitvoeringsplan: Gat van Brandsen. In opdracht van:
Bosgroep Gelderland, van Dam. R. Geene & Y. Wessels. Eindrapport 2003-2131. 23p.
Fauna
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IVb Monitoring- en inventarisatieactiviteiten Gemeente Arnhem

Eigendom
gem.
Arnhem

ja
ja

Inventarisatienaam
Amfibieen Buitengebied
Arnhem Noord
Amfibieen Buitengebied
Arnhem Noord
Amfibieen Buitengebied
Arnhem Noord
Amfibieen Buitengebied
Arnhem Noord
Amfibieen Buitengebied
Arnhem Noord
Amfibieen Koningsheide
Amfibieen oproep
Buitengebied
Amfibieen Papendal
Amfibieen Papendal
Amfibieen Papendal
Bermen Schaarsbergen
langs vak 222 223 en 224
Biologische inventarisatie
nabij Apeldoornseweg
leemkuil
Biologische inventarisatie
nabij Apeldoornseweg
noord
Biologische inventarisatie
nabij Apeldoornseweg
noord
Biologische inventarisatie
nabij Apeldoornseweg
noord
Biologische inventarisatie
nabij Apeldoornseweg
noord
Biologische inventarisatie
nabij Apeldoorriseweg
zuid
Biologische inventarisatie
nabij Apeldoornseweg
zuid
Biologische kartering
landgoed Boschveld
Biologische kartering
landgoed Boschveld
Biologische kartering
landgoed Boschveld
Biologische kartering
landgoed Boschveld
Biologische kartering
landgoed Boschveld
Bos Schaarsbergen vak
202a mossen

Waarnemergroep

)aar

Groep

Methode

RAVON

1988

AMFIBIEEN

gebiedsinventarisatie

RAVON

1987

AMFIBIEEN

gebiedsinventarisatie

RAyON

1990

AMFIBIEEN

gebiedsinventarisatie

RAVON

1989

AMFIBIEEN

gebiedsinventarisatie

RAVON
Gemeente Arnhem

1986
2004

AMFIBIEEN
AMFI BI EEN

gebiedsinventarisatie
gebiedsinventarisatie

-Alle-WaarnemersRAVON
de Groene Ruimte
RAVON
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem

1999
1990
2004
1988

AMFI BI EEN
AMFI BI EEN
AMFIBIEEN
AMFI BI EEN

losse waarneming
losse waarneming
gebiedsinventarisatie
losse waarneming

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

KNNV afdeling
Arnhem

1975

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

KNNV afdeling
Arnhem

1975

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplilst

KNNV afdeling
Arnhem

1975

VOGELS

gebiedsinventarisatie

KNNV afdeling
Arnhem

1975

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

KNNV afdeling
Arnhem

1975

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

KNNV afdeling
Arnhem

1975

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1975

VOGELS

KNNV afdeling
Arnhem
KNNV afdeling
Arnhem
KNNV afdeling
Arnhem
KNNV afdeling
Arnhem
KNNV afdeling
Arnhem

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
gebiedsinventarisatie
streeplijst

1972

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1972

VOGELS

gebiedsinventarisatie

1972

PADDESTOELEN

gebiedsinventarisatie

1972

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1972

-Alle-WaarnemersStuurgroep
Milieukartering
Arnhem
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1

-

-

-

-

-

Eigendom
gem.
Arnhem

Inventarisatienaam
Bos Schaarsbergen vak
202a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
202a wal mossen
Bos Schaarsbergen vak
202a wal vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
202b mossen
Bos Schaarsbergen vak
202b vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
202c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
202d vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
205d wal mossen
Bos Schaarsbergen vak
205d wal vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
205e en d mossen
Bos Schaarsbergen vak
205e en d vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
206 mossen
Bos Schaarsbergen vak
206 vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
207a mossen
Bos Schaarsbergen vak
207a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
207b mossen
Bos Schaarsbergen vak
207b vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
208a mossen
Bos Schaarsbergen vak
208a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
208a westelijke
randstrook mossen

Waarnemergroep
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem

Jaar

Groep

Methode

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
St reeplij St

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplist

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streqplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

