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Het "Veluweaassief" is het grootste aaneengesloten gebied in Nederland
dat voer een groet deel uit bijzonder tot uiterst waardevolle natuur
elementen bestaat. Het bevat bijna een kwart van de Nederlandse bös
en natuurgebieden.
De oorzaken van deze grote rijkdom zijn de uitgestrektheid, de extreme
voedselarrnoede en de hoge ligging. Het Veluwemassief is het grootste
nog resterende voedselarme gebied in Nederland; de overige neg voedselarrse gebieden zijn sterk versnipperd en té zamen ongeveer even groot als
het Veluweniassi ef. De hogere delen van de Veluwe zijn schaars bevolkt'
en er vindt relatief weinig landbouw en bemesting plaats. Omstreeks
I9OO waren bijna alle pleistocene gronden en grote delen van WestNederland nog vcedselarm. Door de intensivering van de landbouw zijn de
natuurwaarden die afhankelijk zijn van deze voedselarrnoede elders groten
deels verdwenen.
Oorspronkelijk was de Veluwe met loofbos begroeid. Na de vestiging van
de mens verdween dit bos over grote'oppervlakten en maakte plaats voor
heide. Relatief kleine stukken bos werden gespaard om in de behoefte aan
timmer- en brandhout te kunnen voorzien (ma-lebossen).
Een deel van de heidebegroeiing werd door schapen afgegraasd en in de
vorm van mest gedeponeerd in de potstallen van de' bevolking, die voor
namelijk langs de Veluwerand woonde. De mest werd, vermengd met hei-,
plaggen, gebruikt om de essen, die van nature al 'iets voedselrijker
waren dan het merendeel te bemesten. Op deze manier werden door mense
lijke activiteit àan het Veluwemassief mineralen onttrokken, waardoor
het nog voedselarmer werd dan het al was. Bij -het te intensief steken
van plaggen ontstonden zandverstuivingen. Cp plaatsen v/aar de neerslagdoor de aanwezigheid van slecht-

of ondoorlatende lagen niet in de

bodem kon wegzakken, ontstonden vennen (flessen). In de tweede helft
van de 19e eeuw, maar vooral in de 20e eeuw verloor de heide door" de
opkomst van kunstmest zijn functie in het agrarische bedrijf en werden'
grote delen ervan bebost, voornamelijk met naaldhout. Ook de zandver
stuivingen werden door bebossing grotendeels aan banden gelegd. De nog

deel ve.ii de lïoordv/esteuropese laagvlakte beperkt. De Kederlandsë heidetypen verschillen seras aanzienlijk van die in de omringende landen.

De oorspronkelijke loofbossen en de later aangeplante bossen zijn zeer
uitgestrekt. Vanwege de betrekkelijke rust zijn deze, vooral in het
Kroondomein, ven groot belang voor de fauna. Boefvogels, boommarters,

wilde zwijnen en herten kunnen zich nog handhaven, hoewel de versnippe
ring en verstoring (wegenaanleg, recreatie) vooral in de laatste jaren
sterk toeneemt.
Het grondwater onder het massief is zeer voedselarm; het heeft bijna
dezelfde samenstelling als het infiltrerende regenwater. Het grondwater
kwelt op in de randgebieden en een deel ervan verlaat het massief door
beekjes. De "beekbezinkingsgronden zijn voedselrijker (leem, zand, veen)
dan de iets hoger gelegen zandige ruggen.- In

kommen waar water stag

neert, heeft zich veen gevormd. Door dit gedifferentieerde milieu is
in de randgebieden een zeer afwisselende vegetatie ontstaan, in tegen
stelling tot de toestand op het massief-, waar grote eenvormige, complexen
van een gering aantal vegetatietypen overheersen.
Door de hoge ligging'van het massief ten opzichte van de randgebieden
is er een voortdurende stroom van voedselarm grondwater, uit het massief
naar de randgebieden, waar zich voedselrijk grondwater bevindt. Ook in
de randgebieden zijn de hoogste plaatsen voedselarmer dan de laagste
plaatsen. De infiltrerende neerslag spoelt de weinige nutriënten uit
de hoge gebieden naar de lage gebieden. De oorspronkelijke tegenstel
ling voedselarm massief - voedselrijk randgebied is door de hydrolo
gische kringloop niet alleen gehandhaafd, naar zelfs vergroot, waardoor
een stabiele overgangssituatie (gradiënt) -is ontstaan.
Systemen in Koord-west-Europa met gradientsituaties, vergelijkbaar met
de Veluwe, zijn o.a. het Kempisch Plateau, de Utrechtse Heuvelrug,
het Gooi en de Luneburger Heide. Het Kempisch Plateau is het grootste

voedselarme zandgebied dat voor Nederland van- belang was; het had ook
de grootste en best ontwikkelde gradientzone.
Gebieden met veel gra.di'enten zijn van oorsprong rijk aan zeldzame
plantesoorten, zoals de noordelijke x lank Vein het Kempisch Pla.teau
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Vanuit dit oogpunt zijn dok het zuidelijk deel van de IJsselvallei
(hier lag het legendarische 3eekb ergerv/oud, geveld in 1870-1971 ) en
het Wisselse Veen bij Epe (nagenoeg geheel ontgonnen) van belang.
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II ECOLOGISCHE GEVOLGEN VAM AANLEG EN BOVENGRONDSE EXPLOITATIE VAN
INFILTRATIEWERKEN VOOR VEGETATIE EN FAUNA VAN VELUWEMASSIEF, GELDERSE
VALLEI EN IJSSELVALLEI»

1. INLEIDING
Het doel van onderhavig ecologisch onderzoek is na te gaan wat
voor invloed de aanleg en bovengrondse exploitatie van eventuele
infiltratiewerken zullen kunnen hebben op vegetatie en fauna van het
Veluwemassief, de IJsselvallei en de Gelderse Vallei.
Het onderzoek werd uitgevoerd op het Rijksinstituut voor Natuur
beheer, onder leiding van drs. J.H. Siaittenbergo Het omvatte ener
zijds een literatuurstudie over j?eeds bestaande gegevens en anderzijds
het raadplegen van medewerkers van het Rijksinstituut voor Natuur
beheer, het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschaps
bouw "De Dorschkamp", de Provinciale Planologische Dienst Gelderland«
De onderzoekers van deze instituten, de Stichting voor Bodemkartering
en enkele andere instanties werken samen in het "Veluweproject",
teneinde de biologische draagkracht voor bepaalde activiteiten en de
ontwikkelingsmogelijkheden van het Veluwemassief wetenschappelijk te
onderbouwen (De Soet, 1973 a). Op beperkte schaal werd veldwerk ver
richt.
De aanleg van de infiltratiewerken zal bestaan uit:
1. Het leggen van ondergrondse pijpleidingen van de inlaatwerken aan b.v.
de IJssel door de IJsselvallei naar de infiltratievijvers, -tunnels
of -putten op het Veluwemassief en van de hieromheen gelegen terugwinningsputten door de Gelderse Vallei naar het westen van het land.
2. Het aanleggen van vijvers, tunnels of putten voor het te infiltreren
water en putten voor terugwinning hiervan op het Veluwemassief.
Hiervoor zal bij infiltratie van 100 miljoen m^ water per jaar een
onbebouwd, weinig ontsloten gebied van

300 ha nodig zijn als be

schermd waterwingebied. Het gebied dat door de infiltratiewerken
zelf vijvers, tunnels, putten) zal worden ingenomen, bedraagt ca.
7 ha.
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3o De constructie van inlaatwerk(en) aan de IJssel (binnendijks), die
bestaand uit een zuiveriagsinstallatie met calamiteitsbekken en
pompstation.
k» Het eventueel aanleggen, verharden of verbreden van wegen en het
stichten van bedrijfsgebouwen op het Veluwemassief ten behoeve van
de exploitatie van de werken» Of er inderdaad wegen aaûgelegd,
verhard of verbreed moeten worden, zal afhangen van de lokale
situatie; bedrijfsgebouwen kunnen waarschijnlijk voor het meren
deel in de bebouwde kom van een nabijgelegen dorp worden geplaatst.
De exploitatie van de werken zal bestaan Uit controle- en
schopnmaakwerkzaamheden van vijvers, pompen e.d. In de bedrijfsf*)

gebouwen zal personeel aanwezig zijn.
De lokatie van de werken staat nog niet vast. Daarom moest
het hele gebied, waar de infiltratie geohydrologisch mogelijk is
en de gehele IJsselvallei en Gelderse Vallei bij de studie betrok
ken worden (bijlage 1). Dè gebieds- en plaatsnamen, die in dit
rapport,voorkomen zijn op deze bijlage aangegeven.

/
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2. VELUWEMASSIEF
2.1

Geologie en bodem
Voor een goed begrip van het volgende is het noodzakelijk eerst
een korte beschrijving te geven van de geologie en bodem van het
Veluwemassief.
Geologie
Tijdens de voorlaatste ijstijd ontstonden op de Veluwe vijf
stuwwallen, die ook nu nog het aspect bepalen van het Veluwse land
schap (figuur 1)» De stuwwal van de Oost-Veluwe, lopend van Hattum
naar Dieren, is de breedste en de hoogste; hij rijst plaatselijk circa
100 m boven N.A.P. uit»
Tijdens de laatste ijstijd heerste in ons land een arctisch

kli

maat. Deels door afwezigheid van een goed ontwikkelde vegetatie, deels
doordat in ons land toen zeer sterke westenwinden heersten, kreeg de
wind vat op het zand en werden dekzanden afgezet.
Tijdens het Holoceen, vooral in de middeleeuwen, zijn door mense
lijk ingrijpen in het dekzandlandschap (kappen van bos, te intensieve
begrazing van de heide door schapen) de zandverstuivingen ontstaan
(Woudstra & Schotsman, 1971). De verstuiving begint op een hoogte in
het dekzandgebied. Daardoor ontstaan laagten, die vrijwel vlak zijn«
Zij worden uitgestoven laagten genoemd. Het gehele bodemprofiel en
dikwijls nog enkele meters van de daaronder liggende dakzandondergrond
zijn hier weggestoven.
Wanneer de verstuiving begint, zal er in de laagten, vooral wanneer
deze vochtig of nat zijn, nog een vegetatie aanwezig zijn. Deze fun
geert als zandvanger. Hierdoor ontstaan de opgestoven hoogten
(forten), die zich ten gevolge van de heersende windrichting aan de
oostkant van de uitgestoven laagten bevinden (Schelling, 1955)«
Bodem
Sinds het ontdooien van de permanent bevroren ondergrond van het
moerassige toendralandschap aan het eind van de laatste ijstijd, is
de grondwaterspeigel diep onder de oppervlakte weggezakt. Door de
grote doorlatendheid van de Veluwegrond en het zeer lage zeeniveau
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van toen, is het stuwwallengebied bijzonder droog geworden en on
danks latere rijzing van de zeespiegel tot op de huidige dag zo geble
ven.
Hat waterhoudend vermogen van de gronden is zeer gering« Ten gevolge
van het neerslagoverschot vindt er een relatief sterke neerwaartse
waterbeweging in de bodem plaats» Mede hierdoor hebben podzoleringsprocessen in de bodem plaatsgehad. Er zijn humus en eventueel ook
ijzer en aluminium uit de bovengrond afgevoerd en op een lager niveau
weer zijn neergeslagen. In het profiel van een podzol zien we drie
lagen, horizonten genaamds de A-, B- en C-horizont. A is de uitspoe
lingshorizont, B de inspoelingshorizont en C het onveranderde moedermateriaal. Van dit moedermateriaal hangt het af of er een haarpodzol
dan wel een holtpodzol gevormd zal worden. In het meest basenarme
moedermateriaal met weinig leem ontstaat de haarpodzol.
Het profiel van een haarpodzol kan er zo uitzien:
0 cm
5 -—-—-15

A1
A2

zwart, humeus

donkergrijs-wit, humusarm
32h.
zwart, humeus, soms met ijzerband
B2
donker roodbruin, humussirm

22
35
k5

Q

90

uitspoelings
horizont
inspoelings
horizont

donker geelbruin, humusarm
licht geelbruin, humusarm

(gewijzigd, naar Woudstra & Schotsman, 1971)»
Er is een duidelijke A^-laag, die uitgeloogd raakt aan ijzer en
aluminium. Dit wordt ook wel de loodzandlaag genoemd. Dan volgt een
abrupte overgang naar de eronder liggende inspoelingshorizont
(Westhoff

et al., 1973)°

Soms treft men in de B-horizont een ijzerbandje aan, dat zo
ondoorlatend kan zijn voor water, dat er zich natte heiden en vennen
op ontwikkelen. Zij bevinden zich hoog boven het grondwater en lopen
leeg als men het ijzerbandje doorsteekt (Maarleveld & Pape 1960).
Het bandje is dus uiterst kwetsbaar voor graafwerkzaamheden. Het is
slechts enkele millimeters dik en bevindt zich 20 - 50 cm onder het
maaiveld. Dergelijke schijngrondwaterspiegels ontstaan vaak in opge
stoven delen van stuifzandgebieden. Een voorbeeld hiervan is de Dee
lense Was in het Nationale Park "De Hoge Veluwe". In de ondergrond
bevindt zich een oud podzolprofiel, waarin zich secundair een ijzer
bandje heeft ontwikkeld (mond. med. S. van der Werf). Een schijn
grondwaterspiegel kan ook ontsta&.i op een ondoorlatende leemlaag. Ook
deze is vaak zeer kwetsbaar voor graafwerkzaamheden, omdat hij erg
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dun kail zijn.
In relatief rijker moedermateriaal (met meer voor planten op
neembare mineralen en meer fijne bestanddelen ontstaat de holtpodzol.
In het profiel hiervan bevindt zich nooit een loodzandlaag. Ook de
B2h-laag komt niet voor.
De A-horizont gaat zeer geleidelijk over in de B-horizont, waar naast
humus ook veel ijzer aanwezig is (Woudstra & Schotsman, 1971)»
2.2 Vegetatie
Vegetatie is te definiëren als ruimtelijke massa van planteindividuen. Deze massa kan uit één plantesoort bestaan, doch gewoon
lijk wordt zij gevormd door verscheidene tot vele soorten. Het
is een ervaringsfeit, dat de vegetatie van de aarde geen chaos is,
maar dat de plante-individuen zijn gerangschikt op een bepaalde,
blijkbaar wetmatige wijze zodat men de individuen van bepaalde soor
ten op bepaalde plaatsen veelal te zamen aantreft, de individuen van
andere soorten daarentegen op andere plaatsen. De vegetatie blijkt
structuur te vertonen, waardoor zij in eenheden kan worden onderver
deeld (Westhoff & Den Held, 1969)»
2.2.1 Methode van onderzoek
De begroeiingstypenkaart
Aan de hand van literatuuronderzoek (Woudstra 8e Schotsman, 197*1;
Stumpel-Rienks, 197^5 Bannink, Leys 8e Zonneveld, 19735 Stich
ting Bosbouwproefstation, 1973; Westhoff 8e Den Held, 1969) en gesprek
ken met botanici van het R.I.N. en medewerkers van het Rijksinstituut
voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" te Wageningen, is de vegetatie van het Veluwemassief in acht begroeiingstypen
onderverdeeld. Deze typen zijn: voedselarm loofbos, oud naaldbos, jong
naaldbos, stuifzandbebossing, droge heide, vochtige en natte heide en
vennen, actief stuifzand en stuifzand met korgtmosvegetatie. Deze in
deling is gebaseerd op de natuurwaarde en kwetsbaarheid van de vege
tatie. Dit wordt in dit hoofdstuk, bij de bespreking van de waarderingsen kwetsbaarheidskaart, nog nader toegelicht.

Aangezien voor uitvoerig veldwerk de tijd ontbrak, is voor het
op kaart brengen (schaal 1 : 50 OOO) van deze begroeiingstypen gebruik
gemaakt van reeds bestaande karteringen» Waar nodig zijn deze zoveel
mogelijk in het veld gecontroleerd. De vier bostypen zijn gekarteerd
met behulp van gegevens van De Dorschkamp, dat in het kader van het
Veluweproject een studie maakt

van de bostypologie van de Veluwe.

De natte en vochtige heide en vennen zijn gekarteerd met behulp van
de grondwatertrappen éie op de bodeokaart

aangegeven-Kleine

vochti

ge plekken komen niet altijd op deze kaart voor en kunnen daa^rom over
het hoofd zijn gezien» Deze natte vegetaties hebben een schijngrond
waterspiegel doordat het water stagneert op een ondoorl&tende laag
(2.1)«Het eigenlijke grondwater zit soms tientallen meters diep» De
grens is getrokken tussen grondwatertrap VI en VII (7o2)„Bij grondwatertrap VII is de gemiddelde hoogste stand meer dan 80 cm beneden het
maaiveld» Het grondwater heeft dan weinig invloed meer op de vegetatie»
Bij grondwatertrap VI is de hoogste stand ^0 tot 80 cm beneden het
maaiveld, bij grondwatertrap V minder dan 40 cm beneden het maaiveld,
enz. Vanaf grondwatertrap VI heeft het grondwater wel invloed op de
vegetatie.
Deze vegetatie is dan een natte of vochtige heide of ven.
De droge heide en het actieve stuifzand zijn overgenomen van de
meest recente topografische kaarten (Topografische Dienst,Delft, 1965)»
Bij het gebruik van de begroeiingstypenkaart zal rekening gehouden
moeten worden met het feit, dat bepaalde gedeelten reeds verouderd
zijn. Plaatselijk kunnen stukken hei dichtgegroeid zijn met vlieg
dennen, actief stuifzand kan begroeid zijn geraakt met korstmossen enz.
Het eerste is geconstateerd in het Nationale Park "De Hoge Veluwe" en
in de Elspeter Struiken. Het was onmogelijk dit in het veld stelsel
matig te controleren.
Het actieve stuifzand groeit in de loop van de tijd dicht met een
1)
korstmosvegetatie
. Deze staat op de recente topografische kaarten
aangegeven als heide. Om de heide en de korstmosvegetatie van elkaar
te onderscheiden, is gebruik gemaakt van topografische kaarten van
voor 1950. Wat op deze kaarten staat aangegeven als actief stuifzand
en op de recente kaarten als heide, kan beschouwd worden als korst
mosvegetatie. In zo'n korte tijd kan een actief stuifzand nooit dicht
gegroeid zijn met heide (mond. med. S. van der Werf).
-1)

Korstmossen bestaan uit een combinatie van een schimmel en een
wier, beide van microscopische afmeting en zo met elkaar verweven
dat ze een geheel op zichzelf staande eenheid vormen.
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De korstmosvegetatie van het Nationale Park "De Hoge Veluwe" is afge
leid van de geologisch-bodemkundige overzichtskaart Hoge Veluwe, schaal
1 : 25 000, van S. van der Werf (1968). De aangegeven uitgestoven laag
ten op deze kaart (zie 2-1) hebban

eea

korstmosvegetatie.