-

-

-

-

-

-

-

Eigendom
gem.
Arnhem

Inventarisatienaam
Bos Schaarsbergen vak
208a westelijke
randstrook vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
208b mossen
Bos Schaarsbergen vak
208b vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
208c mossen
Bos Schaarsbergen vak
208c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
208d vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
208f1 mossen
Bos Schaarsbergen vak
208f1 vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
208f2 mossen
Bos Schaarsbergen vak
208f2 vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
209a mossen
Bos Schaarsbergen vak
209a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
209b en c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
209d mossen
Bos Schaarsbergen vak
210 en 211 biotoop 1
mossen
Bos Schaarsbergen vak
210 en 211 biotoop 1
vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
210 en 211 biotoop 2
mossen
Bos Schaarsbergen vak
210 en 211 biotoop 2
vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
210 en 211 biotoop 3
mossen
Bos Schaarsbergen vak
210 en 211 biotoop 3
vaatplanten

Waarnemergroep
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
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Jaar

Groep

Methode

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplij St

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie streeplijst

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

Eigendom
gem.
Arnhem

Inventarisatienaam
Bos Schaarsbergen vak
210 en 211 biotoop 4
vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
212a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
212b en c mossen
Bos Schaarsbergen vak
212b en c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
214a mossen
Bos Schaarsbergen vak
214a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
214b mossen
Bos Schaarsbergen vak
214b vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
214c mossen
Bos Schaarsbergen vak
214c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
214d mossen
Bos Schaarsbergen vak
214d vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
214e mossen
Bos Schaarsbergen vak
214e vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
214f mossen
Bos Schaarsbergen vak
214f vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
21 5b vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
215c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
215d vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
215e vaatpianten

Waarnemergroep
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
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Jaar

Groep

Methode

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
si reeplij st

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1985

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
r
st eplijst

1984

VAATPLANTEN

edsinventarisatie
eplijst

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eigendom
gem.
Arnhem

Inventarisatienaam

Waarnemergroep

Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
216a vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
216d vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
216e mossen
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
216e vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
217b mossen
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
217b vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
21 7d vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
219a mossen
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
219a vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
219b vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
Arnhem
219c mossen
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
219c vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
221a vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
221b vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
222 223 224 225 mossen
Arnhem
Bos Schaarsbergen vak
Stuurgroep
222 223 224 225
Milieukartering
vaatplanten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
230a mossen
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
230a vaatpianten
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen vak
Milieukartering
230b mossen
Arnhem
Stuurgroep
Bos Schaarsbergen
j
vaklMilieukartering
230b vaatplanten
Arnhem

71

Jaar

Groep

Methode

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1984

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1984

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1985

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsirtventarisatie
streeplijst

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eigendom
gem.
Arnhem

J.nventarisatienaam
Bos Schaarsbergen vak
230c mossen
Bos Schaarsbergen vak
230c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
231a mossen
Bos Schaarsbergen vak
231a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
231b mossen
Bos Schaarsbergen vak
231b vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
231c mossen
Bos Schaarsbergen vak
231c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
231d mossen
Bos Schaarsbergen vak
231d vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
231e mossen
Bos Schaarsbergen vak
231e vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
232a mossen
Bos Schaarsbergen vak
232a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
232b mossen
Bos Schaarsbergen vak
232b vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
232c messen
Bos Schaarsbergen vak
232c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
232e mossen
Bos Schaarsbergen vak
232e vaatplanten

Waarnemergroep
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
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daar

Groep

Methode

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

-

-

-

-

-

-

-

-

Eigendom
gem.
Arnhem

Inventarisatienaam

Waarnemergroep
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.

Bos Schaarsbergen vak
233a mossen
Bos Schaarsbergen vak
233a vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
233b mossen
Bos Schaarsbergen vak
233b vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
233c mossen
Bos Schaarsbergen vak
233c vaatplanten
Bos Schaarsbergen vak
233d mossen

ja

Bos Schaarsbergen vak
233d vaatplanten
Broedvogels Arnhemse
Heide
Broedvogels Burgers
Dierenpark

ja

Broedvogels De Braak

ja
ja

Broedvogels Delhuijzen
Broedvogels Geitenkamp
Noord het dal

ja

Broedvogels Hoog Erf

la
ja

Broedvogels Koningsheide
Broedvogels losse
waarneming NOM

ja

Broedvogels NOM 1994

ja

Broedvogels NOM 1995

ja

Broedvogels NOM 1996

ja

Broedvogels NOM 1997

ja

Broedvogels NOM 1998

ja

Broedvogels NOM 1999
Broedvogels Openlucht
Museum

ja

-

ja
ja
ja

1

Broedvogels Papendal
Broedvogels Terletse
heide

1

Stadsbeheer
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
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Jaar

Groep

Methode

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

gebiedsinventarisatie
streeplijst

1988

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

1988

VAATPLANTEN

1995

VOGELS

2002

VOGELS

1995

VOGELS

1995

VOGELS

1995

VOGELS

1995

VOGELS

1995

VOGELS

gebiedsinventarisatie
streeplijst
Broedvogel Monitoring
Project
Broedvogel Monitori ng
Project
Broedvogel Monitoring
Project
Broedvogel Monitoring
Project
Broedvogel Mon itoring
Project
Broedvogel Mon itoring
Project
Broedvogel Monitoring
Project

1992

VOGELS

losse waarneming

1994

VOGELS

gebiedsinventarisatie

1995

VOGELS

gebiedsinventarisatie

1996

VOGELS

gebiedsinventarisatie

1997

VOGELS

gebiedsinventarisatie

1994

VOGELS

edsinventarisatie

1999

VOGELS

1995

VOGELS

1995

VOGELS

1996

VOGELS

-

-

-

gebiedsinventarisatie
Broedvogel Monitoring
Project
Broedvogel Monitoring
Project
Broedvogel Monitoring
Project

Eigendom
gem.
Arnhem

Inventarisatienaam

ja

Broedvogels Warnsborn

ja

Broedvogels Waterberg

ja

Broedvogels Westerheide
Broedvogels
Zweefvliegveld Terlet
Dassen Buitengebied
Dassen Buitengebied

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja

Dassen Buitengebied
Dassen Lichtenbeek
Dassen stedelijk gebied
Edelherten Buitengebied
Flora Waterberg
Transferium
Grootwild
Hazen Buitengebied
Horsten Zonneheuvel
IJsvogel Buitengebied
Kerkuilenkasten
buitengebied
Kleinwild Kemperheide
Kleinwild Koningsheide
Kleinwild Schaarsbergen
Zuid
Kleinwild Zonneheuvel
Korhoen Buitengebied
Kwartelkoning
Buitengebied
Leemkuil Waterberg
Losse waarneming bos
onder Johannahoeve
Mierenhopen
Buitengebied
Mierenhopen
Kemperheide
Mierenhopen
Koningsbeide
Mierenhopen
Schaarsbergen Zuid
Mierenhopen Zonneheuvel
Mossen rond
Johannahoeve
Nachtvlinders op
lindebomen Wekeromse
Weg
Nachtvlinders op
lindebomen Wekeromse
Weg
Paddestoelen rond
Johannahoeve
Reptielen Buitengebied
Arnhem Noord

Waarnemergroep
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.
Stadsbeheer
Stadsbeheer
KNNV afdeling
Arnhem
Das en Boom
Stadsbeheer
Stadsbeheer

)aar

Groep

1995

VOGELS

1995

VOGELS

1995

VOGELS

1995
1992
2003

VOGELS
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

Methode
Broedvogel Monitoring
Project
Broedvogel Monitoring
Project
Broedvogel Monitoring
Project
Broedvogel Monitoring
Project
losse waarneming
losse waarneming

2004
2003
2001
2003

ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming

Stadsbeheer

1999
2002
1992

VAATPLANTEN

-Alle-WaarnemersStadsbeheer

ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

Gemeente Arnhem
-Alle-Waarnemers-

2004
2002

VOGELS
VOGELS

losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
broedvogelinventarisaties
overig
losse waarneming

Kerkuilenwerkgroep
Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem

2004
2004
2004

VOGELS
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

losse waarneming
gebiedsinventarisatie
gebiedsinventarisatie

Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem
Stadsbeheer

2004
2004
1968

ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN
VOGELS

gebiedsinventarisatie
gebiedsinventarisatie
losse waarneming

Stadsbeheer
Staats Bosbeheer

1992
1999

VOGELS
ZOOGDIEREN

losse waarneming
losse waarneming

Stadsbeheer

2002

ZOOGDIEREN

losse waarneming

Stadsbeheer

1992

MIEREN

gebiedsinventarisatie

Gemeente Arnhem

2004

MIEREN

gebiedsinventarisatie

Gemeente Arnhem

2004

MIEREN

gebiedsinventarisatie

Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem
KNNV afdeling
Arnhem

2004

MIEREN

2004

MIEREN

gebiedsinventarisatie
gebiedsinventarisatie

1983

MOSSEN

gebiedsinventarisatie

-Alle-Waarnemers-

1993

VLINDERS

vlinderroute

-Alle-WaarnemersKNNV afdeling
Arnhem

1992

VLINDERS

vlinderroute

1983

1 PADDESTOELEN 1 gebiedsinventarisatie

RAVON

1992

1
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REPTIELEN

-

gebiedsinventarisatie

Eigendom
gem.
Arnhem
ja
ja

Inventarisatienaam
Reptielen Koningsheide
Reptielen Koningsbeide
Reptielen Papendal
Reptielen Papendal
Reptielen Papendal
Reptielen Papendal
Reptielen Papendal
Reptielen Papendal
Reptielen Papendal
Reptielen Papendal