Deze karteringsmethoden brengen uiteraard een aantal onnauw
keurigheden met zich mee die bij een schaal van 1 : 100 000 niet waren
voorgekomen. De Commissie Infiltratie Veluwe heeft echter voor alle
disciplines gekozen voor een schaal van 1 : 50 000. De begroeiingstypenkaart is uitgevoerd met dikke lijnen (1 mm om schijnnauwkeurigheid te
voorkoken (zie bijlage 2).
De waarderings- en kwetsbaarheidskaart
Het doel was de natuurwaarde en kwetsbaarheid van de acht begroei
ingstypen op een kaart met schaal 1 : 50 000 aan te geven. De natuur
waarde is voornamelijk gebaseerd op de zeldzaamheid van de vegetatie,
de kwetsbaarheid op het vermogen tot herstel daarvan#

Hoe zeldzamer

de vegetatie in Nederland is, hoe hoger de waardering; hoe moeilijker
de vegetatie zich na verstoring herstelt, hoe groter de kwetsbaarheid.
Er zijn verschillende manieren waarop de vegetatie "gekwetst" kan wor
den, zoals bemesting, betreding enz. In dit geval gaat het om de kwets
baarheid voor graafwerkzaamheden.
De aanleg van de infiltratiewerken heeft met betrekking tot de
aantasting van de vegetatie twee geheel verschillende aspecten, namelijk:
1. Het leggen van pijpleidingen, waarvoor 3 m diepe sleuven gegraven moeten
worden. Later, als deze weer geegaliseerd zijn, zal de oorspronkelijke
vegetatie zich in meerdere of mindere mate herstellen. Kwetsbare vege
taties herstellen zich niet of moeilijk; daarom zijn leidingen hier
het minst gewenst, vooral als deze vegetaties tevens een hoge natuur
waarde hebben.
Deze kwetsbaarheid staat o.a. in vwrband met het al of niet aan
wezig zijn van een goed ontwikkeld bodemprofiel. Indien er zo'n bodemprodi«l aanwezig is, zal dit door graafwerkzaamheden worden gehomogeni
seerd.
Na het egaliseren van de sleuf zal het bodemvormingsproces opnieuw
m©eten beginnen, hetgeen vele eeuwen vergt (Vlieger, 19^1)® De bodem
kwetsbaarheid is dus groot. Aangezien er tussen bodem en vegetatie een
sterke wisselwerking bestaat, gaat bodemkwetsbaarheid samen met kwets
baarheid van de vegetatie.

In de '7Tvlz:c± jlx kunnen de leidingen in een aantal gevallen se&s,n.i£
geleed '"orden - onder zandwegen, brede -paden e.d. - dat boden en vege
tatie niet of ns.uwcli jkc werden geschaad (B.I.D«., 1975)»
De aanleg vaa de infiltratie'.-,'erken zelf (vijvers), bouwwerken • e,d. ),
waarvoor de vegetatie ter plaatse geheel sal moeten verdwijnen en
nooit neer kan terug keren. In dit geval gaat het om de natuurwaarde
van de vegetatie. In gebieden met grote natuurwaarde is het vordv/i jnen
van de vegetatie en dus het aanleggen van vijvers, bouwwerken e.d. het
meest schadelijk» De vegetatie, die sich in de infiltratievijver zal
ontwikkelen, zal vanwege de hoge voedselri jkdon van het water volkomen
afwijken van de vegetatie van een natuurlijk

ven (zie 2.2.2.6).

Een pijpleiding vormt in een vegetatie met een hoge natuurwaarde geen
bezwaar, mits de vegetatie niet of nauwelijks kwetsbaar is. Omgekeerd
zeil in ee;i kwetsbare vegetatie de aanleg van een vijver minder bezwaar
lijk zijn, indien de natuurwaarde laag is. Ook tegen het leggen van
een leiding kan dan minder bezwaar werden gemaakt. Dit zal echter lo
gischerwijze nauwelijks voorkomen; een kwetsbare vegetatie is in het
algemeen ook zeldzaam.
Er is hier slechts over de aanleg van de werken gesproken. De
exploitatie, in de vorm van schoonmaak- en controlewerkzaamheden van
de vijvers, putten enz., zal geen of weinig invloed op de vegetatie
hebben, indien daarbij van verharde wegen cf

zandpaden:gebruik

wordt

gemaakt.
Voor het vervaardigen van de uiteindelijke waarderings- en kwetsbaarheid.sks.art is een schema opgesteld, waarin de natuurwaarde en
kwetsbaarheid per begroeiingstype in een relatieve driedelige schaal
zijn aangegeven (tabel 1). Deze cijfers geven slechts een rangorde aan;
een' begroeiingstype met een 2 voor de kwetsbaarheid is niet twee keer
zo kwetsbaar als een type met een 1 voor de kwetsbaarheid.
Plet vervaardigen van dit schema leverde veel moeilijkheden op,
ten eerste omdat de tijd voor een degelijk veldonderzoek van de be
treffende begroeiingstypen ontbrak en ten tweede omdat objectieve
criteria voor het bepalen van de natuurv/aarde en kwetsbaarheid niet
voorhanden zijn. Het is tenslotte tot stand gekomen door "best profes
sional judgment", aan de hand van literatuurstudies (Stumpel - Fdenks,
197*M Stichting Bosbouwproefstation, 1973; Bertoen et al., 1973) en
mondelinge mededélingen van botanici van het H.I.N. Hoev/el bij de waar
dering landschapselementen als eenheden zijn gebruikt is deze in de
eerste plaats een botanische waardering. Landschappelijke en botanische
waarden blijken in de praktijk vaak (niet altijd) samen te gaan. liet
criterium is," dat oude, in Nederland zeldzame begroeiingstypen op de
Veluwe een hoge natuurv/aarde

natuurwaarde met
betrekking tot de
aanleg van vijvers ,
bouwwerken enz.

kwetsbaarheid voor
J
graafwerkzaamheden mei}
betrekking tot de aan-j
leg van leidingen.
j

oud voedselarm loofbos
van voor 1850

3

3

|

oud naaldbos, aangelegd
voor 1910

2

2

j

1

1

!

stuifzandbebossing

2

3

|

droge heide

3

2

!

natte en vochtige heide
en vennen

3

5

!

actief stuifzand

3

1

!

stuifzand met korstmos
vegetatie

3

2

\

j.---

«

jong naaldbos, aangelegd
na 1910
f—

Tabel 1
Natuurwaarde en kwetsbaarheid van de vegetatie in driedelige schaal;
3 geeft de hoogste waarde en kwetsbaarheid aan, 1 de laagste.
Natuurwaarde:
1. beperkt waardevol
2. zeer waardevol
3» uiterst waardevol
Kwetsbaarheid:
1. weinig kwetsbaar; herstelduur minstens enkele jaren
2. matig kwetsbaar; herstelduur minstens enkele tientallen jaren
3« zeer kwetsbaar; herstel nauwelijks te verwachten

«
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hebben en jonge, algemene typen een lage. De kwetsbaarheid voor graaf
werkzaamheden is op de Veluwe in het algemeen het grootst in typen met
een goed ontwikkeld bodemprofiel (Ook op plaatsen waar de oppervlakte
een vaaggrond is kan water stagneren doordat er plaatselijk ijzer
bandjes in de ondergrond voorkomen. Deze plekken zijn zeer kwetsbaar
voor graafwerkzaamheden.) In de volgende hoofdstukken zal het schema
per begroeiingstype worden toegelicht. Ook de zeldzame diersoorten, die
in deze typen voorkomen worden hier vermeld, daar zij bijdragen tot de
natuurwaarde van het type.
De waarderings- en kwetsbaarheidskaart is samengesteld uit dit
schema en de in het begin van dit hoofdstuk besproken begroeiingstypenkaart (bijlage 3)- De natuurwaarde, gekoppeld aan de aanleg van vijvers
en de kwetsbaarheid, gekoppeld aan het leggen van leidingen, zijn met
verschillende coderingen aangegeven. Deze kaart is een vereenvoudigde
weergave van de begroeiingstypenkaart. Grillig verlopende grenzen zijn
rechtgetrokken en kleine gebiedjes met een lage natuurwaarde en kwets
baarheid binnen een gebied met een hoge natuurwaarde en kwetsbaarheid
zijn weggelaten. Uiteraard moet deze kaart zeer voorzichtig gehanteerd
worden. Natuurwaarde en kwetsbaarheid zijn aangegeven per begroeiings
type; met lokale verschillen binnen zo'n type is geen rekening gehouden,
daar dit in verband met de tijd onmogelijk was.

Een oud naaldbos

b.v. kan op de ene plaats een hogere natuurwaarde hebben dan op de
andere, vanwege het voorkomen van bepaalde zeldzame, in natuurlijk
naaldbos thuishorende soorten.

Geaccidenteerde terreinen zijn veel

kwetsbaarder voor graafwerkzaamheden dan vlakke terreinen.

Van deze

kaart kan slechts globaal worden afgelezen waar de aanleg van de
werken, relatief gezien, het minst en het meest schadelijk zal zijn.
Indien het infiltratieproject doorgaat en de lokatie ervan min
of meer vaststaat, zal ter plaatse detailonderzoek verricht moeten
worden. Aan de hand daarvan moet het uiteindelijke traci van de pijp
leiding, de ligging van de vijver enz. worden bepaald.
Er wordt uitdrukkelijk voor gewaarschuwd, dat de waarderings- en
kwetsbaarheidskaart gericht is op het infiltratieproject en dus niet
geschikt is voor andere doeleinden, zoals wegenaanleg, recreatievoor
zieningen e.d.
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2.2.2 Beschrijving, waardering en kwetsbaarheid van vegetatie en bodem
2.2.2.1 Oud voedselarm loofbos
Het oude voedselarme loofbos is over het algemeen meer dan 120
jaar oud» Het bestaat voor een deel uit het zogenaamde malebos, dat
voorkomt op de relatief rijkere zandgronden en zandige leembodems
van de Veluwe. Voor het merendeel bevindt dit malebos zich op de
koppen van de stuwwallen.
Enkele specifieke soorten zijn: Wintereik , Beuk, Adelaarsvaren en
Bivinus* Viooltje (Woudstra & Schotsman, 1971)» Op de centrale
Veluwe komt dit bostype meestal in verarmde vorm voor; de ondergroei
kan totaal ontbreken. Toch is het het meest natuurlijke bostype van
de Veluwe (mond. med. I„S. Zonneveld).
Vanaf de middeleeuwen werd het malebos geëxploiteerd om te voor
zien in de behoefte aan strooisel, brand- en timmerhout. Het behoorde
tot de beste bossen en werd beschermd tegen het wieden van vee en te
intensief kappen van hout (Stichting Bosbouwproefstation, 1973)»
Het nu nog bestaande malebos is ons oudste bosrelict. Een van de be
langrijkste exploitatievormen die in het verleden bepalend is geweest
voor het huidige karakter, is wel de negatieve selectie ; de gave,
rechte stammen werden gekapt, de kromme, niet zo vitale exemplaren ble
ven staan. Hierdoor is een grote variatie ontstaan aan boomvormen, die
1)
optimale milieus vormen voor talrijke epifytische
mossen en korst*1;
mossen, waaronder een aantal zeldzame. Deze stellen speciale eisen aan
de aard van de boomschors en aan de helling en expositie van de door
"

hen begroeide bomen.
Een zeer belangrijke factor hierbij is de uitgestrektheid van de bos
sen. Uit onderzoek is gebleken dat slechts bossen met een bepaald
minimumareaal optimale epifytenbegroeiingen kunnen herbergen (Woudstra
& Schotsman, 1971)» Epifyten zijn namelijk uiterst gevoelig voor stof,
luchtverontreinigiag en uitdroging. Derhalve zijn zij zeer goede indi
catoren voor luchtverontreiniging, die ook voor economische gewassen
en de mens schadelijk kan zijn, zij het in grotere concentraties.
Achteruitgang vein epifyten levert een tijdige waarschuwing voor de
mens. Is het areaal kleiner dan het minimum, dan dringt de wind te
ver het bos in, met uitdroging en mogelijk vervulling als gevolgen.
Verder bepaalt de ouderdom van de ba«m het aspect, omdat epifyten
uiterst langzaam groeien en zich veelal moeizaam vestigen (BarkSMUi,
195*0.
1)
Epifyten zijn planten, die op andere planten groeien zonder hier

voedsel aan te onttrekken.
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De bossen van het Kroondomein, het Elspeetse bos en het Vierhout®&se
bos zijn van alle bossen op onze pleistocene zandgronden het rijkst
aan epifyten. De elders in Nederland vrijwel uitgestorven soorten heb
ben zich hier nog kunnen handhaven dankzij de uitgestrekte bossen die
een aaneengesloten gebied

vormen» De voornaamste factor die de ken

merkende soortensamenstelling bepaalt, is de hoge luchtvochtigheid,,
Daarom is het behoud iran grote, aaneengesloten boskernen belangrijk
(Reijnders, 1971)»
Het malebos heeft in de regel een onbewerkte bodem.
De grond is niet omgeploegd, zodat het bodemprofiel nog intact is. Bij
het malebos is dit profiel een holtpodzolprofiel (mond. med. S.v.d.
Werf)»
Uit het bovenstaande volgt dat de natuurwaarde en kwetsbaarheid
van het malebos hoog zijn. Het behoort tot het oudste, meest oor
spronkelijke bostype van de Veluwe en is zeldzaam in Nederland. Wat be
treft de afzonderlijke plantesoorten heeft dit bostype - buiten de
bossen met genoemde epifyten - geen bijzondere betekenis. De waarde
ligt in de zeldzaamheid en ouderdom van het type als geheel. Van dé
fauna, die bijdraagt aan de natuurwaarde van het malebos, moet de
zeldzame Zwarte Specht genoemd worden. Deze soort heeft zijn broedgebied
o.a. in het oude beukenbos (Wtudstra & Schotsman, 1971)»
De in het Kroondomein, het Elspeetse en Vierhoutense bos voorko
mende epifytische mossen en korstmossen, maken deze bossen "extra"
waardevol. Zij hebben toch dezelfde waardering gekregen als het overi
ge voedselarme loofbos, omdat het geen zin had nog een hogere klasse
te creëren. De natuurwaarde van dat overige bos is namelijk zo hoog,
dat het ongeschikt moet worden geacht voor de aanleg van infiltratievijvers, bouwwerken enz.
Het malebos heeft een goed ontwikkeld bodemprofiel. De kwetsbaar
heid van bodem en vegetatie voor graafwerkzaamheden is derhalve groot.
Het zal minstens een eeuw duren, voordat het oorspronkelijke bos zich
heeft hersteld, d.w.z. dat in de praktijk herstel niet of nauwelijks
is te verwachten. Op de omgewerkte strook zal dooar

de verhoogde

mineralisatie van organisch materiaal een storingsvegetatie ontstaan,
met o„a. Bospest, Brandnetel en Wilgeroosje (Nijland, 197 3).
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Het malebos, dat rijk is aan epifyten, is uiteraard zeer kwets
baar voor het ontstaan van open plekken

door

het kappen van bos.