Waarnemergroep
Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem
RAVON
RAVON
RAVON
RAVON
RAVON
RAVON
RAVON
RAVON

Jaar
2000
2004
1985
1990
1995
1986
1997
1992
2000
1988

ja

Roofvogels Buitengebied

Stadsbeheer

1995

VOGELS

ja

Stadsbeheer

1992

VOGELS

-Alle-Waarnemers-

1992

ZOOGDIEREN

losse waarneming

-Alle-Waarnemers-

1992

ZOOGDIEREN

losse waarneming

-Alle-Waarnemers-

1992

ZOOGDIEREN

Stichting de Maandag
KNNV afdeling
Arnhem
KNNV afdeling
Arnhem
KNNV afdeling
Arnhem
Gemeente Arnhem
Stadsbeheer
Gemeente Arnhem

1950

VAATPLANTEN

1983

VAATPLANTEN

1983

VAATPLANTEN

1983
2002
1999
1998

VAATPLANTEN
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

losse waarneming
gebiedsinventarisatie
streeplijst
gebiedsinventarisatie
streeplijst
gebiedsinventarisatie
streeplijst
gebiedsinventarisatie
streeplijst
losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming

Gemeente Arnhem

2002

ZOOGDIEREN

losse waarneming

Gemeente Arnhem

2001

ZOOGDIEREN

losse waarneming

Gemeente Arnhem

1999

ZOOGDIEREN

losse waarneming

Stadsbeheer

2004

ZOOGDIEREN

losse waarneming

ZOOGDIEREN

losse waarneming

1995
1992

ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie
losse waarneming

ja

Vleermuizen Buitengebied

Gemeente Arnhem
Adviseur
Natuurbeheer
Ecoloog
Stadsbeheer
Biogeogr. Info.
Centrum Arnhem
Vleerm uiswerkgroep
Gelderland

2000

ja
ja

Roofvogels Buitengebied
Stand van zaken
vleermuis atlas project
provincie Gelderland
Stand van zaken
vleermuis atlas project
provincie Gelderland
Stand van zaken
vleermuis atlas project
provincie Gelderland
Vaatplanten Buitengebied
Noord
Vaatplanten rond
Johannahoeve vak 1
Vaatplanten rond
Johannahoeve vak 2
Vaatplanten rond
Johannahoeve vak 3
Valwild grootwild
Valwild grootwild
Valwild grootwild
Valwild kleinere
zoogdieren
Valwild kleinere
zoogdieren
Valwild kleinere
zoogdieren
Valwild kleinere
zoogdieren
Valwild kleinere
zoogdieren
Vleermuizen Beukerilaar,
Geitenkamp Noord Het
Dal
Vleermuizen Buitengebied

Methode
losse waarneming
gebiedsinventarisatie
losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
broedvogelinventarisaties
-overig
broedvogelinventarisaties
overig

1985

ZOOGDIEREN

losse waarneming

1987

ZOOGDIEREN

losse waarneming

VZZ

1981

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1982

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

ja
ja
ja

-

-

-

Groep
REPTIELEN
REPTIELEN
REPTIELEN
1 REPTIELEN
REPTIELEN
REPTIELEN
REPTIELEN
REPTIELEN
REPTIELEN
REPTIELEN

-

-

ja

-

ja

-

ja

-

ja

-

ja

Vleermuizen Buitengebied
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1981
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1982

-
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-

-

-

-

Eigendom
gem.
Arnhem

Inventarisatienaam
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1983
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1984
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1985
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1986
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1987
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1988
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1989
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1990
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1991
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1992
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1993
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1994
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1995
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1996
Vleermuizen Buitengebied
Arnhem Noord 1997
Vleermuizen kelder Klein
Heidekamp
Vleermuizen La Cabine
Vleermuizen La Cabine
Vleermuizen La Cabine

ja

Vleermuizen waterkelder
Kemper Heide

ja

Vleermuizen waterkelder
Kemper Heide

ja

Vleermuizen waterkelder
Kemper Heide

ja

ja

ja

1

Vleermuizen waterkelder
Kemper Heide
Vleermuizen waterkelder
Kemper Heide
Vleermuizen waterkelder
Kemper Heide
Vleermuizen waterkelder
Kemper Heide