De dichtheid van het bos mag aergens te klein worden vanwege het ge
vaar voor uitdroging. Als er toch gekapt moet worden, dan moeten in
ieder geval de oude en krommegespaard blijven, daar de epifyten
alleen daarop kunnen gedijen (Barkman, 195*0»
Het overige deel van het oude voedselarme loofbos werd tot het
begin van deze eeuw geëxploiteerd als eikehakhout. Ten behoeve van de
schorswinning voor de leerlooierijen werd iedere acht tot tien jaar het
uit de stronken uitlopende hout afgezet. Na 1920 werd het hakhout, van
wege de opkomst van goedkopere vervangingsmiddelen, niet meer periodiek
afgezet, maar men liet het hout doorgroeien en dunde het als een nor
male opstand. Het kappen en afvoeren van hout betekende een afvoer van
voedingsstoffen, met andere woorden een sterke verarming van de bodem.
In de regel is het hakhout een verarmde vorm van het opgaande loofbos.
In deze eeuw is het areaal sterk ingekrompen door omzetting in naald
hout en door recreatievoorzieningen. Dit bostype komt voor op zeer
arme, zure, grofkorrelige zandgronden, maar ook op de stuwwalen.
Enkele soorten zijn: Zomereik, Ruwe Berk, Struikheide en diverse mosen korstmossoorten (Woudstra & Schotsman, 1971)«
De specifieke hakhoutorganismen - voornamelijk mossen, schimmels
en korstmossen - vormen een karakteristieke levensgemeenschap. Het
hakhout is van grote betekenis voor de fauna. Door de grote takdichtheid biedt het een ideale dekking voor soorten als Ree, Edelhert en
Vos. Er komen een aantal specifieke diersoorten in voor (diverse
vogels, reptielen en amfibieën). De opvatting dat hakhout zonder meer
een gedegenereerd bos is, dat beter opgeruimd kan worden, is niet juist
(Westhoff & Mörzer Bruyns, 1964).
De natuurwaarde en kwetsbaarheid van het hakhout zijn niet zo
hoog als die van het malebos. Het heeft in het verleden meer menselijke
invloed ondervonden: de bodem is minder kwetsbaar omdat vroeger het
haar- of holtpodzolprofiel vaak werd omgespit om de boomgroei te be
vorderen (Stefels, 1969)» Toch behoren malebos en hakhout in het
schema (tabel 1) tot dezelfde klasse, omdat zij beide het meest zeld
zame en oorspronkelijke bostype van de Veluwe vertegenwoordigen.
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Voorbeelden van nu doorgroeiende eikehakhoutbossen zijn:
het Oude Hout, Imbosch, het Otterlose Bos (bijlage 1)«
Nog vermeld moet worden, dat het oude voedselarme loofbos ento
mologisch zeer waardevol is, omdat het een aantal soorten insekten
herbergt, die zeldzaam zijn of steeds zeldzamer worden» Verschillende
van deze soorten hebben in de eerste plaats de eik als voedselplant
nodig en in de tweede plaats het bostype als woongebied (habitat)»
Het is deze gebondenheid die hen zo kwetsbaar en zeldzaam maakt. Hun
populaties nemen al af als deze natuurlijke bosresten geïsoleerd komen
te liggen« Bossen met een hoge rijkdom aan korstmossen herbergen in
de regel levenskrachtige populaties van typische korstmoseters, waar
onder zeldzame tot zeer zeldzame soorten» Dit houdt verband met de
luchtzuiverheid in deze bossen. Een typerende soort is het Vliegend
Hert, een zeldzame beschermde soort. De larven kunnen alleen leven in
de molm van zeer oude eikestobben ontstaan uit eikehakhout. Voor geen
andere soort is het saneren van oud loofbos zo funest (Boer

Leffef,

1958).
2.2.2.2 Oud naaldbos s
Dit bostype is grotendeels tussen 1850 en 1910 aangelegd uit de
oude heideontginning, die tegen het einde van de vorige eeuw op grote
schaal op gang kwam, toen de heide door opkomst van de kunstmest niet
meer rendabel was. De bodem werd niet of slechts oppervlakkig bewerkt.
Deze ontginning was grootschalig (grote aaneengesloten bosoppervlakten
met een extensief en recht wegennet) en vond plaats voor de bosbouw.
Er werd voornamelijk Grove Den geplant, later soms omgezet in Douglas
spar (Stichting Bosbouwproefstation, 1973)« In âe ondergroei van het
oude naaldbos komen o.a. voor: Blauw Bosbes, Sod© Bosbes (alleen op
de 'Koord-Veluwe), Boohtige Smele en een,aantal mossoorten»
Het is frappant dat kruiden die karakteristiek zijn van meer
noordelijke naaldbossen, zich hebben uitgebreid in de ondergroei van
het kunstmatig aangeplante naaldbos van ons land; hierdoor gaat dit
qua soortensamenstelling geheel lijken op het natuurlijke naaldbos
in Oost-Duitsland, Polen en de Schotse Hooglanden.
Deze soorten zijn zeldzaam in Nederland en bereiken hier de zuidgrens
van hun verspreidingsgebeid. Hst zijn o.a.: Dennenorchis, Kleine
Keverorchis en Linnaeusklokje. Zij komen - minder rijk gesorteerd voor op de Noord-Veluwe, maar breiden zich steeds meer uit (Westhoff
et al, 1973).
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Oud naaldbos heeft vaak een haarpodzolprofiel, omdat dit bos in
de plaats is gekomen van de in de vorige eeuw nog aanwezige droge hei
de, waarvoor een haardpodzol typerend is.
Het oude naaldbos staat wat betreft de natuurwaarde tussen het
oude loofbos en het jonge naaldbos= Het is jonger dan het loofbos,
maar ouder dan het jonge naaldbos. Door deze relatieve ouderdom kun
nen zich reeds enkele zeldzame soorten manifesteren, die in het jonge
naaldbos (nog) niet voorkomen. Deze soorten zijn kenmerkend voor het
natuurlijke naaldhoutbos van Noord- en Oost-Europa, evenals enkele in
het Veluwse naaldbos voorkomende, in Nederland zeer zeldzame vlinder
soorten en broedvogelsoorten, zoals Zwarte Mees, Kuifmees, Goudhaantje
en Zwarte Specht (Mörzer Brtiyne & Van der Ven, 1963)»
De in ons land zeldzame Buizerd en Havik hebben een duidelijke voorkeur
voor een

demieopstand van 60 jaar of or.der (Bolten, 1973)»

Derhalve vurmt het oude naaldbos op de Veluwe een biotoop met een eigen
krakter, gekenmerkt door een eigen soortencombinatie (Mörzer Bruyns
& Van der Vea,1963)Ook wat betreft de kwetsbaarheid voor graafwerkzaamheden staat
het oude naaldbos tussen het oude loofbos en het jonge naaldbos.
Het bodemprofiel zal na graafwerkzaamheden pas na vele eeuwen hersteld
zijn. Dezelfde storingsplanten als in het oude loofbos zullen er zich
vestigen. Toch heeft het oude naaldbos niet zo'n lange herstelduur als
höt oude loofbos (minimaal 50 jaar). Het naaldbos is door de mens
aangelegd op een reeds bestaand bodemprofiel dat niet door het naald
bos zelf is gevormd. Daardoor zal hier de relatie tussen de vegetatie
en het profiel minder groot zijn dan in het oude loofbos.
2.2.2.3 Jong naaldbos
Het jonge naaldbos is ontstaan uit de jonge heideontginning van
na 1910» De bodera werd meer of minder diep bewerkt. Het grootschalige
karakte.r van de oude heideontginning werd gevolgd door het kleinschalige

karakter van de jonge heideontginning. Kenmerkend is een intensief
en recht wegenstelsel, waardoor het geheel wordt ingedeeld in kleine
vakken. Zonodig werd kunstmest gebruikt voor de armere gronden. Op de
armste gronden werd Grove Den geplant, op de rijkere gronden Douglas
spar (Stichting Bosbouwproefstation, 1973)® In de ondergroei van het
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jonge, bemeste, naaldbos komen o.a. voor: Struisgrassoorten, Zachte Witbol en Brede Stekelvaren (Bannink, Leys & Zonneveld, 1973)= In donker,
dicht aangeplant naaldbos ontbreekt de ondergroei vaak geheel.
Het jonge naaldbos heeft geen goed ontwikkeld bodemprofiel, om
dat de grond bij de ontginning diep is bewerkt. Men meende dat deze
bewerking de bodem zou verbeteren, met als gevolg een hogere houtop
brengst. Later bleek dit op de lange duur niet het geval te zijn. Bij
grondbewerking treden o.a. de volgende veranderingen op:
- verhoging van de aeratie;
- verhoging van de biologische bodemactiviteit, die na tenminste 150
jaar nog te meten is;
- versnelde omzetting van ruwe humus in mineralen (Nijland, 1973)«
Uit het bovenstaande blijkt dat de natuurwaarde en de kwetsbaar
heid van het jonge naaldbos laag zijn. Bij de bepaling hiervan is het
al of niet bewerkt zijn van de grond doorslaggevend.
Grondbewerking, zoals in het jonge naaldbos is gebeurd, doet de natuur
waarde en kwetsbaarheid sterk dalen.
2.2.2.4 Stuifzandbebossing^
6

Tegen het eind van de 19

eeuw is men het er over eens, dat be

teugeling van de stuifzanden alleen door bebossing mogelijk is. Dat is
vanaf die tijd dan ook met succes toegepast met Grove Den op de armste
stuifzanden (uitgestoven laagten) en Douglasspar en Grove Den op de
rijkere (opgestoven hoogten) (Stichting Bosbouwproefstation, 1973)«
De stuifzandbebossing op uitgestoven laagten heeft een ondergroei van
korstmossen. De Grove Den groeit hier uiterst slecht. Op de forten komt
een ondergroei voor van o.a. Braam, Blauwe Bosbes en Bochtige Smele
(Westhoff

et al», 1973)»

De stuifzandbebossing op uitgestoven laagten heeft geen duidelijk
ontwikkeld bodemprofiel. De forten hebben een oud heideprofiel in de
ondergrond met daarop een stuifzandpakket variërend van enkele cm tot
2 m, soms zelfs tot 30 m (mond. med. S. v.d. Werf).
Houtteeltkundig is de stuifzandbebossing geen succes; de onder
groei van korstmossen is echter botanisch zeer interessant. Men kan er
zich wanen in de periferie van de noordelijke bossen in de arctische
wereld, o.a. door het voorkomen van Echt Rendiermos.
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Ook de in ons land zeldzame Grote en Kleine Wolfsklauw kunnen erin
voorkomen (Westhoff et al», 1973)« Dit bostype is zeldzaam in Neder
land. De natuurwaarde is te vergelijken met die van het oude naaldbos.
De stuifzandbebossing is erg kwetsbaar voor graafwerkzaamheden.
Ten eerste vanwege de uiterst slechte boomgroei, ten tweede vanwege
de kwetsbaarheid der korstmossen. Zij kunnen slechts gedijen onder
uiterst voedselarme omstandigheden. De humuslaag die zi.ch in de loop
der jaren heeft gevormd, wordt door graafwerkzaamheden met de bodem
vermengd; dit heeft verhoogde mineralisatie van stikstof- en fosforverbindingen tot gevolg, zodat verrijking optreedt en de korstmossen
verdwijnen (mond. med. S. v.d. Werf).
2.2.2.5 Droge heide
In het verleden werd het bos op tal van wijzen door de mens aange
tast; door het weiden van vee, strooiselroof en herhaald branden de
genereerde de vegetatie veelal tot heide. De grote uitbreiding van de
heide tot allesoverheersend vegetatietype op de Veluwe heeft plaats
gehad in historische tijd, tot circa 1800 (Woudstra & Schotsman,
1971)s misschien al vanaf de Brons-tijd (mond. a ßd. J.C„ Pape).
De heide is een halfnatuurlijke vegetatie. Zij moet door de inens
in stand worden gehouden door branden, afplaggen en maaien» Vroeger
werd de heide in stand gehouden door het w~iden van schapen en het
steken van plaggen, die in de potstal gelegd werden en met de stal
mest een bruikbare akkermest opleverden. Door de

opkomst van de kunst

mest in de 20e eeuw verloor de heide zijn betekenis voor de landbouw.
Op grote schaal werden de heidevelden ontgonnen voor land- en bosbouw
(Westhoffet al.«75)J?hans is het in stand houden van de weinige nog
resterende heidevelden een groot probleem.
Doordat het weiden van schapen en het steken van plaggen is opgehou
den, groeit de heide langzaam maar zeker dicht met Berk en Grove Den
(Woudstra & Schotsman, 197"0«
In de droge heide domineert Struikheide. Op plaatsen met een
holtpodzol of een vaaggrond komen lokaal in de Veluwse heidevelden
de volgende zeldzame soorten voor: Grote Wolfsklauw, Kleine Wolfsklauw,
Wolverlei, Heidezegge, Kleine Schorseneer en Maanvaren. De Kraaiheide bereikt op de Veluwe de zuidgrens van haar verspreidingsgebied.
De zuidelijkste vindplaats is het Terletse Veld in het Nationale
Park De Veluwezoom (Van Herwerden & Wapstra, 1968).
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De natuurwaarde van de droge heide is groot»
Het is een eeuwenoude vegetatie, die in ons land steeds zeldzamer
wordt (Westhoff et al., 1973)« Ondanks de grote afname sinds +_ 1900,
bevindt verreweg het grootste deel van de nog bestaande heidevelden
zich binnen onze landsgrenzen (De Smidt, 1968).
Onder de droge heide bevindt zich in het algemeen een haarj-idzolprofiel (Westhoff et al. 1973)»
Het haarpodzolprofiel maakt de bodem zeer kwetsbaar voor graaf
werkzaamheden. Na storing van het bodemprofiel is de kans groot, dat
zich een grassenvegetatie van o.a. Schapegras en Borstelgras ontwik
kelt, die zeer resistent kan zijn.
Als de bodem enigszins vochtig is, zal het Pijpestrootje optreden,
dat zich eeuwen kan handhaven. Als de bodem zeer droog is, kan de
vegetatie zich in minimaal 50 jaar herstellen. Tussen de grassen zul
len zich wel weer jonge heideplanten gaan vestigen, die het op den
duur winnen van de grassen (Stoutjesdijk, 1953)»
Op omgewerkte plaatsen kunnen na een aantal jaren door de geringe
bemesting de zeldzame Heidezegge en Kleine Schorseneer optreden. Zij
komen

boV- voor langs fietspaden en opgeworpen grond (De Smidt,

1961)» Hieruit blijkt, dat kleinschalige graafwerkzaamheden ook wel
eens een positief effect kunnen hebben.
Enkele bijzondere Veluwse heidevelden
1.

De relatief hoge regenval aan de westzijde van de stuwwal van de
Oost-Veluwe (stijgingsregen) verklaart het voorkomen van het heidetype, dat rijk is aan Blauwe en Rode Bosbes- Dit type hoort eigen
lijk thuis in noordelijke en montane gebieden; het is zeldzaam in
ons land. De enige andere plaats waar'de Bosbes uit de bescherming van
het bos treedt, is de westzijde van de Holterberg in Overijssel. Op
de Veluwe komt dit type voor in de Asselse heide, het llddelse Buurtveld, het Hoog-Soerense Veld en het Grotelse Veld, alle gelegen in
het Kroondomein (Woudstra & Schotsman, 1971)s daarnaast nog in de
Worthrheder Heide en de Zilvense Heide (mond. ?!ed. S. van der Werf).

2. De Asselse heide herbergt een relatief groot aantal heidetypen. Door
de geografische ligging, in een zadel tussen de hoogten van Hoog
Soeren en Hoog Buurlo vangt het terrein in verhouding veel afstromend
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regenwater» De heide heeft daardoor in het algemeen een vochtig
karakter. Deze variatie wordt nog versterkt door de geaccidenteerdheid
van het terrein, waardoor op de noordhellingen een bijzonder fraaie,
Bosbesrijke Struik- en Dopheidevegetatie voorkomt; ook op de zuidhel
lingen komt Bosbes in de Struikheide voor, een voor Nederland zeer
zeldzaam verschijnsel.
Langs de met leem verharde wegen van Assel naar de Dassenberg komen
plaatselijk de zeldzame Kleine Schorseneer, Wolverlei, Heidezegge en
Maanvaren voor ten gevolge van het overstuivende leem. Indien deze
toevoer van leem zou wegvallen,

door asfaltering, dan zullen de

zeldzame soorten verdwijnen (Broekhuizen et al.,1965)« Dit laatste kan
in de toekomst geconstateerd worden langs de onlangs geasfalteerde
weg van Assel naar Hoog Sooren.
Het Uddelse Buurtveld heeft een zeer gevarieerde vegetatie. Plaatse
lijk komen Rode en Blauwe Bosbes veelvuldig voor. Er is een sterk ge
varieerd stuifzandgebied met opgestoven koppen en uitgestoven laagten.
Een deel van het stuifzand is vochtig ten gevolge van een ondoorlatende laag; hier bevinden zich enkele vennen met fragmenten van een hoog
veenvegetatie. Het zuidelijke deel is voor een groot gedeelte bedekt
met Kraaiheide. Aan de oostrand komen fraaie overgangen van eikestrubben (= kreupelhout) naar heide voor (Staatsbosbeheer, 196*0»
De Rhedense heide in het Nationale Park De Veluwezoom is in botanisch
opzicht zeer bijzonder, vanwege het voorkomen van de zeer zeldzame
levermossen Orthocaulis attenuatus en Bazzania trilobata. Ook onder
de kruiden bevinden zich bijzondere soorten, nl. Kleine Schorseneer,
Kraaiheide, Grote Wolfsklauw, Kleine Wolfsklauw, Gaspeldoorn en Brem
(Van Herwerden & Wapstra, 1968).
De Tongerense heide is een van de mooiste voorbeelden van het voorma
lige Veluwse heidelandschap, landschappelijk en natuurwetenschappelijk
gezien. Er bevint zich een tiental vennen met een geleidelijke overgang
van nat naar droog. Op de laagste plaatsen liggen de vennen, op de
hoogste bevindt zich de droge heide, daartussen vochtige heide. Er
zijn in Nederland maar weinig heidevelden waar deze vegetaties zonder
storingen in elkaar overgaan (Staatsbosbeheer, 1962).
Deelense Was (Hoge Veluwe). Droge en natte heide met vele vennen op
voormalig stuifzand. Botanisch zeer belangrijk. In dit gebied breidt
de vochtige en natte vegetatie zich nog steeds uit.
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2.2.2.6 Natte en vochtige heide en vennen
Aangezien het grondwater op de Veluwe zeer diep zit, hebben natte
en vochtige heiden en vennen in het studiegebied een schijngrond
waterspiegel (zie 2.1)O
Ruimtelijk gezien ligt de natte heide tussen de hoger gelegen
droge heide en het lager gelegen ven. Een variant hierop vormt de
natte hei in een komvormige laagte, die niet diep genoeg is om een
ven te bevatten, te midden van een droge heide. Het schijngrondwater
staat in de winter tot aan of iets boven het maaiveld, 's zomers tot
hoogstens 1,5 m eronder. In de natte heide domineert permanent Dop
heide. Het voornaamste verschil tussen de natte heide enerzijds en
de droge en vochtige heide anderzijds is het voorkomen van een aantal
moeras- en veensoorten, zoals Veenbies, Veenpluis, Ronde Zonnedauw
en Witte Snavelbies. Deze soorten zijn voor een groot deel zeldzaam.
In de vochtige heide komen Struikheide en Dopheide in wisselende
verhoudingen voor. De vochtige heide is meer verwant aan de droge dan
aan de natte heide. Toch worden de vochtige en natte heide hier tot
hetzelfde begroeiingstype gerekend, omdat zij beide vaak een ondoorlatende laag in het bodemprofiel hebben en dientengevolge kwetsbaarder
zijn dan de droge heide. Dit wordt bij de bespreking van de kwets
baarheid nog nader toegelicht. Ook de natuurwaarde van de vochtige
heide is hoger dan die van de droge heide.
De Veluwse vennen liggen alle in miner aalarrae zandgronden en zijn
dus in het algemeen zeer arm aan voedingsstoffen. In vennen kunnen o.a.
de volgende soorten worden aangetroffen: Veenmos, Moerasrus, Gewone
Zegge en Witte Snavelbies (Woudstra & Schotsman, 1971). De bodem van
natte en vochtige heiden en vennen is reeds beschreven in 2.1.
De natte heiden bedekten eens grote oppervlakten in de ooste
lijke en zuidelijke helft van Nederland. Relatief is veel meer natte
dan droge heide door ontginning verloren gegaan, daar eerstgenoemde
het beste weiland opleverde (Westhoff et al., 1973).
Natte en vochtige heiden en vennen hebben een hoge natuurwaarde.
Zij zijn zeer zeldzaam in Nederland (Stumpel -