Waarnemergroep

Jaar

Groep

Methode

VZZ

1983

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1984

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1985

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1986

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1987

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1988

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1989

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1990

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1991

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1992

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1993

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1994

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1995

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ

1996

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

VZZ
Vleermuiswerkgroep
Gelderland
Vleerm uiswerkgroep
Gelderland
Vleerm uiswerkgroep
Gelderland
Vleerm uiswerkgroep
Gelderland
Adviseur
Natuurbeheer
Ecoloog
Adviseur
Natuurbeheer
Ecoloog
Adviseur
Natuurbeheer
Ecoloog
Adviseur
Natuurbeheer
Ecoloog
Adviseur
Natuurbeheer
Ecoloog
Adviseur
Natuurbeheer
Ecoloog
Vleermuiswerkgroep
Gelderland

1997

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

1992

ZOOGDIEREN

2002

ZOOGDIEREN

2003

ZOOGDIEREN

2004

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie
kolonietelling
vleermuizen
kolonietelling
vleermuizen
kolonietelling
vleermuizen

1992

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

1986

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

1987

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

1989

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

1991

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

1 1993

1 ZOOGDIEREN

1

1

1 gebiedsinventarisatie
kolonietelling
vleermuizen

-

-

-

-

-

-

76

2004

ZOOGDIEREN

1

Eigendom
gem.
Arnhem

Inventarisatienaam

Waarnemergroep
Adviseur
Natuurbeheer
Ecoloog
Vogelwerkgroep
Arnhem eo.

Jaar

Groep

Methode

1990

ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie

2003

VOGELS

de Groene Ruimte
Stuurgroep
Milieukartering
Arnhem

2004

VOGELS

losse waarneming
broedvogelinventarisaties
overig

-

1983

VOGELS

gebiedsinventarisatie

Stadsbeheer
Stadsbeheer
Stadsbeheer

1999
1992
2003

VOGELS
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

Waarnemingen FLORON

FLORON

1986

VAATPLANTEN

Waarnemingen FLORON

FLORON

1987

VAATPLANTEN

Waarnemingen FLORON

FLORON

1984

VAATPLANTEN

FLORON

1981

VAATPLANTEN

ja

Waarnemingen FLORON
Watervieerm uisproject
Buitengebied Arnhem
Noord
Zoogdieren Buitengebied

losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming
gebiedsinventarisatie
streeplijst
gebiedsinventarisatie
streeplijst
gebiedsinventarisatie
streepiijst
gebiedsinventarisatie
streepiijst

2000
1988

ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

gebiedsinventarisatie
losse waarneming

ja
ja

Zoogdieren Buitengebied
Zoogdieren Buitengebied

1983
1992

ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

losse waarneming
losse waarneming

ja

Zoogdieren Buitengebied

1987

ZOOGDIEREN

losse waarneming

1999

ZOOGDIEREN

losse waarneming

ja

Vleermuizen waterkelder
Kemper Heide
Vogels Buitengebied
Arnhem Noord
Vogels Papendal

ja
ja
ja

Vogels rond
Johannahoeve
Vogels Waterberg
Transferium
Vossen Buitengebied
Vossen Buitengebied

Zoogdieren Buitengebied
ja

Zoogdieren Buitengebied

ja
ja
ja

Zoogdieren Buitengebied
Zoogdieren Buitengebied
Zoogdieren Miii Hill
Zoogdieren oproep
Buitengebied
Zoogdieren Papendai
Zoogdieren Papendai
Zoogdieren Papendai
Zoogdieren Waterberg
Zoogdieren Waterberg
Transferium
Floristische inventarisatie
Rijk der Heide

ja

ja
ja
ja

-

Vieermuiswerkgroep
Gelderland
Stadsbeheer
Biogeogr. Info.
Centrum Arnhem
Stadsbeheer
Biogeogr. Info.
Centrum Arnhem
Fauna en Wildbeheer
eenheid Zuidoost
Veluwe
Biogeogr. Info.
Centrum Arnhem
Biogeogr. Info.
Centrum Arnhem
Stadsbeheer
Miii Hill