Rienks, 197*0. De

vochtige heide komt buiten ons land bijna niet meer voor (De Smidt,
1968). De natuurwaarde is hoger dan vam de andere begroeiingstypen,
die in het waarderingsschema de hoogste waarderingsschema de hoogste
waardering hebben gekregen. To®h was het niet zinvol nog een hogere
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waarderingsklasse te creëren. De waarde van die andere begroeiingstypen
is namelijk al zo hoog, dat zij ongeschikt moeten worden geacht voor
de aanleg van infiltratievijvers enz.
Aparte vermelding verdienen de Gerritsfles en de Kempesfles
bij Kootwijk

Deze twee vennen zijn hydrobiologisch van grote beteke

nis door het voorkomen van enkele zeldzame diersoorten zoals Dytiscus
lapponicus, een keversoort en Eurycercus glaeialis, een kreeftachtige.
Het is mogelijk, dat deze hoofdzakelijk in noordelijke streken voor
komende soorten tijdens de ijstijd in ons land gekomen zijn en zich in
deze vennen hebben kunnen handhaven (Schimmel & Ter Hoeve, 1952).
Wat betreft de vegetatie behoren deze vennen ongetwijfeld tot de minst
gestoorde in ons land (Schimmel, 197*0 «
Het ondoorlatende ijzerbandje in het bodemprofiel is uiterst
kwetsbaar voor graafwerkzaamheden. Het zal zich niet of slechts zeer
langzaam herstellen. Het erop stagnerende water zal weglopen en de
Vegetatie zal droogvallen. Dit is al herhaalde malen gebeurd bij het
graven van greppels, bij militaire oefeningen e.d. (mond. med. S. van
der Werf). Eerst zullen monotone Pijpestrovelden ontstaan, die op
den duur dichtgroeien met Geoorde Wilg en Zachte Berk (Westhoff, et al.,
1973)« De oorspronkelijke vegetatie zal zich niet meer herstellen.
De natte en vochtige heide en vennen zijn veel kwetsbaarder dan
de droge heide daaromheen. De voedselarmoede is gemakkelijk te ver
anderen door vreemde invloeden van buitenaf. De organismen zijn inge
steld op deze voedselarmoede en gaan al te gronde wanneer de storing
(vooral verontreiniging) zo gering is, dat deze men menselijke maat
staven gemeten, onbetekenend moet worden geacht. Terreinen met dit
begroeiingstype moeten door menselijke activiteiten absoluut vermeden
worden (Mörzer Bruyns, 1953)«
Dit begroeiingstype komt vaak zeer plaatselijk in de droge heide
voor en kan dan niet op de kaart worden weergegeven. Indien bij de
aanleg van de werken in een bepaald heideveld graafwerkzaamheden ver
richt moeten worden, zal hier van te voren detailonderzoek plaats
moeten vinden, zodat de natte en vochtige heide en vennen vanwege hun
grotere kwetsbaarheid vermeden kunnen worden.
Zoals in 2.1 is vermeld, bevindt een groot deel van de natte en
vochtige heide, vennen en vochtig bos zich in de opgestoven hoogten
ten oosten van de uitgestoven laagten. De bodemprocessen in de op
gestoven hoogten zijn zeer dynamisch; plaatselijk kan heel snel een
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ijzerbandje ontstaan en zich uitbreiden., Van sommige vennen is be
kend, dat zij in 20 - JO jaar zijn ontstaan (mond» med. S. van der
Werf). Wanneer er in deze omgeving een pijpleiding moet komen, zal
voorafgaand detailonderzoek plaats moeten vinden naar eventuele vennen
in wording.
Het is aan te raden deze omgeving geheel te vermijden.
2.2.2.7 Actief stuifzand
De grootste uitbreiding van het stuifzand vond plaats in de mid
deleeuwen. Als de heidebegroeiing ijl geworden was door te veel vraat
en brand in droge zomera, kon de wind gemakkelijk vat krijgen op de
losse zandbodem. Een halve eeuw geleden nog vormde het Veluwse stuif
zand

een van de grootste wildernissen in West-Europa. Het betekende

een bedreiging voor de omgeving, omdat h®t zich voortdurend uitbreidde
ten koste van cultuurlandschap en dorpen. Het merendeel van dit
stuifzand is vanaf het begin van deze eeuw vastgelegd door bebossing
met Grove Den (Westhoff et al., 1973).
Tooh is het Kootwijkee Zand het grootste en een van de weinige
overgebleven actieve stuifzandgebieden van Noordwest-Europa (v. Embden & Verwey, 1968)» Waarschijnlijk bezit Nederland nog juist genoeg
stuifzand om ruimte te bieden aan de dynamiek van de zich afspelende
processen. Is het oppervlak te klein, dan ontbreekt de ruimte die de
wind nodig heeft om het zand in beweging te houden. Het gevolg is
dat een dergelijk stuifzand dichtgroeit

(Woudstra & Schotsman, 1971).

De zeer spaarzame begroeiing die hier en daar in het actieve
stuifzand voorkomt bestaat o.a. uit Buntgras, Ruig Haarmos en Zandzeg
ge.
De uitgestoven laagte wordt tot de vaaggronden gerekend,dat
wil zeggen dat er geen duidelijke profielontwikkeling is (De Bakker &
Schelling,1966). De opgestoven hoogten hebben vaak een oud profiel
in de ondergrond (zie 2.1).
De natuurwaarde van het actieve stuifzand is groot. De strijd te
gen het stuifzand door bebossing werd gevoerd als bescherming van de
mens tegen de natuur. Nu worden de laatste restjes van de grotendeels
antropogene woestijn als natuur tegen de opdringende mens verdedigd.
Internationaal gezien draagt de Nederlandse natuurbescherming zelfs
bijzonder veel verantwoordelijkheid, omdat binnen

Noordwest-Europa

i5i on:: xanci ue on?,ge Gtu].iE;;rid>;eoiei".^:i van iormaat zign overgebleven.
(Wosthcff st al,, 1973)» Hst actieve stuifzand is clue seer sclfsasra
in Nederland en Koordwegt-Buropr.* Sr bevinden zich weinig

vogel

soorten in kleins aantallen, die echter zeer zeldzaam en specifiek
zijn. De natuurwaarde van het actieve stuifzand is daaror. groot.
De kwetsbaarheid van bodem en vegetatie is echter zeer gering.
Er is geen bodemprofiel aan de oppervlakte: graafwerkzaamheden zijn
juist gunstig voor de instandhouding van actief stuifzand, wanneer er
van 4- tot 3 a onder de oppervlakte ten minste geen ondergestoven pro
fiel is.
Actief stuifzand moet vanwege de grote natuur'./aarde niet geschikt
worden geacht voor de aanleg van vijvers, bouwwerken e.d. waarbij een
gedeelte van het stuifzand gedoemd is te verdwijnen. Pijpleidingen
kunnen nauwelijks kwaad, als er geen ondergestoven profielen doorgra*
ven worden, omdat na het egaliseren van de sleuf de oude situatie snel
hersteld zal zijn, Be in actieve stuifzandgebieden heersende milieudynamiek (voortdurende verplaatsing van zandmassa's) lijkt echter moei
lijk te verenigen met de technische eisen -/oor een ondergronds tracé.
i.2.2.8 Stuifzand niet korstnosvegetatie
Actief stuifzand kan. tot rust komen in luvten en gebieden, die te
klein zijn geworden om de wind het proces aan de.gang te laten houden.
Het raakt dan langz3.merh.and begroeid met korstmossen. Vooral de Ren
diermossen spelen hier een belangrijke rol (\7esthoff et al., 1973)«
îlet het optreden van een gesloten vegetatiedek begint ook de

O

bodemvorming. Onder stuifzand

met korstmosvegetatie is vaak reeds

een micropodzolprofiel a.anwezig.
Wat betreft .de natuurwaarde geldt hetzelfde als voor het
actieve stuifzand. Het Harskampse Zand is het grootsie overgebleven
stuifzandcomplex van West-Europa. Hier bevinden zich de best ontwik
kelde en meest soortenrijke korstmosvegeta.ties met uiterst zeldzame
soorten (De Smidt, 1970).
Het stuifzand met korstmos"vegetatie is minder kwetsbaar voor
graafwerkzaamheden, maar vaak waardevoller dan de stuifzandbebossing,
omdat in een open vegetatie veel minder humus wordt gevormd. De
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Korstmossen zijn uiterst kwetsbaar voor betreding en berijding. Als
een vrachtauto één koer door' een korctnosvegetatie rijdt, wordt dese
zodanig vernield, dat de grond bloot komt te liggen. Het spoor is
vele jaren later nog te zien (Van Embden & Verwey, 1963).
2.2.3 Conclusies t,.a.v. de schade, die dcor de aanleg van in.fiItratieverken
in ds vegetatie zal v.'srden aanger.icht.
De pijpleidingen kunnen in een aantal gevallen vellicht via grote
omwegen, onder zandwegen, brede paden e.d. gelegd worden. Als het
een kwetsbare en vaardevolle- vegetatie betreft, moeten die zandwegen
enz. natuurlijk zo breed zijn, dat de vegetatie aan weerszijden,
behoudens eventueel een enkele boom, niet wordt aangetast. Zandwegen en
paden door gebieden waar het water'op ondoorlatende lagen blijft staan,
moeten worden vermeden. Uiteraard moeten de werklieden zich zo min
mogelijk buiten de werkstrook begeven.
In vlak terrein kan volstaan worden met een werkstrook van 10 ra breed.
In terrein met relief zal deze werkbreedte echter meer dan 10 m zijn,
omdat in de leiding zo weinig mogelijk verticale bochten aanwezig
mogen zijn. Het gevolg is, dat heuvels diep doorsneden zullen worden.
Hoe groter het hoogteverschil, hoe breder de werkstrook.
Het is bijzonder moeilijk vast te stellen waar de kritische grens ligt
voor het behead: van vegetaties, met andere woorden waar de grens ligt
tussen vegetaties die zich wel of niet kunnen herstellen.
Daarom moet de grootste voorzichtigheid in acht worden genomen, bij
verstorende menselijke activiteiten.
Indien het niet mogelijk zal zijn om zandwegen enz. te volgen, dan
moeten de begroeiingstypen met de grootste kwetsbaarheid en natuur
waarde, nl. het oud.e voedselarme loofbos en de natte en vochtige
heide en vennen, zo mogelijk vermeden worden. Ook in de stuifzandbe
bossing, -de droge heide, het stuifzand met korstmosvegetatie en het

oude

"J-dbc.", dxo ' at betreft do na'ouurwaarde e;i/of do kwetsbaarheid

oen tussenpositie innemen (tabel 1;, zc.1 hot legren van leidingen
"rote schade dceou b"oeiaal de in ?e?.*~-ar

.'dd

"onco^do bi ;'~

sondere heidevelden on hot Harskanpse Sand moeten ontsien i:ordezu In
het jonge naaldbos on het actieve stuifzand zal relatief de minste
schade morden aangericht, mits gehandeld !--ordt naar de resultaten van
detailonderzoek, dat aan do ••'erkzaaa-:eden voorafgaat. Geaccidenteerde
terreinen zijn kv*otsbaard'er dan vlakke terreinen.
De aanleg van infiltratiemiddelen-, bouwwerken e.d. kan het ver
dwijnen en nooit neer terugkeren van de vegetatie betekenen. Dit is
het ernstigst in do begroeiingstypen net de hoogste natuurwaarde, nl.
het oude voedselarne loofbos, de droge heide, de natte -en vochtige
heide en vennen, het actieve stuifzand en het stuifzand met korstmos
vegetatie. Ook in het oude naaldbos en de stuifzand!: eb 'ssing, die wat
betreft de natuurwaarde een tussenpositie innemen, moet deze aanleg
ongewenst worden geacht. Hij zal het minst schadelijk zijn in het
jonge naaldbos; er zal echter altijd voorafgaand detailonderzoek
nodig zijn..
2.3 Fauna

2.3. '1 Verstoring van fauna door aanleg en exploitatie van infiltratiev;erken
Literatuur over de invloed van storingen (lawaai, beweging enz.)
op fauna is uitermate .schaars. Ze is meestal beperkt tot incidentele
waarnemingen die sporadisch gepubliceerd zijn. Onderzoek beperkt
zich tot bepaalde facetten, zoals de verjaging van vogels met
akoestische a?v;ee'rmiddelen

(Bouterse, '197*0»

De dierenwereld is altijd direct of indirect afhankelijk van de
plantenwereld, omdat doze voedsel en woongelegenheid biedt. Verande
ringen in de plantenwereld zullen dus onherroepelijk veranderingen
in de dierenwereld tot gevolg hebben. Menselijke ingrepen in het
milieu van dieren icunnen vergaande gevolgen hebben, die pas onder
kend worden na grondige studie van de ecologie van de betreffende
soortèn. bien voorbeeld, hiervan is het maaien van heidevelden tijdens
de fweede Wereldoorlog, hetgeen een enorme afname van het Korhoen tot
gevolg bad

(Eygenraam, 19o9).
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Sommige diersoorten stellen hoge eisen aan hun habitat» Als individuen
van dergelijke soorten daaruit verjaagd worden, b.v., door de aanleg
van de infiltratiewerken, kan het moeilijk voor hen zijn een gebied
te vinden, dat aan dezelfde eisen voldoet. Indien dit niet lukt,
zijn zij op den duur ten dode opgeschreven«
Als zij later, wanneer de werkzaamheden voorbij zijn, eventueel naar
het oorspronkelijke gebied terugkeren, is het mogelijk dat hun biotoop
zodanig is vernield of versnipperd, dat zij er niet meer kunnen aarden
Sommige insekten b.v. steken brede, kale stroken in een bos of heide
(brandgangen, tracé van een pijpleiding) niet over. Vaak versnippert
een dergelijke strook hun habitat zodanig, dat het niet meer aan hun
eisen voldoet.
Dit alles zou voor bepaalde zeldzame soorten ongunstige gevolgen
kunnen hebben in de vorm van plaatselijke achteruitgang of uitsterven.
Welke soorten dit zouden zijn, is niet exact te voorspellen. Na de ver
storing komen er wel weer diersoorten terug, maar andere, namelijk de
algemene , niet zo veeleisende soorten, Zo zal

b.v. het veeleisende

Korhoen plaats kunnen maken voor de Patrijs (mond. med. L. van den
Bergh).
De aantasting van de vegetatie tijdens de aanleg van de infiltra
tiewerken zal altijd nadelig zijn voor de fauna. Later, als de aanlegwerkzaamheden afgelopen zijn, kan die aanleg ook positieve gevolgen
hebben. Zo zal de infiltratievijver b.v. watervogels aantrekken, die
vroeger waarschijnlijk in dat gebied niet voorkwamen, zodat de diffe
rentiatie wordt verhoogd; boven de geëgaliseerde sleuf, waar de pijp
leiding in ligt, zal door de verhoogde mineralisatie een verrijkte
vegetatie optreden (distels, grassen e.d.). Hierop komen veel insekten
af, die op hun beurt weer vogels aantrekken (mond. med. A. Timmerman).
Uiteraard passen een dergelijke voedselrijke infiltratievijver en
verrijkte bodem niet in het van nature voedselarme milileu van het
Veluwemassief.
Waarnemingen hebben uitgewezen, dat de meeste dieren veel minder
gevoelig zijn voor geluidshinder en bewegingen die regelmatig plaats
vinden, dan voor plotselinge, onverwachte verstoringen in die zin. Zij
raken aan die regelmatige verstoring min of meer gewend. Zo zullen zij
zich op den duur betrekkelijk weinig meer aantrekken van fc«V. een
snelweg. Het continue geraas van voorbijsnellend verkeer wordt
een vertrouwd deel van hum omgeving (Bouterse, 197*f). Een veel grotere
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bron van verontrusting vormen - al of niet regelmatig - rondlopende
mensen. Zolang recreanten op een stille bosweg maar in hun - rijdende auto blijven zitten, worden de di«ren maar weinig verstoord» Zodra ze
stil gaan staan en uitstappen, treedt wel verstoring op.
De aanleg van de infiltratiewerken zal een plotselinge, heviges
zij. het tijdelijke verstoring zijn in de vorm van geluidshinder,
beweging en rondlopende mensen. Bij het leggen van de pijpleiding
zal de verstoring op één bepaalde plaats slechts van korte duur zijn,
omdat de leiding steeds verder opschuift en het achterliggende deel
dat reeds gereed is met rust wordt gelaten. Het gaat echter niet
alleen om de duur van de verstoring, maar ook om het plotselinge,
onverwachte ervan.
Tijdens de exploitatie van de werken zal bij de pijpleiding zelden
of nooit meer iemand komen. Bij de infiltratievijvers, bouwwerken en
putten zullen echter regelmatig mensen aanwezig zijn voor controleen schoonmaakwerkzaamheden. Deze kunnen, zoals uit het voorgaande
blijkt, voor de fauna een grote bron van onrust zijn.
Het gaat nu om de vraag wat verstoring van de fauna bij de aanleg
en exploitatie van werken in concrete„inhoudt. Als vogels van hun nest
worden verjaagd, komen zij dan, als de verstoring opgehouden heeft, wel
of niet terug? Zullen zij elders opnieuw beginnen te broeden? Zijn be
paalde dieren zo schuw, dat zij voorgoed uit hun territorium zijn ver
jaagd? Kunnen zij elders wel of niet een geschikt substituut vinden?
Kan dit alles voor bepaalde soorten zodanige gevolgen hebben, dat zij
(plaatselijk) zullen verdwijnen of in aantal achteruit zullen gaan? De
laatste vraag is de belangrijkste, omdat het niet zozeer om de indivi
duen op zich gaat, maar om een bepaalde soort als geheel.
Op deze vragen is zeer moeilijk antwoord te geven, omdat de
gevoeligheid voor verstoring bij dieren sterk individueel is bepaald.
In zeer algemene termen kan wel gezegd worden, dat b;v. de Havik als
soort gevoeliger is dan de Wespendief, maar een scherpe grens is
niet te trekken. Er zullen zeker Wespendieven (individuen) voorkomen,
die veel gevoeliger zijn dan de gemiddelde Havik. In het algemeen
zal de invloed van een dergelijke verstoring, met name voor zeldzame
soorten altijd ongunstig zijn. Ongunstig in welke mate, is niet exact
te voorspellen.
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Zo zal er waarschijnlijk een groot aantal verkeersslachtoffers
vallen, omdat de dieren vluchten in de richting van de hen omringende
wegen» De arbeiders zullen niet continu op de werkstrook blijven,
maar zullen tijdens pauzes en dergelijke aan weerszijden daarvan door
het terrein gaan lopen en allerlei dieren, vooral broedende vogels
verstoren«
Bij sommige vogelsoorten begint de voorplantingstijd al in febru
ari of nog eerder en eindigt eind september. Onder voortplantingstijd
wordt verstaan de periode waarin de baltsvlucht plaatsvindt, het nest
wordt gebouwd of hersteld, de eieren worden gelegd en bebrood en
de jongen worden verzorgd. Vooral in het begin van het broedseizoen de periode van de balts, het uitzoeken van de nestplaats en het leggen
van de eieren - zijn vogels extra gevoelig voor verstoring« Rust is
het belangrijkste in de periode van voorbereiding van het broedsel
(Bolten, 1973)0 Ook in de periode

dat de eieren uitgebroed en de jon

gen grootgebracht worden, moet de grootste voorzichtigheid in acht wor
den genomen. De aanleg van infiltratiewerken dient in ieder geval
niet plaats te vinden gedurende da voortplantingsti.jd van de in 2«5« 2
genoemde zeldzame vogelsoorten in die gebieden, waar deze soorten voor
komen.
De rustverstoring bij de aanleg en exploitatie van infiltratiewerken zal wat betreft de avifauna op de zeldzame roofvogels de
grootste invloed uitoefenen, omdat deze een zeer groot territorium
hebben (minimaal 200 ha) en omdat een broedgeval zeer snel verstoord
is. Zij beginnen doorgaans niet aan een nieuw broedsel na een ver
storing.
Bolten (1973) en Woudstra & Schotsman (1971) hebben kaarten ge
maakt met

lokaties van roofvogelhorsten, die na +_ 1965 op de Veluwe

(uitgezonderd het gedeelte ten noorden van het Kroondomein) zijn ge
vonden» Deze kaarten zijn echter zeer onvolledig. Roofvogels betrek
ken meestal enkele jaren achter elkaar dezelfde horst, daarna be
trekken ze een andere of bouwen een nieuwe. De verlaten horsten
kunnen dan weer door andere paren betrokken worden (Glutz van
Blotzhein^ 1971). Op deze kaarten is dus te zien, waar zich waar
schijnlijk broedende roofvogels bevinden of zich nog gaan vestigen.
Men moet er goed van doordrongen zijn dat zich op andere plaatsen
ook horsten kunnen bevinden, die echter nog nooit gevonden zijn.
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Indien het infiltratieproject doorgaat en de lokatie min of meer
vaststaat, zal detailonderzoek naar de aanwezigheid van roofvogelhorsten plaats moeten vinden. Om een roofvogelhorst moet een gebied
van minimaal 10 ha liggen, waarbinnen absolute rust heerst. Ontstaat
binnen een dergelijk gebied onrust, dan wordt de horst verlaten
(Bertoen et al., 1973)»
Het Kroondomein is zonder meer het belangrijkste roofvogelgebied
van de Veluwe. Het aantal roofvogels is er veel groter dan op de
Zuid-Veluwe, waarschijnlijk omdat het een uitgestrekt, aaneengesloten,
rustig gebied is. Een fiet is echter dat in het Kroondomein naar
roofvogels intensiever onderzoek is gedaan dan op de Zuid-Veluwe,
zodat een vergelijking altijd positief uitvalt voor het Kroondomein.
Het is zeker niet zo dat de Zuid-Veluwe slechts incidenteel een broe
dende roofvogel herbergt (Bolten, 1973)»
Aangezien het Kroondomein het enige stiltegebied van enige om
vang is op de Veluwe, moet versnippering door aanleg van infiltratiewerken daar absoluut afgewezen worden. Een voorbeeld van een dergelijke
versnippering vormt een pas aangelegde asfaltweg langs de Dennekamp,
een stuk naaldbos in de Asselse heide, waarin altijd een aantal roof
vogelparen nestelde. Het toegenomen aantal rondlopende mensen heeft
een sterk negatieve invloed op de roofvogelstand in de Dennekamp.
Ook nationaal gezien neemt het Kroondomein wat betreft de roof
vogels (zowel kwalitatief als kwantitatief) een plaats in die niet
wordt geëvenaard (Woudstra & Schotsman, 1971).
De P.P.D. Gelderland heeft kaarten vervaardigd (1 ; 50 000)
waarop de primaire, secundaire,tertiaire en quartaire wegen, dorpen,
recreatieterreinen en militaire oefenterreinen van de Veluwe zijn
aangegeven. Aan de hand hiervan is een kaart gemaakt van gebieden
waar in verschillende gradaties menselijke activiteiten plaatsvinden.
Hiertoe is tot alle wegen, dorpen enz. een afstand van 250 m genomen,
waardoor grotere en kléinere "eilanden" onstonden (bijlage k).
Nieuwe menselijke activiteiten (de aanleg en exploitatie vein infiltratiewerken b.v.)kunnen het beste daar worden gelokaliseerd, waar
reeds relatief veel menselijke activiteiten plaatsvinden. Dit is het
geval in gebieden, waar zich geen of slechts kleine "eilanden" be
vinden, bijv. tussen Nunspeet en Vaassas.Deze gebieden zijn reeds zeer
sterk versnipperd door wegen, bebouwing enz. Diersoorten met een
groot territorium (b.v.te-Btfon-narter) kunnen hier niet meer aarden.
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Grote, aaneengesloten gebieden, waar weinig menselijke activiteiten
plaatsvinden, bijv. tussen Vierhouten en Apeldoorn (Kroondomein),
moeten zoveel mogelijk voor versnippering worden behoed«, Bij de aan
leg van de infiltratiewerken zal het vermijden van de grote "eilanden"
echter onmogelijk zijn, omdat voor deze werken juist zo'n "eiland"
vereist is (Hoofdstuk 1), In gebieden zonder grote "eilanden" kunnen
bepaalde wegen zodanig worden afgesloten dat er een "eiland" van ca«
300 ha ontstaat»
2.3=2 Kwetsbare diersoorten
•3.2.1 Inleiding
Reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelde dieren zijn niet in
het onderzoek opgenomen, omdat over verstoring van deze diergroepen
praktisch niets bekend is.
Aan de hand van literatuuronderzoek (Woudstra & Schotsman, 1971;
Willems, 1968) en gesprekken met zoölogen en ornithologen van het
R.I.N. is een lijst opgesteld van io Nederland vrij zeldzame, zeld
zame en zeer zeldzame soorten die op de Veluwe voorkomen en die even
tueel nadelige gevolgen van aanleg en exploitatie van infiltratiewerken
zullen kunnen ondervinden. Dit zijn in het algemeen soorten die een
groot territorium hebben en/of specifieke eisen aan hun habitat stellen.
Vrij zeldzaam betekent dat er in Nederland 250 to-t 2500 broedparen
aanwezig zijn, zeldzaam 50 tot 250, zeer zeldzaam 1 tot 50 (Woudstra
& Schotsman, 1971)° Deze soorten zijn: Boommarter, Buizerd, Havik,
Wespendief, Sperwer, Boomvalk, Korhoen, Wulp, Houtsnip, Boomleeuwerik,
Nachtzwaluw, Duinpieper en Zwarte Specht.
Enkele zeldzame soorten, die slechts sporadisch op de Veluwe
voorkomen, zijn achterwege gelaten. Dit zijn: Klapekster, Kruisbek,
Sijs en Das. De Das komt van nature op de Centrale Veluwe niet voor.
Enkele exemplaren zijn uitgezet in de boswachterij Ugphelen - Hoenderlo
en in het Nationaal Park "De Hoge Veluwe". De Das heeft z^-jn kabitat
in de Veluwerandgebieden langs IJssel en Rijn (Van Wijngaarden & Van
de Peppel, 196^; Van Wijngaardeh, Van Laar & Trommel, 1971)» Uiteraard
mag op plaatsen waar zich dassenburchten bevinden, geen pijpleiding
gelegd worden. Het ontworpen tracé van de leiding zal van te voren
hierop gecontroleerd moeten worden.

- 3if De niet zeldzame soorten zijn niet vermeld omdat die in derge
lijke aantallen voorkomen, dat de populatie zich na verstoring wel
weer zal herstellen» Bovendien is het waarschijnlijk, dat de meer
algemene soorten minder kwetsbaar zijn voor rustverstoring. Ook het
wild (Ree, Edelhert, Wild Zwijn), dat van nature al lang niet meer op
de Veluwe voorkomt, maar hier door de mens is uitgezet, komt algemeen
voor maar is niet in dit onderzoek betrokken.
Het begrip zeldzaamheid is rekbaar, omdat bepaalde soorten, zoals
de Wulp, nog niet zeldzaam zijn, maar wel zodanig in aantal achteruit
gaan, dat ze zeker zeldzaam zullen worden. Deze worden daarom toch tot
de zeldzame soorten gerekend.
Het is niet mogelijk gebleken om de lokatie van deze zeldzame
soorten op een kaart aan te geven, omdat de gegevens hiervoor (nog)
te summier zijn. In het kader van het Veluweproject vinden echter
karteringen plaats, die binnen afzienbare tijd gereed zullen zijn.
Tevens zijn bij de Provinciale Planologische Dienst Gelderland twee
biologen bezig de meer en minder waardevolle faunagebieden van de
Veluwe te karteren en aan te geven welke invloed menselijke activi
teiten (recreatie, woningbouw, leidingaanleg enz.) in die gebieden
zullen hebben.
Het Wae

evenmin mogelijk de kwetsbaarheid voor verstoring per soort

in cijfers uit te drukken, zoals bij de vegetatietypen met de kwets
baarheid voor graafwerkzaamheden is gedaan. In de eerste plaats is
verstoring een relatief begrip (zie 2.3" "0» In de tv;eede plaats is
er per soort geen norm vast te stellen, omdat dieren immers indivi
dueel reageren op verstoring. Schuwheid van diersoorten is niet in
cijfers uit te drukken.
Ten gevolge van deze feiten moet volstaan worden met een zo
nauwkeurig mogelijke beschrijving van de habitat, de voortplantingstijd de gevoeligheid voor verstoring en het voorkomen op de

Veluwe

voor zover dat is geconstateerd, van die soorten, zodat bekend is
waar zij aangetroffen kunnen worden en welke eisen zij stellen aan
hun leefgebied. Vaak is het echter heel moeilijk te zeggen, waarom een
dier een bepaald gebied bewoont en niet een ander, dat ogenschijnlijk
veel geschikter is. Naar habitateisen van dieren is nog onvoldoende
onderzoek gedaan. Indien het infiltratieproject doorgaat en de lokatie
min of meer vaststaat, zal detailonderzoek plaats moeten vinden naar
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de aanwezigheid van deze zeldzame soorten.
2o3«2.2 Boommarter
De volgende gegevens zijn ontleend aan Willems (1968), De in Ne
derland zeldzame Boommarter is een duidelijke bosbewoner. Voor een
goede Boommarterstand wordt dicht, donker en uitgestrekt bos, bij
voorkeur oud loofbos, noodzakelijk geacht » De Boommarter kan zioh
moeilijk aan een ander milieu aanpassen» In kleinere bospercelen komt
hij niet voor, ook niet in zuiver naaldhout, jong bos en te sterk
cultuurbos. Open veld wordt zoveel mogelijk gemeden. Zijn minimumareaal (- kleinste gebied, waarin een dier zich kan handhaven) in
aaneengesloten bosgebied is +_ $00 ha. Om voldoende prooidieren
t© kunnen bemachtigen, moet hij nl„ over een groot jachtgebied beschik
ken. Deze gegevens zijn echter afkomstig uit het buitenland en hoeven
voor Nederland niet altijd op te gaan» Zo zal de Boommarter in ons
land ook wel eens in een jong naaldbos voorkomen enz.
Over de voortplantingstijd in Nederland is weinig bekend. De draag
tijd is

2-3

maanden. De jongen worden geboren in maart, april of mei,

in een boomholte of vogelnest» Ze worden

3

maanden gezoogd en blijven

3^-38 dagen blind. Het duurt vrij lang voordat de jongen op eigen be
nen kunnen staan (iJsseling 8e Scheijgrond, 1962).
De Boommarter wordt in Nederland de laatste tijd steeds zeld
zamer en sterf plaatselijk uit. De vernieling van het leefmilieu is
een van de oorzaken hiervan. Deze vernieling is voor de Boommarter in
het algemeen irreversibel; herstel van het bos is namelijk geenszins
een waarborg voor het weerkeren van de dieren. Zo was de vernietiging
van bospercelen bij Renkum door oorlogshandelingen de oorzaak van het
verdwijnen van de Boommarter uit die streek.
Een aantasting van het leefmilieu, zonder dat het verdx-;ijnt, is
het plaatselijk kappen van bomeni dit heeft tot gevolg dat de schril*,
gelegenheid wegvalt, waardoor het tos voor de Boommarter totaal on
leefbaar kan worden.
Veel ernstiger echter dan vernieling of aantasting van het
leefmilieu is de toenemende verontrusting. De Boommarter verdraagt
geen enkele vorm van lawaai. Rust in een bos is een noodzakelijke
component van zijn leefmilieu, zeker in de periode dat de jongen
nog niet zelfstandig zijn. Tal van voorbeelden worden gegeven van
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Boommarters, die door verontrusting (recreatie e.d.) uit bepaalde
gebieden zijn verdwenen. De meeste diersoorten trekken zich betrekke
lijk weinig aan van verkeerslawaai, vooral wanneer het regelmaat
vertoont (zie 2.3»1)» Een uitzondering hierop vormt de Bcommarter,
verkeerslawaai maakt grote bosgebieden onbewoonbaar voor de soort»
In de bosgebieden van de Veluwe, die door weinig wegen worden
doorkruist, komt de Boommarter nog steeds voor. Ten zuiden van
Apeldoorn is een duidelijke achteruitgang te constateren. Dese is
het sterkst in het Nationale Park "De Veluwezoom" en in de gemeenten
Renkum, Wageningen en Ede. In het Kroondomein valt sinds 1952 een
toename te bespeuren. De Boommarter heeft zich hier het beste weten
te handhaven, waarschijnlijk omdat het Kroondomein een uitgestrekt
bosgebied is met een uiterst geringe verstoring (Woudstra & Schotsman,
1971).
Wanneer een bosgebied door aanleg van infiltratiewerken door
sneden wordt, is de kans groot dat de Boommarters in dat gebied ver
stoord worden. Het is moeilijk voorstelbaar dat deze dieren, gezien
hun veeleisendheid, elders een geschikt leefgebied zullen vinden.
2.3.2c3