1984

ZOOGDIEREN

losse waarneming

1985
2004
2003

ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

losse waarneming
losse waarneming
losse waarneming

He-WaarnemersVZZ
de Groene Ruimte
VZZ
Stadsbeheer

1999
1998
2004
1992
1992

ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN
ZOOGDIEREN

losse waarneming
losse waarneming
gebiedsinventarisatie
losse waarneming
losse waarneming

Stadsbeheer
KNNV afdeling
Arnhem

1999

ZOOGDIEREN

2002

VAATPLANTEN

losse waarneming
gebiedsinventarisatie
streeplijst
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IVc-I Beschikbare gegevens Waterschap Veluwe binnen het CVN
diat= diatomeeën
mf= macrofauna
veg= vegetatie
De kolom < 1998' geeft het laatste jaar v5c5r 1998 waarin gegevens van de betreffende
groep zijn verzameld. Er kunnen ook nog oudere gegevens beschikbaar zijn. Deze zijn
echter niet opgenomen in de tabel.
Locatie

XCOOR

YCOOR

KMHOK

Gerritsfles
Ven 1 Klein Zwitserland
Ven 2 Klein Zwitserland

184540
196261
196325

463800
460550
460470

Staverden put 7

178700

476050

Staverden leemput 1

178450

476250

265844

Staverden leemput 2

178400

476220

265844

Staverden leemput 3

178550

476150

265844

Staverden leemput 4

178680

476200

265844

Staverden leemput 5
Staverden leemput 6 zuid
ven Speulderveld
Mosterdveen ven 5
Vierhouten
Vierhouten Platte Veentje
ven 6
Vierhouten ven 31
Andromena Mosterdveen

178470

476360

265844

179850

475650

265854

184400

485300

273155

184500

485150

273155

184500

484500

274115

Vierhouten ven bij Turfberg

183200

482300

274134

Eispeet Ven 19 Elspeetse bos

181200

480300

274152

Elspeet Het Flesje ven 18

180950

480600

274151

Vierhouten Ossenkolk ven 8

184200

483350

274125

Elspeet Greesplek ven 20
Vierhouten Heymanshof
vijver

182080

480940

274153

184920

482270

274135

Vierhouten Beek "Nun

184660

482530

274135

Zandbosven west (vak 66)

183540

485780

273154

333125

<'98
diat
'97

'98

'99

'00

'01

'02

diat
ml
mf

265844

1
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diat
'96
ml
'88
mf
'88
mf
'87
ml
87
diat
96
mf
'87
ml
88
mf
88
ml
'87
ml
87
diat
'96
ml
'88
diat
'96
ml
'88
mf
'92
mf
92
diat
97

1

03

'04

Locatie

XCOOR

YCOOR

KMHOK

Welna Landgoed Ven 5

189380

483810

274225

Welna Landgoed ven 9
Kriemelberg ven tussen
Ermelo en Speuld
Putten Groevenbeek
Koetshuis
Groevenbeek, noordelijke
spreng
Grote Kolonie zijbeek
Leuvenum
Hierdensebeek, zijbeek bij
Zwarte Boer

189650

483970

274225

173620

477400

265734

170200

476590

265741

170300

476530

265741

178090

479720

265824

177780

479240

265813

Leuvenum afvoer Speuld
Hierdensebeek. zijbeek
Bleeke Meer noord
Hierdensebeek zijbeek
Uddelerveen

177460

476160

265843

180270

474260

331111

180000

475000

275151

Hierdensebeek

181100

472780

331132

Staverdensebeek zijbeek
Uddelermeerweg
Staverdensebeek
Frederik Bernardbeek
Koudebeek

179450
179650
178150
178840

476500
477070
478920
478230

265845
265835
265824
265824

Hierdensebeek Staverden
Hierdensebeek Staverden
Hierdensebeek Leuvenum

178510
178830
177910

477950
477520
479500

265834
265834
261833

Hierdensebeek

179870

474480

321815

Hierdensebeek
Hierdensebeek
Hierdense beek
Hierdensebeek afgesloten
arm
Hierdense beek Leuvenum