Buizerd
De Buizerd is een zeldzame broedvogel in het oosten van Nederland.
Het is een jaarvogel, dat wil zeggen dat hij het gehele jaar in ons
land verblijft (Anonymus, 1971)»
De Buizerd geeft de voorkeur aan een naaldbos van minimaal 60
jaar met een grote diversiteit; dit houdt in dat er een grot afwis
seling bestaat tussen bos en open stukken in de vorm van heidevelden,
kapvlakten, stuifzanden en boerenland» Ook bosranden worden zeer
gewaardeerd. In uitgestrekte,eenvormige bessen zal de Buizerd zich
weinig ophouden, behalve langs de randen» Hoe uniformer de omgeving,
hoe kleiner het aantal (Tubbs, 197^).
De voortplantingstijd duurt tenminste 7 maanden, van eind
februari tot eind september. Als het zacht weer is, beginnen de die
ren in januari al met het bouwen of restaureren van de horst. Deze
bevindt zich meestal in bosranden, veel minder in gesloten bossen of
in alleenstaande boaen in het open veld. Als broedgebied komt naast
naaldbos ook zuiver loofbos in aanmerking (Glutz von Blotaheim, 1971).
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De eieren worden gelegd van begin april tot begin mei en worden
+ 35 dagen bebroed. Er is slechts één broedsel per jaar. Eind sep
tember zijn de jongen geheel zelfstandig. Een territorium wordt
vaak jarenlang door hetzelfde

paar

beloond; in zo'n territorium be

vinden zich dan verschillende horsten. (Tubbs, 197^)»
De Buizerd is erg gevoelig voor rustverstoring;uit statistisch
onderzoek bleek rust een zeer belangrijke voorwaarde voor het slagen
van een broedgeval (Fuchs, 1973)De Buizerd, die over geheel Nederland sterk in aantal achter
uit gaat, broedt in het Kroondomein nog in een relatief groot aantal,
verspreid over het gehele gebied en lijkt daar zelfs in aantal voor
uit te gaan. In 1972 hebben er in het Kroondomein 13 paar gebroed
(Woudstra & Schotsman, 1971)» Van de zeldzame roofvogels op de Veluwe
is de Buizerd het minst zeldzaam; hij broedt nog overal, waar de
habitat geschikt is (Bolten, 1973; Woudstra & Schotsman, 1971).
2.3*2.k Havik
De Havik is een zeer zeldzame jaarvogel in het oosten en zuiden
van Nederland (Commissie voor de Nederlandse Avifauna, 1970).
Het is een typische bosvogel. Zijn habitat is het dichte,
uitgestrekt«*,oude naaldbos, maar hij kan zich ook in het .".oofbos op
houden (Lippens & Wille, 1972). De neiging om in dekking te blijven
is heel sterk ontwikkeld. De Havik betrekt een opgroeiend naaldbos
kO à 50 jaar, nadat de sperwer het verlaten heeft.
De voortplantingstijd begint in maart, als het weer zacht is
echter al in januari. De horst bevindt zich in hoog opgaand, gesloten
naaldbos, maar ook wel in zuiver loofbos. Meestal bezit een paar ver
scheidene horsten, waarvan om het jaar of de paar jaar gewisseld
wordt. De Havik is een uitgesproken

ptandvogel. Heeft een paar zich

eenmaal, ergens gevestigd, dan kan zo'n gebied jaren achtereen be
woond blijven. De eieren worden gelegd vein eind maart tot eind april
en worden ongeveer 38 dagen bebroed. Er is slechts één broedsel per
jaar. De jongen blijven vaak tot eind september in de nabijheid van
de horst.
De Havik is uitermate gevoelig voor rustverstoring. Het aantal
mislukte broedpogingen is zeer hoog. Door rustverstoring in het voor
jaar komt een paar niet tot nestelen. Menselijke activ5.teiten zijn
hiervan de voornaamste oorzaak (Glutz von f.otzheim, 1971).
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Van de Kam (1956) geeft enkele voorbeelden van verstoring van broedgevallen door bosarbeid en wandelaars, waaruit blijkt dat elke vorm
van onrust in de verre omgeving van een havikhorst absoluut vermeden
moet worden.
De Havik is sinds de Tweede Wereldoorlog in zijn gehele versprei
dingsgebied sterk in aantal achteruitgegaan, waardoor elk broedend
paar van bijzondere betekenis is. Deze achteruitgang is het gevolg
van vernieling en aantasting van het leefmilieu, van rustverstoring
en van het toenemend gebruik van landbouwvergif (Anonymus, 1971)® De
situatie van de Havik in ons land is uiterst precaire
2«3»2.5 Wespendief
De Wespendief is een zeer zeldzame broedvogel in het oosten en
zuiden van Nederland (Commissie voor de Nederlandse Avifauna, 1970)«
Het is een zomergast van begin mei tot in oktober, die overwintert in
tropisch Afrika (Anonymus, 1971)»
De Wespendief is niet zo sterk aan een bepaald landschapstype ge
bonden als de meeste andere roofvogels. Hij houdt zich zowel in het
zuivere, gesloten bos op als - hoewel minder - in het open landschap,
voorzover daar enige geboomte aanwezig is. De voorkeur verdienen
loof- of naaldbossen, indien zij door weiden, heidevelden of stuif
zanden onderbroken worden of eraan grenzen. Ook bewoont hij graag
bosjes in het open veld. Zijn habitat moet levensmogelijkheden bieden
aan wespen en hommels, zijn stapelvoadsel.
De Wespendief is sterk gebonden aan zijn broedgebied; de kans is
groot dat hij ieder jaar naar hetzelfde gebied terugkeert. Dezelfde
horst wordt meestal vele jaren achter elkaar gebruikt (Münch, 1955)®
De voortplantingstijd begint spoedig na aankomst in het voorjaar
De horst bevindt zich meestal aan de rand van een bos, naast een
brandgang of een weg, ook wel in het centrum van een licht, sterk
gedund, oud bos (Glutz von Blotzheim, 1971)« De eieren worden gelegd
van eind mei tot eind juni en worden ongeveer een maand bebroed. In
de regel is er slechts één broedsel per jaar. Bij het verloren gaan
van het broedsel wordt vaak een andere horst betrokken waar een twee
de broedsel volgt. De jongen verblijven tot in oktober in de horst.
Een opvallen kenmerk van de broedende Wespendief is

dat hij
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in het algemeen niet erg gevoelig is voor rustverstoring (Munch, 1955)»
Desondanks gaat de Wespendief over geheel Nederland sterk in aantal
achteruit, behalve in het Kroondomein, waar hij zelfs toe lijkt te
nemen.
In 1972 broedden 9 paar Wespendieven in het Kroondomein (Bolten, 1973)»
hetgeen ongeveer 20 % van de landelijke populatie is (Woudstra & Schots
man, 1971)°
2.3.2.6 Sperwer
De Sperwer is een zeldzame jaarvogel in ons land (Commissie voor
de Nederlandse Avifauna, 1970)« Zijn leefgebied is het goed gesloten,
20-50 jarige, krachtig groeiende dennen- of sparrenbos, afgewisseld
met open stukken. Lichtere bossen, zuivere loofbossen of geïsoleerde
boomgroepen worden zelden bewoond.
De voortplantingstijd begint met mild weer eind februari. On
danks het feit dat de Sperwer zijn broedplaats erg trouw is, wordt
in de regel ieder jaar een nieuwe horst gebouwd, die dan vaak slechts
20 tot 200 meter van de vorige horst verwijderd is.
De eieren worden gelegd van eind april tot in juni en worden ca. 35
dagen bebroed. Er is slechts één broedsel per jaar. De jongen blijven
tot in september in de buurt van de horst (Glutz von Blotzheim, 1971)«
2.302.7 Boomvalk
De Boomvalk is een zeldzame broedvogel in Nederland. Het is een
zomergast van eind maart tot in oktober, die overwintert in tropisch
Afrika en Zuid-Azië (Anonymus, 1971)»
De Boomvalk heeft zijn leefgebied in lichte bossen, bij voorkeur
dennenbossen, of in kleine boomgroepen in het open veld (bijv. heide).
De aanwezigheid van open ruimte is essentieel. Het centrum van uitge
strekte, gesloten bossen wordt gemeden; kapvlakten en bosranden daar
entegen worden bijzonder graag bewoond.
De voortplantingstijd begint eind april. Een eigen horst wordt
niet gebouwd. Meestal worden oude kraaienesten betrokken. Het leggen
van de eieren begint op zijn vroegst half mei en eindigt in juli»
Er is één broedsel per jaar. De broedduur is 28 dagen. De jongen
blijven tot in september in de herst (Glutz von Blotzheim, 1971)»
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2.3-2.8 Korhoen
Het Korhoen is een vrij zeldzame jaarvogel in ons land (Anonymus,
197*1)• De aanwezigheid van heide is een onmisbare voorwaarde voor zijn
voortbestaan. Voor de Tweede Wereldoorlog ging de korheenderstand al
achteruit, doordat de heide degenereerde als gevolg van de afname van
de schapenhouderij.
Toen tijdens de oorlog tal van heidevelden machinaal werden gemaaid,
kreeg de achteruitgang een catastrofaal, karakter. De heidevelden
bleven wel bestaan, maar voor het Korhoen werden ze steeds onbewoon
baarder, omdat bepaalde, essentiële elementen in de heide nu ontbraken.
Het Korhoen neemt namelijk geen genoegen met heide zonder meer. Een
heideveld moet 5 typen btgroeiïng bevatten:
1. Korte en niet te dichte heide op hellend terrein en in de luwte
voor de nachtrustplaatsen. Voor deze plaatsen blijken Korhoenders
uiterst kieskeurig te zijn. Zolang er b.v. nog faces liggen, wordt
zo'n plaats niet opnieuw gebruikt. Slechts bij hoge uitzondering
laten zij iets van hun eisen vallen. Alleen al door hun slaapgewoortfeen
hebben
ni«t

Korhoenders behoefte aan veel ruimte. Een heideveld mag dus

te klein zijn.

2. Middelhoge heide op hellend terrein voor de lange dagrust. Op win
derige of zonnige dagen zoeken de Korhoenders beschutting onder
vliegdennen met takken tot op de grond. Loofhoutstruiken en hoog op
gaande dennen worden voor dit doel beslist niet aanvaard. De vlieg
dennen moeten over het heidevelden verspreid staan. Zijn er teveel
bomen, zodat het zicht en de mogelijkheid tot opvliegen wordt be
perkt, dan verdwijnt het Korhoen. Ook volledig boomloze heidevelden
worden gemeden.
3. Hoge, dichte heide voor het nestelen.
ko Pas afgemaaide heide of plekken met zeer lagen, spaarzame begroei
ing voor de balts. Vaak worden de baltsterreinen gekozen op een aen
de heide grenzende akker of weiland.
5. Jonge, sappige heide als voedselbron (Eygenraam, 19&5)•
De voortplantingstijd begintf reeds in januari met baltsactiviteiten in de zeer vroege morgenuren. In april verschijnen ook de vrouw
tjes op de baltsplaats. De eieren worden gelegd vanaf eind april tot
in juni. Zij worden in een kuiltje in de grond gelegd en ca. 27 dagen
bebroed. Er is één broedsel par jaar. Korhoendernesten zijn zeer moei
lijk te vinden. De hen zit, als ze eenmaal met broeden is begonnen
zeer vast,
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zeer de vraag óf sij na de b.ouv;a.ci±vit eiten weer terug zullen leeren,

omdat net terrein
misschien niet meer aan hun hope eisen voldoet. De
à
J

c- ns bestaat dat zij v/orden verdreven naar heidevelden waar peen

zich daar niet handhaven.
De baltsende hanen in het voorjaar zijn zeer gevoelig voor
rustverstoring. Een broedende hen zit betrekkelijk "vast op de eieren11
v.'armeer recreanten of militairen zich buiten de paden begeven en
*

:S

dwars door de heidebegroeiing lenen kunnen de hennen echter van het
1
O
nest opvliegen.^De kans is dan groot dat zij niet meer naar het nest
terug keren en het broedsel verloren is.
a
Aan liet eind van de jaren veertig waren er ca. ^00 Korhoenders
op de Velu.v;e (mjpnd. med. J.A. Sygenraam), nu zijn het er nog geen 50
° is voor{mond. med. E. *Reinders)» Deze onrustbarende achteruitgang
namelijk het gevolg,,van •. de sterk toegenomen recreatie en - in mindere
mate - een onjuist beheer van de heide. Ook in het Kroondomein is de
stand sterk verminderd, maar deze is nog steeds de grootste van
Nederland. Volgens V/oudstra & Schotsman (1971) werden er in de zomer
van 1968 in het Kroondomein 120 Korhoenders geteld, dus meer dan nu op
de gehele Veluwe.
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zodat men er soms op trapt. Zij heeft geen territorium. Na k weken zijn
de jongen volledig zelfstandig (Glutz von Blotzheim, 1973)«
Korhoenders ?ijn erg gevoelig voor vernieling of aantasting van hun
habitat. Het maximale aantal wordt bepaald door de aard van de heide.
Zij passen zich moeilijk aan veranderde omstandigheden aan. Als Kor
hoenders tijdens de aanleg van de infiltratiewerken uit een bepaald
heideveld worden verdreven, is het de vraag of zij na de aanleg weer
terug zullen keren, omdat het terrein dan misschien niet meer aan hun
hoge eisen voldoet. De kans bestaat, dat zij terecht komen in heide
velden waar geen soortgenoten zijn, waar 's zomers te druk gerecreëerd
wordt enz. Zij zullen zich dan niet kunnen handhaven.
Korhoenders zijn zeer gevoelig voor rustverstoring, met name de
baltsende hanen in het voorjaar. Als een broedende hen van haar nest
opvliegt, is de kans groot, dat het broedsel verloren is. Zij komt waar
schijnlijk niet meer terug (mond. ried. L. v.d. Bergh). Op een aantal
Veluwse heidevelden is rustverstoring, in de vorm van recreatie,
militaire oefeningen e.d. voor de korbeenderstand onrustbarend (Scheijgrond, 1969).

Het Kroondomein herbergt nog een groot aantal korhoenders, waarvan
bekend is dat het de grootste populatie in Nederland is (Woudstra 1971).
.3.2.9 Wulp
De Wulp is een jaarvogel die vrij talrijk is in Nederland. Hij gaat
echter in aantal achteruit en zal daarom waarschijnlijk zeldzaam worden
(mond. med. L. van den Bergh).
De heide wordt door de Wulp alleen gedurende de voortplantingstijd
bewoond. Buiten die tijd bevindt hij zich voornamelijk langs de kust.
Wat betreft de kwaliteit van de heide is de Wulp minder kieskeurig dan
het Korhoen. De voorkeur gaat uit naar vochtige en natte heide en ven
nen. De droge heide wordt minder snel aanvaard. Is een heideveld te
dicht begroeid met bomen, dat komt de Wulp er niet (Braaksma, i960).
Wanner het ondoorlatende ijzerbandje in de bodem onder de vochtige
en natte heide en vennen door graafwerkzaamheden wordt vernield, dat
heeft dit niet alleen voor de vegetatie nadelige consequenties, maar
waarschijnlijk ook voor de daar aanwezige Wulpen.
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Eind februari verschijnt de Wulp in zijn broedgebied« De eieren
worden gelegd van half maart tot begin juli en worden ca. 30 dagen be
broed» Er is één broedsel per jaar. De jongen zijn na ongeveer 6 weken
zelfstandig (Lippens & Wille, 1972).
De Wulp heeft een groot en vast territorium van minimaal 10 ha.
Is een bepaald heideveld geschikt als broedgebied, dan is het meestal
helemaal "bezet". Indien er plaatselijk rustverstoring optreedt, dan
zijn er in dat heideveld geen uitwijkmogelijkheden en zullen de dieren
moeten verdwijnen

(mond. med. L. van den Bergh).

Rust in het broedgebied is van essentieel belang voor het voort
bestaan van de soort. De Wulp moet in Nederland tot de bedreigde
diersoorten worden gerekend. Dit is het gevolg van de toenemende onrust
en van het op grote schaal ontginnen van heide. Op de Gelderse heide
velden is het aantal broedparen in de laatste decennia sterk verminderd
(Braaksma, 1960).
2o3»2.10 Houtsnip
De Houtsnip is een zeldzame tot vrij zeldzame jaarvogel in ons
land (Ootóaissie voor de Nederlandse Avifauna, 1970).
Het leefgebied van de Houtsnip is het lichte loofbos met veel
open plekken e& met een dikke humuslaag op een vochtige bodem, waar
struiken en varens groeien. Hij komt ook voor in gemengde bossen en
zelfs in naaldhout, mits de bodem maar vochtig is (Lippens 8e Wille, 1972).
Overdag verblijft de Houtsnip in het bos, in de schemer vliegt hij naar
^

moerassige terreinen om voedsel te gaan zoeken (Anonymus, 1971)»
Vanaf maart beginnen de mannetjes door baltsvluchten over de boom
toppen hun uitgestrekte territorium van minimaal 50 ha af te bakenen.
Het nest is een kuiltje in de grond. De eieren worden gelegd van half
maart tot in juli en worden ca. 23 dagen bebroed. De jongen verlaten het
nest na enkele uren (Anonymus, 1971)»
Er zijn twee broedsels per jaar (Lippens & Wille, 1972).
De Veluwe is het voornaamste broedgebied van de Houtsnip in Neder
land (Kuiper, 1962). In het Kroondomein komt hij als broedvogel algemeen
voor en neemt het aantal de laatste jaren toe. Het aantal ligt ruim
schoots boven de 25 (Woudstra & Schotsman, 1971).
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2.3»2.11 Boomleeuverik
De Boomleeuwerik is een zeldzame broedvogel in ons land«. Hij is
voornamelijk zomergast» 's Winters trekken de meeste vogels naar het
Middellandse-Zeegebied (Anonymus, 1971)«
De Boomleeuwerik geeft de voorkeur aan open, reliëfrijke dennen
bossen, afgewisseld met heidevelden en zandverstuivingen. Het micro
klimaat in een dergelijk bos moet even droog en warm zijn als dat van
het volledig open terrein» De vogel vereist een vegetatie, die het hele
jaar door zoveel mogelijk uiterlijk hetzelfde blijft. Dit is het geval
in 10- tot 20-jarige denne-opstanden, onderbroken door vele open
plekken en nieuwe aanplantingen. Vaak is de struikheide daar een domi
nerende soort.
De territoriumgrootte is ca 30 ha. Het nest bevindt zich op de
*

grond, aan een bosrand, in heide of stuifzand met verspreid staande

bomen (Pätzold, 1971)° De eieren worden gelegd van eind maart tot in
juli en worden ca 15 dagen bebroed. Per jaar zijn er twee, soms drie
broedsels. De jongen verlaten na ca. 15 dagen het nest (Anonymus,
1971).
2.3=2.12 Nachtzwaluw.
De Nachtzwaluw is in Nederland een zeer zeldzame tot zeldzame
broedvogel, die in aantal afneemt. Het is een zomergast van eind
april tot in oktober die overwintert in Afrika.
De Nachtzwaluw is een typische nachtvogel. Overdag zit hij dood
stil in een schuilplaats op de grond en is vrijwel onzichtbaar (Anony
mus, 1971)« Hij is

voornamelijk een bewoner van het zuivere of met

loofhout gemengde jonge dennenbos, afgewisseld met heidevelden,
kapvlaärben of stuifzanden. In hoog gesloten bos komt hij niet voor, wel
langs de randen daarvan. In dennenbossen wordt hij meestal op de dorste
en onvruchtbaarste plaatsen aangetroffen. Hij bevindt zich zelden in
zuiver loofhout, in vochtig bos en daar, waar weelderig gras de bodem
bedekt. Een droge zandige, spaarzaam begroeide bodem heeft dus de
voorkeur (Schlegel, 1969)«
Een broedpaar heeft tenminste 5 ha nodig om zich te kunnen hand
haven (Schlegel, 1969) en komt jaren achtereen op dezelfde plaats terug
(Anonymus, 1971).

Het nest is een onduidelijk kuiltje in de grond.

Het bevindt zich in open bos of heide en wordt alleen aangelegd op

- kb -

droge, zonnige plekken, zonder of met lage begroeiing. De eieren worden
gelegd vanaf eind mei tot in augustus en worden ongeveer 18 dagen
bebroed. De jongen verlaten het nest na ca. 20 dagen. Er zijn meestal .2
broedsels per jaar (Lippens & Wille, 1972).
2.3.2.13 Duinpieper
De Duinpieper is een zeldzame broedvogel in Nederland. Het meest
komt hij voor op de Veluwe. Het is een zomergast van half april tot
eind september, die in Afrika en Azië overwintert.
De Duinpieper ±s een vogel met een uitgesproken voorkeur voor een
bepaalde habitat.Alleen in stuifzanden en in de kaalste gedeelten van
zandige heidevelden voalt hij zich thuis (Anonymus, 1971).
In stuifzanden bevinden zich weinig vogelsoorten in kleine aantallen,
die echter zeer specifiek zijn. Ein van die soorten is de Duinpieper.
•Het nest bevindt zich op de grond en wordt goed verborgen onder
een graspol of een struikje. De eieren worden gelegd vanaf april tot in
juli en worden ca. 14 dagen bebroed. De jongen vliegen na 14 dagen uit
(Anonymus, 1971).
De habitat van de Duinpieper is sterk ingekrompen door de bebos
sing van zandverstuivingen (Brouwer, 1956). De zeer specifieke habitat•ise» maken de soort uiterst kwetsbaar voor menselijke activiteiten.
Het broedende wijfje is erg gevoelig voor rustverstoring en loopt snel
van haar nest weg (Lippens & Wille, 1972). In het broedseizoen zijn
graafwerkzaamheden in een stuifzand voor de Duinpieper funest.
2.3.2.14 Zwarte Specht
Sedert 1915 is de Zwarte Specht een zeldzame jaarvogel in ons
land. Eind vorige eeuw en begin deze eeuw zijn grote stukken heide
en stuifzand omgezet in naaldbos, het leefgebied van deze Specht.
Verondersteld wordt dat hij daardoor zijn broedareaal aanzienlijk
heeft kunnen uitbreiden. Vanuit de bossen van de Zuidduitse bergen
begon de Zwarte Specht zijn opmars naar het noorden en westen (Anonymus,
1971)» Deze soort kan ook voorkomen in gemengd bos en beukenbos.
Een broedpaar heeft een territorium van 150 - 300 ha. De nest
holte wordt uitgehakt, meestal in een hoge, dikke beuk, zelden in
een den (het broedgebied van de Zwarte Specht is namelijk het oude
beukenbos). De eieren worden gelegd vanaf begin april tot begin juni
en worden ca. 14 dagen bebroed. Er is één broedsel .fer jaar. De jongen
verlaten het nest na 4 weken (Lippens & Wille, 1972).
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Infiltratie met.

vijvers, tunnels of nutten.

Door de ad-hoc groep Constructie;:; ran de Technische Ivorlr.rroc"
Infiltratie Veluwe (K.I.D., 1975/ is een beschrijving gegeven van. aard
ig van de iniiixratiesiaaeien, tie Kunnen oestaan uit viive:

')

tunnels of putten» Bij een infiltratie van 100.10° m'/'j, is een vijver
van ca. 8 ha nodig» Ook bij tunnels is een dergelijk oppervlak nodig.
De tunnels kunnen aaneengesloten in een rechthoek liggen, maar ook

-

kunnen zij langs wegen en paden worden gelegd. Voor deze laatste mo
gelijkheid is nog geen hydrologisch model opgesteld. Infiltratieputten
kunnen worden geplaatst volgens 2 concentrische cirkelvormige puttenrijen, niet een onderlinge afstand tussen de putten van 50 in. De stra
len van de cirkels bedragen 150 en 160 m, zodat de buitenste cirkel
ca. 8 ha terrein' omsluit.
Een vijver kan gesitueerd word.en in een reeds bestaande en nog
verder uit te diepen komvormige laagte in het terrein (b.v. het Ossenveld in het Kroondomein), terwijl bij tunnels, voorzover deze niet
langs hoogtelijnen liggen, niveauverschillen moeten worden opgevangen
door trapsgewijze aanleg. De aanleg van putten is onafhankelijk van
het reliëf.

'

Tijdens de exploitatie van vijvers zal de bovenste zandlaag, elke
1-2 jaar moeten-worden verwijderd- en afgevoerd. Bij tunnels zal dit
slechts eens insde k-5 jaar plaats vinden. De pompen in de putten kun
nen misschien automatisch worden gereinigd. Zo dit niet het geval is
moeten zij regelmatig worden vervangen of moeten, nieuwe putten worden
geboord. Tevens zullen geregeld controlewaarnemingen worden gedaan.
Bij alle bovengenoemde ingrepen geldt dat de vegetatie alleen
op de plaats van de werken zelf wordt aangetast. De invloeden op de
fauna zullen in een ruimer gebied merkbaar kunnen zijn.
Bij de aanleg van vijvers verdwijnen de oorspronkelijke vegeta
tie en fauna geheel. De levensgemeenschappen die in en om de vijvers
ontstaan zijn karakteristiek voor zeer voedselrijke gebieden en passen
niet in het voecbelarme Veluwemassief. Tijdens de exploitatie zal het
lawaai, dat gepaard gaat met het regelmatig verwijderen van de boven
ste bodémlaag in de bassins en de afvoer hiervan, de rust en daardoor cl
fauna in de omgéving van de vijvers- ernstig verstoren.

Bij do o.anle'g vr.n

vsrdwi-jnt de vegetatie ter plaatse

eveneens geheel« Ha voltooiing van de verken ia .hier echter oen heide-,
grasland- of strivsolrehtige vegetatie te creeren, vsrr.rv^n dc botanische samenstelling: duidelijk de invloed van de verstoring zal .ver
raden, maar die op de lange duur meer kan gaan lijken op de oorspron
kelijke vegetatie dan dat bij vijvers het geval is. De fauna wordt
tijdens de aanleg van de tunnels v;aarschijnlijk geheel verdreven,
doch. wanneer de rust in de omgeving weer terugkeert kan de fauna sich
misschien herstellen. Altijd zal enige invloed van de activiteiten
merkbaar zijn door het verkeer bij de in- en uitgangen van de tunnels
(personeel, sandauto's).
Bij zorgvuldige aanleg van putten wordt net bodemprofiel alleenter plaatse van de boorgaten- vernietigd. De vegetatie zal door het
verkeer naar en tussen de putten in een iets ruimere omgeving dan de
boorgaten schade lijden. De differentatie in de vegetatie wordt niet
verminderd door egalisering van het relief. Doordat putten sneller
kunnen worden aangelegd dan tunnels'wordt de fauna tijdens de aanleg
van putten minder verstoord.. Vegetatie en fauna worden tijdens de

exploitatie blijvend verstoord door controle- en herstelwerkzaamheden.
De voor- e,n nadelen van de verschillende infiltratiemiddelen
zijn samengevat in tabel 1a. Het is duidelijk dat de aanleg van putten
relatief het minst schadelijk is. Tijdens de exploitatie is de invloed
van vijvers vermoedelijk het grootst, die van tunnels en putten het
kleinst. Uit biologisch oogpunt verdient putinfiltratie daarom de
voorkeur.
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Vegetatie
x- auna

Invloed van aanleg en exploitatie van infiltratie
middelen Gp vegetatie en fauna in en bij het
infiltratiegebied.
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IJSSELVALLEI EN GELDERSE VALLEI

Aanleg van pijpleidingen
Vegetatie
IJsselvallei en Gelderse Vallei bestaan voor een deel uit agra
risch gebied met in het algemeen een geringe natuurwaarde en geringe
kwetsbaarheid voor graafwerkzaamheden. De aanleg van pijpleidingen
zal daar niet erg schadelijk zijn, mits kleinschalige gebieden met
veel heggen, houtwallen e.d. vermeden worden.

Deze kleinschalige

gebieden zijn kwetsbaarder en hebben een grotere natuurwaarde dan de
grootschalige, open agrarische gebieden, omdat zij in het algemeen
rijker zijn aan plante- en vogelsoorten.
Verspreid in dat agrarisch gebied liggen natuurgebieden.

De vege

taties van deze natuurgebieden zijn voor een groot deel afhankelijk
van het grondwater.

De kwetsbaarheid van deze vegetaties voor het

leggen van een pijpleiding zal in het algemeen groot zijn, omdat de
grondwaterstand door bronbemaling tijdelijk flink zal dalen.

Ook de

natuurwaarde van de natuurgebieden in IJsselvallei en Gelderse Vallei
is relatief groot.

De aanleg van pijpleidingen moet in deze natuur

gebieden in ieder geval vermeden worden.
Deze aanleg zal dus in de grootschalige, open agrarische gebieden
het minst schadelijk zijn.

De afstand tot een natuurgebied moet altijd

groter zijn dan ca. bOO m, omdat binnen die afstand de bronbemaling
nog invloed heeft op de vegetatie.

Ook hier zal, indien het infiltra

tieproject doorgaat, van te voren dètàilonderzoek moeten plaatsvinden,
om de uiteindelijke ligging van de pijpleiding te bepalen.
3.1.2

Fauna
Bij de Provinciale Planologische Dienst Gelderland zijn twee bio
logen werkzaam, die de opdracht hebben de meer en minder waardevolle
faunagebieden van de IJsselvallei en de Gelderse Vallei te karteren en
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aan te geven welke invloed menselijke activiteiten (recreatie, leidingaanleg enz«) in die gebieden zullen hebben.
Hun eindrapport zal eind 1975 gereed komen. De hierin vermelde
faunagebieden met een hoge natuurwaarde en grote kwetsbaarheid moeten
in ieder geval door leidingaanleg vermeden worden.

Aangezien de gege

vens nog niet volledig zijn, kan in het onderhavige rapport nog geen
kaart met deze gebieden geleverd worden.
genoemd rapport.

Verwezen wordt naar boven

Nu kunnen slechts de volgende opmerkingen gemaakt

worden:
Wat betreft de cultuurgebieden moeten de kleinschalige, agrari
sche landschappen met veel heggen, houtwallen enz. vermeden worden.
Hier is een ingreep als het leggen van een pijpleiding in strijd met
de proporties van het landschap.

Heggen en houtwallen mogen niet

aangetast worden vanwege hun grote vogelrijkdom.

Vormen een aantal

akkers, graslanden, heggen, houtwallen, bosjes enz. samen een organisch
geheel, dan kunnen hier soorten voorkomen als Torenvalk, Boomvalk,
Buizerd, Wespendief, Grauwe Klauwier, Nachtegaal, Grasmus, Geelgors
enz. (mondelinge mededeling P. Keij).

Vooral de zeldzame roofvogels

zijn-uiterst"!.gevoelig iroog-rastverc-boring*on aantàoting van hun

•

'habitat. n
In grootschalige, open agrarische gebieden zal de aanleg van een
pijpleiding veel minder schadelijk zijn. Hier valt de ingreep wel
binnen de proporties van het landschap.

Er zullen in het algemeen

weinig zeldzame en kwetsbare diersoorten voorkomen. Tijdens de aanleg
van de afvoerleiding voor gezuiverd rioolwater van Apeldoorn naar
Terwolde

rokken de kieviten zich weinig aan van het geproduceerde la

waai. Zij zaten in de aanliggende weilanden te broeden (mond. raad.
I.A. Salopié)o
3.2. De constructie van inlaatwerken.
Door Staatsbosbeheer te Arnhem is een kaart gemaakt van natuuren landschapsgebieden die een belemmering vormen voor de constructie
van inlaatwerken aan de IJssel (bijlage 5). Tevens zijn in 1973 geomorfologische, landschappelijke, botanische en ornithologische waarderingskaarten vervaardigd van de uiterwaarden langs de Kaas, de Waal,
de Rijn en de IJssel (De Soet, 1973b).

Op deze kaart zijn tevens vijf

plaatsen aangegeven, waar deze aanleg het minst schadelijk zal zijn.
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De situering van de inlaatwerken is afhankelijk van de plaats van de
infiltratiewerken op de Veluwe.

Indien de aangegeven plaatsen voor

drinkwaterwinning ongeschikt blijken te zijn, bijvoorbeeld omdat in
de nabijheid afvalwater in de rivier wordt geloosd, zal in overleg
met Staatsbosbeheer een lokatie gevonden moeten worden waar de be
langen van natuurbehoud en drinkwatervoorziening zo weinig mogelijk
worden geschaad.

-
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Aanleg en exploitatie van pijpleidingen» bouwwerken, wegen, infiltratievi.jvers e.d. in verband met de vegetatie van het Veluwemassief
Doel van het onderzoek was, de natuurwaarde en de kwetsbaarheid
van de vegetatie van het gebied, waar infiltratie geohydrologisch mo
gelijk geacht wordt op een kaart met schaal 1 : 50 000 aan te geven.
De natuurwaarde is voornamelijk gebaseerd op de zeldzaamheid van de
vegetatie, de kwetsbaarheid op het vermogen tot herstel daarvan. Er
zijn verschillende manieren, waarop een vegetatie "gekwetst" kan wor
den, zoals bemesting, betreding enz. In het onderhavige geval gaat het
om de kwetsbaarheid voor graafwerkzaamheden.
De aanleg van de infiltratiewerken heeft met betrekking tot de
vegetatie twee geheel verschillende aspecten:
1. Het leggen van pijpleidingen, waarvoor 3 m diepe sleuven gegraven
moeten worden, waarbij bodem en vegetatie worden vernield. Later, als
de sleuf weer geëgaliseerd is, zal de vegetatie zich in meerdere of
mindere mate herstellen. Kwetsbare vegetaties herstellen zich niet of
moeilijk; daarom zijn leidingen hier het minst gewenst, vooral als
deze vegetaties bovendien een hoge natuurwaarde hebben. In bepaalde
gevallen is het mogelijk de leidingen zodanig te leggen, b.v. onder
zandwegen of brede paden dat bodem en vegetatie niet of nauwelijks
worden geschaad. In vlak terrein zal de werkbreedte 10 m zijn, in ter
rein met meer reliëf meer dan 10 m. Hoe groter het hoogteverschil, hoe
breder de werkstrook. Wegen en paden in gebied waar het water op ondoorlatende lagen stagneert dienen in elk geval vermeden te worden.
2. De aanleg van infiltratievijvers, bouwwerken e.d. waarvoor de ve
getatie zal moeten verdwijnen en nooit meer terug kan keren. In dit
geval gaat het om de natuurwaarde van de vegetatie. Als deze groot is,
is het verdwijnen van de vegetatie en dus het aanleggen van vijvers,
bouwwerken e.d. ongewenst. Om genoemde kaart te kunnen vervaardigen,
zijn voor de Veluwe acht begroeiingstypen onderscheiden. Aangezien
voor uitvoerig veldwerk de tijd ontbrak, is gebruik gemaakt van reeds
bestaande karteringen. Waar nodig zijn deze in het veld gecontroleerd.
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baarheid per begroeiingstype in een relatieve driedelige schaal zijn
aangegeven (tabel 1). Deze cijfers geven slechts een rangorde aan en
geen absolute waarde» Het vervaardigen van dit schema is zeer moeilijk
omdat objectieve criteria voor het bepalen van de natuurwaarde en
kwetsbaarheid merendeels ontbreken. Het is tenslotte tot stand gekomen
aan de hand van literatuurstudies en overleg met collegae-botanici.
De waarderings- en kwetsbaarheidskaart (bijlage 3) is samenge
steld met behulp van dit schema en bovengenoemde begroeiingstypenkaart
Om schijnnauwkeurigheid te voorkomen, zijn de contouren zoveel moge
lijk vereenvoudigd. Uiteraard moet deze kaart zeer voorzichtig gehan
teerd worden. Natuurwaarde en kwetsbaarheid zijn aangegeven per be
groeiingstype; met lokale verschillen binnen één type is geen reke
ning gehouden, daar dit in verband met de tijd onmogelijk was. De
droge heide b.v. kan op de ene plaats veel waardevoller en/of kwets
baarder zijn dan op de andere, wegens het voorkomen van bepaalde zeld
zame soorten of omdat we met een kwetsbaarder bodemtype te doen hebben
Van deze kaart kan slechts globaal afgelezen worden, waar de aanleg
van de werken, relatief gezien, voor de vegetatie het minst of het
meest schadelijk zal zijn.
Indien het infiltratieproject doorgaat en de lokatie ervan min
of meer vaststaat, zal ter plaatse detailonderzoek verricht moeten
worden. Aan de hand daarvan moet het uiteindelijke tracé van de pijp
leiding, de ligging van de vijver enz. worden bepaald.
Er wordt uitdrukkelijk voor gewaarschuwd, dat deze waarderingsen kwetsbaarheidskaart vervaardigd is ten behoeve van het infiltratie
project en niet voor andere doeleinden, zoals wegenaanleg, recreatie
voorzieningen e.d.
In dit hoofdstuk is alleen sprake geweest van de. aanleg der wer
ken. De exploitatie zal in het algemeen weinig invloed hebben op de
vegetatie van het Veluwemassief.
Aanleg en exploitatie van de infiltratieverken in verband met de fauna
van het Veluwemassief
Het is zeer moeilijk gebleken om vast te stellen welke diersoor
ten eventueel nadelige gevolgen zullen ondervinden van rustverstoring
bij de aanleg en exploitatie van infiltratiewerken.
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meeste dieren zijn veel minder gevoelig voor geluidshinder en bewegin
gen die regelmatig plaatsvinden, dan voor plotselinge, onverwachte ver
storingen in die zin. Zij raken aan eerstgenoemde verstoring gewend.
Zo zullen zij zich op den duur betrekkelijk weinig meer aantrekken van
b.v.