177150
179350
176700

480450
475970
481800

264853
265855
264842

176750
176600

481350
481850

264842
264842

Loenensebeek Loenen

199070

457030

334435

Stroobroeksebeek Loenen

198150
192800

460800
485020

334414

Dorpsebeek Epe bovenloop

<'98
mf,
diat
'97
diat
'97
diat
•98

'98

'99

'00

'01

'02

'03

mf
rnf
mt
•96
mt
mf
'90
mt
92
mt
'93
mf
'89
mf,
veg
'97
mf
mf
mt
rnf
'89
mf
mf

mf
mf

mf
mf

mf
mf

mt
mf

mt
mf

mf
97
mf
'92

mf
'81
mf
'81
m

79

'04

Locatie

XCOOR

VCOOR

KMHOK

Tongerensehel Epe, ven 1

190440

483470

274321

Tongerensehel Epe, ven 2

190300

483500

274321

Tongerensehei Epe, ven 5
Tongerensehei Epe. ven 11
oost v.Manenspad
Tongerensehei Epeven 12
oostvan Manenspad

189910

483720

274225

190350

483380

274321

190350

483280

274321

Tongerensehei Epe, ven 13

190450

483140

274321

Molenbeek Epe

196980

487160

273432

Molenbeek Epe

196900

487190

273432

Molenbeek sprengkop

196940

487320

Geelmolenbeek Vaassen

190790

477600

275331

Heidebeek Epe

196900

487250

273432

Soerensebeek Rheden

201100

454900

335512

Eerbeeksebeek Eerbeek

200650

456650

334541

Eerbeeksebeek Eerbeek

198550

455080

334454

Eerbeeksebeek, Eerbeek

199130

455450

334455

<'98
mf
'93
ml
'93
ml
'93
ml
'89
mf
'93
ml
•89
ml
80

'98

'99

'00

'01

-

'02

'03

-

-

'04

-

-

ml,

Eerbeeksebeek Eerbeek

Niersen Cannenburgergat,
yen
Pluizenmeertje Heerde
Renderklippen

Gorlelse bos,Prinsenkuil
Heercte Renderklippen,
eenarig wollegrasven

456250

334455

188400

477800

275234

195450

489050

273411

195700

1

mf

mf

199920

187580

ml

mf

479000

275213

489060

273411

ml

mf
veg

-

ml
-

mf
ml
ml
'85
mf
ml
'80
ml.
diat,
veg
'97
diat

-

diat
mf
'82
ml
'82
ml
'82
ml
'82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koningsbeek Apeldoorn

192450

472210

331333

Koningsbeek Apeldoorn

192400

472850

331333

Koningsbeek Apeldoorn

192910

472330

331333

Koningsbeek Apeldoorn
Hattemsemolenbeek,
Vaassen

193150

472480

331333

190940

478100

275321

mf

Hattemsemolenbeek Vaassen
attem sem olenbeek,zijbeek
Epe (sloot 24)

191020

477830

275332

ml

191150

477750

275332

80

-

diat,
veg
97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ml

-

Locatie
Hattem semolenbeek
sprengkop noord
Smailertsebeek, ErnstVaassen
Smallertsebeek, ErnstVaassen
Smallertsebeek Ernst retentie
Schaveren

XCOOR
191100

YCOOR

KMHOK

'98

'99

'00

'01

478180

191900

480900

274342

192100

481250

274342

192880

480850

274343

Tongerensebeek Epe

191900

483720

274322

Tonqerense beek Epe

191620

483670

274322

192650
192750
192380
192980
199700

485040
485080
485460
485000
461900

273353
273353
273353
273353
333445

195700
191100

458450
466780

334421
332342

Epe sloot langs
Oostravenweg (sloot 26)
Vlasbeek Epe
Vlasbeek, Epe sprenqkop
Vlasbeek Epe, benedenloop
Veldhuizerspreng Loenen
Veldhuizerspreng, sprengkop
Vrijenberg
Schoolbeek Ugchelen

<'98

Koppetsprengen Ugchelen

191500

465500

332352

Koppelsprengen Ugchelen
Koppelsprengen Ugchelen

191500
191320

465340
465150

332352
332352

Koppelsprenqen, Ugchelen

191270

465240

332352

Verlorenbeek Epe

191880

482900

274332

Asselsche hei ven

187100

468750

332223

Asselsche hei klein ven

186820

468600

332222

Zuidelijke Wiesselse plas

192280

473580

331323

Noordelijke Wiesselse plas
Uddel, Klein Zeilmeer ven
kootwijkerveeri, centraal ven

192250 1
182270
183000

473650
471900
468900

331323
331143
332124

Uddel De Bieze midden

183050

471980

331144

Uddel de Bieze west ven

183000

472150

331134

mf
'80
ml
'80
veg
'97
ml
81
ml
'96
mf,
veg
'90

mf

veg

'02

'03

mt

mf

'04

-

ml

mf
ml
ml

ml
mf

ml
ml

ml

ml

ml

ml
81
ml
'81
ml
'95
veg,
ml

ml

veg,
diat
•96
v eg,
diat
'96
ml
'89
ml
'89
diat
diat
diat,
veg
'97
ml,
diat.
veg
'97

ml
ml

Locatie

Heerderstrand 2
Recreatieplas Heerde
Zuidelelijke Heerderbeek
Heerde

XCOOR

YCOOR

KMHOK

197450

490700

272453

197070

489760

273413

Middelste Heerderbeek

196780

489540

273412

Middelste Heerderbeek

197430

490000

272453

Middelste Heerderbeek
Tongersebeek (bovenloop
kwelbeek)
Tongerense beek, Epe
parallel (sloot22)
Beekbergen Salamandergat
ven
Niersen, Kozakkenveld ven

196920

490140

272452

191720

483910

274322

191940

483650

274322

191580
186000

464700
475750

275252

< 1 98

'98

'99

1

00

'01

1

02

'03

'04

mf
'89
mf
'92
mf
'94
mf
'94
mt
'94
mf,
m
'90
mf
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IVc-II Overzicht Vennenmonitoring Waterschap Veluwe

Locatie

x-coörd

y-coörd

Gerritsfles
Ven 1 Klein
Zwitserland
Ven 6 Klein
Zwitserland
Tonnetjes delle

184.54

463.80

196.26

460.55

196.33
184.40

460.47
479.50

184.47
183.17
183.07

481.30
485.55
485.45

175.17
196.67

469.10
460.62

Hertshooi poel
Ven Tondense
Heide
Poel Tondense
Heide
Zanden bosvenwest

202.74

461.32

203.51

406.75

203.38

406.70

183.54

485.78

Salamander gat

191.58

464.70

De Dreef

199.95

491.93

Ven Calluna hoeve
Ronde Huisven-N
Ronde Huisven-Z
Watergraafs
meertje
Varkensven

Groot Zeilmeer
Groot ven Asselse
Heide
Pluizen meertje
Eenarig
wollegrasven
Kootwijker veen
Ven bij Deuverdennoord
Ven bij DeuverdenZuid
Ven in Heide bij
Hoef
Feithenhof

jaar

20012005
20022004
20022004
2002
2002
en
2004
2002
2002

182.37

472.45

187.10
19545

468.75
489.05

2002
2003
20032004
20032004
20032004
20032004
20032004
20032004
20032004
20032004
2004

195.70

489.06

2004

flora

veg

lib

mf

diat

x

opmerkingen
jaarlijks
bemonsterd:
gegevens 1999
en
2000
in
Ecobase
jaarlijks
bemonsterd
jaarlijks
bemonsterd

rapport

ja

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

-

buiten CVN

ja

x

x

-

buiten CVN

ja

x

x

x

x

x

x

1

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

-

x
x

x

binnenkort
Ecobase

in

binnenkort
Ecobase

in

ja

ja
ja

-

ja

-

binnenkort
Ecobase

183.00

468.90

2004

x

x

165.10

470.77

2004

x

x

buiten CVN

165.19

470.50

2004

x

x

buiten CVN

166.55
190.07

472.75
482.15

2004
2004

x
x

x
x

buiten CVN
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ja

-

x

ja

ja

-

x

ja

in

IVd Overzicht beschikbare gegevens OBN beleidsmonitoring fauna
2001 en 2002 binnen het CVN

'Jaar

Soortgroep

2001

dagvlinders

2001

[sprinkhanen

66

2001

Ireptielen

60

2001

dagvlinders

60

2001

sprinkhanen

60

f2001

libellen

160

12001

dagvlinders

14

sprinkhanen

14

libellen

14

-

IGebied_nr!
66

!2002

vogels

14

2002

reptielen

60

2002

amfibieen

60

Gebied
nr

Gebieds
naam
Kootwijk,
Gerritst les
Kootwijk,

14
60
66

x-coord

y coord

184581.43

463645,72

17747429

45668819

j185094.09

454238,85

,

De Pollen
De

,
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Terrein
type

gemeente

eigenaar

Apeldoorn/
Barneveld
Apeldoorn/
Barneveld

SBB regio
Ven
Gelderland
SBB regio
IDroge en
1Gelderland jnatte heide
Unie van
Heide,
1 Bosgroepen stuifzand

Ede

I