een snelweg. Aan -al of niet regelmatig- rondlopende mensen wen

nen de diersoorten echter veel moeilijker.
In de tweede plaats is het moeilijk te voorspellen wat bovenge
noemde nadelige gevolgen in concreto zullen zijn. Hierover is zeer
weinig bekend. Bepaalde dieren kunnen worden verdreven van hun nest of
uit hun habitat. Vooral voor zeldzame soorten die een groot territorium
hebben of hoge eisen aan hun habitat stellen, kan dit nadelig zijn.
De niet zeldzame soorten komen in dergelijke aantallen voor, dat de
populatie zich na de verstoring wel weer zal herstellen.
Het gaat nu om de vraag, of deze zeldzame dieren later, na de
verontrusting, naar hun nest of hun eventueel versnipperde territorium
of vernielde habitat zullen terugkeren en zo niet, of zij elders een
geschikt substituut zullen vinden. Hierover valt niets met zekerheid
te zeggen. Indien het antwoord negatief zou zijn, kan dit plaatselijke
achteruitgang of verdwijnen van de betreffende soort betekenen.
De aanleg van infiltratiewerken zal een plotselinge, hevige, zij
het tijdelijke bron van onrust zijn. Tijdens de exploitatie zullen bij
de infiltratievijvers, putten e.d. regelmatig mensen moeten komen voor
controle- en schoonmaakwerkzaamheden. Deze kunnen voor de fauna een
blijvende verontrustingsbron zijn. Aan de hand van literatuurstudies en
besprekingen met ornithologen en zoölogen, met name van het R.I.N., is
een lijst opgesteld van diersoorten op de Veluwe die in îfederland zeer
zeldzaam, zeldzaam of vrij zeldzaam zijn en die eventueel schade zul
len ondervinden van deze aanleg- en exploitatiewerkzaamheden. Deze
soorten zijn: Boommarter, Havik, Buizerd, Wespendief, Sperwer, Boomvalk,
Korhoen, Wulp, Houtsnip, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Duinpieper en
Zwarte Specht.
Het bleek niet mogelijk de broed-, voedsel- of rustgebieden van
deze soorten op een kaart aan te geven, omdat de gegevens hiervoor
(nog) te summier zijn. Tevens was het onmogelijk de kwestbaarheid voor
rustverstoring per soort in cijfers uit te drukken, zoals bij de vege
tatietypen met de kwetsbaarheid voor graafwerkzaamheden is gedaan.
Er is nog oavolöocndc bekend over de reacties van dieren op een derge
lijke verstoring, waarbij overigens grote verschillen tussen individuen

van één soort worden opgemerkt. Om deze redenen moet volstaan worden
met een zo nauwkeurig mogelijke bschrijving van de habitat van de
zeldzame soorten, zodat bekend is waar zij aangetroffen kunnen worden
en welke eisen zij stellen aan hun leefgebied.
Versnippering van grote, aaneengesloten gebieden moet zoveel mo
gelijk vermeden worden. De aanleg van infiltratiewerken zal voor de
fauna het minst schadelijk zijn in gebieden waar reeds relatief veel
menselijke activiteiten zijn (recreatie e.d.). Bij verstorende activi
teiten moet de grootste voorzichtigheid in acht genomen worden.
Wanneer onvoldoende zekerheid bestaat omtrent de gevolgen van deze
activiteiten, moeten zij achterwege blijven.
Over habitateisen van veel soorten kunnen wel algemene uitspraken
gedaan worden, maar over details is soms onvoldoende bekend; nader
onderzoek is hier gewenst. Ook voor de fauna geldt dat detailonderzoek
plaats zal moeten vinden, indien het infiltratieproject doorgaat. Men
zal b.v. ver uit de buurt moeten blijven van nesten van bovengenoemde
zeldzame vosoXö.

Van roofvogels is bekend dat zij sterk plaatsgebon

den zijn. Verstoring maakt reproductie voor de betrokken dieren onmo
gelijk, omdat zij niet elders opnieuw gaan broeden.
Het complex Kroondomein, Tongerense Heide, Elspeetse Bos en
Vierhoutense Bos
Zowel wat de vegetatie als de fauna betreft blijkt het Kroondo
mein, de Tongerense Heide en het Elspeetse en Vierhoutense Bos de
hoogste natuurwaarde en de grootste kwetsbaarheid van het Veluwemassief te hebben. Het is een uitgestrekt, aaneengesloten, rustig gebied
waar, vergeleken met de rest van het Veluwemassief, weinig menselijke
activiteiten plaatsvinden, waardoor het het enige stiltegebied van
omvang is. De meest gave oude voedselarme loofbossen en heidevelden
bevinden zich in het Kroondomein. Vooral wat betreft de roofvogels
neemt het, ook nationaal gezien, een plaats in die niet wordt geëve
naard. Aantasting en verstoring van vegetatie en fauna, door welke
activiteiten dan ook, is in het Kroondomein zeer ongewenst.
Aanleg van pijpleidingen en inlaatwerken in verband met de vegetatie
van de IJsselvallei en de Gelderse Vallei
IJsselvallei en Gelderse Vallei bestaan voor een groot deel uit
agrarisch gebied. De aanleg van pijpleidingen zal daar uit natuur
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gebieden met veel heggen, houtwallen e.d. vermeden worden. Deze klein
schalige gebieden hebben een grote vogelrijkdom. Met name de roofvo
gels zijn zeldzaam en uiterst gevoelig voor verstoring. Verspreid in
dit agrarisch gebied liggen natuurgebieden met een hoge natuurwaarde
en een grote kwetsbaarheid voor graafwerkzaamheden. Deze gebieden die
nen in ieder geval vermeden te worden. Het leggen van leidingen zal
in de grootschalige, open agrarische gebieden zowel voor vegetatie als
voor fauna het minst schadelijk zijn.
Door Staatsbosbeheer te Arnhem is een kaart gemaakt van natuuren landschapsgebieden, die een belemmering vormen voor de constructie
van inlaatwerken aan de IJssel. Op deze kaart zijn tevens vijf plaat
sen aangegeven, waar deze aanleg het minst schadelijk zal zijn.
Indien deze plaatsen voor drinkwaterwinning ongeschikt zijn, b»v.
omdat in de nabijheid afvalwater in de rivier wordt geloosd, zal in
overleg met Staatsbosbeheer een lokatie gevonden moeten worden, waar
de belangen van natuurbehoud en drinkwatervoorziening zo weinig mo
gelijk worden geschaad.
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INLEIDING
Uit een verkennende studie betreffende de hydrologische aspecten
van een project voor kunstmatige infiltratie van de Veluwe met voorgezuiverd Rijnwater blijkt dat dit project de fluctuatie van de grond
waterstand en de chemische samenstelling van het grondwater beïnvloedt
(R.I.D., 1972).
Het doel van het in dit rapport beschreven ecologisch onderzoek
was om na te gaan in hoeverre deze veranderingen van het fysisch en
chemisch milieu gevolgen hebben voor de samenstelling en de natuur
waarde van de vegetatie en voor flora en fauna van beken en sprengen.
Het onderzoek werd uitgevoerd op het Rijksinstituut voor Natuur
beheer onder leiding van drs. J.H. Smittenberg. Het omvatte een lite
ratuuronderzoek naar gegevens over de gebieden die door infiltratie
kunnen worden beïnvloed en naar literatuur die van belang is voor het
doen van voorspellingen over botanische en hydrologische gevolgen van
de infiltratie. Op zeer beperkte schaal werd veldwerk verricht.
Er bestond overleg met medewerkers van het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer, het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, de
Stichting voor Bodemkartering, de afd. Natuurbeheer van de Landbouw
hogeschool, het Natuurbeschermingsconsulentschap Gelderland, het
streekplanonderzoek Veluwe van de Provinciale Planologische Dienst
en het door het Ministerie van CRM gesubsidieerde onderzoek naar de
biologische draagkracht van de Veluwe. Meer incidenteel waren de con
tacten met de afd. Technische Zaken van de Inspectie Natuurbehoud van
het Staatsbosbeheer, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuis
houding, het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschaps
bouw "De Dorschkamp", de afd. Milieu van de Provinciale Waterstaat
Gelderland en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland.
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6 VERANDERINGEN IN HET MILIEU

6.1 Grondwaterstanden
De resultaten« van berekeningen omtrent de te verwachten verande
ringen van de grondwaterstand (R.I.D», 197^ a) worden hier kort be
sproken, voorzover deze voor het ecologisch onderzoek van belang zijn.
Indien de infiltratie wegens een calamiteit op de rivier moet worden
onderbroken, kan gedurende lange tijd tot op vele kilometers afstand van
het infiltratiepunt een schommeling van de grondwaterstand optreden,
die gesuperponeerd wordt op de natuurlijke fluctuatie.
Er is van uitgegaan dat de onderbreking van de infiltratie wegens
één of meer calamiteiten ten hoogste twee maanden zal duren, terwijl
de onttrekking doorgaat. Aanvulling van de ingeteerde voorraad kan met
20% overcapaciteit geschieden. Na tien maanden is de voorraad dan weer
aangevuld.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende waarden van de
systeemvariabelen KH (bodemdoorlaatvermogen) en S (bergingsfactor).
Het geval KH = 6000 m2/dag en S = 0,2 is min of meer representatief.
6 3
Bij een capaciteit van 100.10 m /jaar zal er na een onderbreking van
twee maanden op 5 km afstand van het infiltratiepunt gedurende 15
maanden een verlaging van de stand van het diepe grondwater (maximaal
dm) optreden« Hierna is de grondwaterstand gedurende zeer lange
tijd enige centimeters hoger dan normaal. De grondwaterstand is ge
durende 1-| maand meer dan 3 dm beneden normaal en gedurende 3 maanden
meer dan 2 dm beneden normaal. Op grotere afstand wordt de verlaging
geringer, doch de duur van de verlaging groter.
De vraag hoe de fluctuatie van het diepe grondwater doorwerkt
op de stand van het ondiepe grondwater, dat van belang is voor de
plantengroei, is niet beantwoord. Het lijkt niet irreëel te veronder
stellen dat bij onderbreking van de infiltratie de ondiepe grondwater
stand op 5 - 10 km van het infiltratiepunt gedurende enige maanden tot
een half jaar enkele decimeters beneden de natuurlijke grondwaterstand
kan dalen, de stijging zal slechts zeer beperkt zijn. Om geohydrologische redenen is lokatie van de eventuele infiltratiewerken ten westen
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loopt, het meest aantrekkelijk. De fluctuaties, die door een derge
lijke infiltratie worden veroorzaakt, zullen zich ook over de water
scheiding heen naar de oostkant van de Yeluwe voortplanten.
6o2.Chemische samenstelling van het grondwater
Door de ad-hoc Werkgroep Zuivering van de Technische Werkgroep
Veluwe zijn berekeningen omtrent de chemische samenstelling van het
infiltraat gemaakt (R.I.D., 1974 b). De prognoses van de ad-hoc Werk
groep Geochemie van de Technische Werkgroep Veluwe (R.I.D., 197^ c)
omtrent de chemische samenstelling van het grondwater en het water van
beken en sprengen zijn hierop gebaseerd. In welke mate er o.a. door
dispersie en duffusie verlies van het infiltraat naar het oorspronke
lijke grondwater kan plaatsvinden, is niet bekend; er zijn berekenin
gen gemaakt voor verliezen van 2i en 5%« Het afstromende infiltratieverlies vermengt zich met het grondwater, zodat het infiltraat ver
dund wordt. De samenstelling van het beïnvloede grondwater, verandert
vooral ten aanzien van de factoren, die in tabel 2 vermeld zijn. Van
overige macro-elementen en spore-elementen en biociden worden geen of
zeer geringe veranderingen voorspeld.
Indien de infiltratiewerken ten westen van de hoofdwaterscheiding
gesitueerd worden, zal de samenstelling van het grondwater slechts wor
den beïnvloed in een gebied dat ten westen van deze waterscheiding
ligt.
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Tabel 2. Belangrijke veranderingen in de samenstelling van kwelwater
en water in beken en sprengen. Alle hoeveelheden in mg/1.
Tussen haakjes vermelde getallen zijn extremen, die ver
buiten de "normale" waarden liggen.
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7 VEGETATIE

7.1 Inleiding
Voor het beoordelen van de gevolgen van hydrologsiche veranderin
gen op de kwaliteit van de vegetatie zijn de hydrologische kwetsbaar
heid en de natuurwaarde van belang.
De hydrologische kwetsbaarheid is een maat voor de grootte van de
veranderingen die in de vegetatie plaats zullen vinden na verandering
van de stand en de chemische samenstelling van het grondwater.
De niet-levende natuur streeft, in overeenstemming met de Tweede
Hoofdwet van de Thermodynamica, naar ruimtelijke gelijkschakeling. In
de loop van de evolutie zijn op verschillende plaatsen steeds nieuwe
soorten organismen ontstaan. Deze vormden samen met de niet-levende om
geving van plaats tot plaats verschillende ecosystemen. De levende
natuur streeft naar een toename van de ruimtelijke variatie. Daarom be
paalt de bijdrage, die een gebied levert tot de ruimtelijke variatie
van het natuurlijk milieu in belangrijke mate de natuurwaarde ervan.
Indien de natuurwaarde van een gebied ten gevolge van hydrologische
veranderingen toeneemt zijn deze veranderingen voordelig, in het tegen
gestelde geval nadelig.
Voor het beoordelen van gevolgen van de infiltratie voor de ve
getatie is een overzicht van de vegetatie nodig van het gebied, waarin
veranderingen worden verwacht. Met behulp van inzichten over de rela
tie tussen grondwaterregime, grondwaterkwaliteit en de vegetatie in het
algemeen kunnen dan uitspraken worden gedaan over de te verwachten ge
volgen.
7«2 Inventarieatie van de gegevens
Het studiegebied werd begrensd door de IJssel, de Rijn vanaf
Arnhem tot de grens tussen Gelderland en Utrecht, deze grens zelf en
de oever van de randmeren vanaf genoemde provinciegrens tot aan de
IJsselmonding. Van de provincie Utrecht werd de gemeente Renswoude,
die als een schiereiland in de provincie Gelderland ligt, in het onder
zoek botrokkon«
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tussen Utrecht (excl. Renswoude) en Gelderland (incl. Renswoude) valt
niet geheel samen met de grens tussen de kwelgebieden van de Utrechtse
Heuvelrug en de Veluwe. Indien deze hydrologische grens gekozen zou
zijn, zou het eindresultaat niet wezenlijk zijn veranderd, maar daar
de natuurwetenschappelijke gegevens van de provincie Utrecht tamelijk
moeilijk toegankelijk zijn zou het onderzoek aanzienlijk meer tijd
hebben gekost«
Op bijgaande kaart(bijlage 6) is de grens tussen grondwatertrap(gt)
VI en VII van de bodemkaarten (Stiboka) aangegeven. In gt VII is de
gemiddelde hoogste grondwaterstand (meestal optredend in het vroege
voorjaar) meer dan 80 beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grond
waterstand (meestal optredend in het najaar) meer dan 120 cm beneden
maaiveld. In de gt's I t/m VI zijn de gemiddelde hoogste en laagste wa
terstanden hoger dan in gt VII.
Hoewel in zeer natte jaren het water in sommige gebieden met
gt VII tot minder dan 'fO cm onder het maaiveld kan stijgen (b.v. in
1968-1969 in een deel van de boswachterij Kootwijk, waardoor veel
bomen zijn gestorven) is de gekozen grens een globale scheidslijn
tussen wel en niet van het grondwater afhankelijke vegetaties. Tijdens
het onderzoek is gebleken dat gebieden die op de grens liggen in het
gedeelte met gt VII een droogte-indicerende vegetatie hebben en dat
de vegetatie in het deel met gt VI afhankelijkheid van het grondwater
indiceert« Door de tamelijk kleine kaartschaal (1 : 50 000) is de lig
ging van de genoemde grens op de kaart niet nauwkeuriger aangegeven
dan de beschikbare gegevens toelieten.
De voornaamste waterlopen werden overgenomen van waterstaatskaarten (Rijkswaterstaat) en een kaart van de Veluwse beken (R.I.D.,
1969).
Een vegetatiekaart van het hele onderzoeksgebied was niet aan
wezig en kon ook niet binnen de voor het onderzoek beschikbare tijd
worden vervaardigd. Daarom werden slechts literatuurgegevens verwerkt
van de natuurgebieden die binnen de invloedssfeer van het grondwater
liggen en die zijn aangewezen door de Minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening (Rijksplanologische Dienst, 1965)« De omgren
zing van de gebieden stemt overeen met die van de aankoopplannen van
het Ministerie van C.R.M. en de inventarisatie van de natuurgebieden,
uitgevoerd door het Staatsbosbeheer ten behoeve van de vaststelling
van gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit zijn niet alleen natuurre-
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natuurwaarde, beperkingen aan het gebruik kunnen worden opgelegd (de
voormalige meldingsgebieden).
Natuurwetenschappelijke gegevens werden verzameld uit genoemde
aankoopplannen en inventarisaties, de natuurwetenschappelijke ar
chieven van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, de Vereniging tot
Behoud van Natuurmon viment en in Nederland en het Staatsbosbeheer te
Arnhem. De documentatie bestond uit boeken, tijdschriftartikelen,
rapporten en excursieverslagen van medewerkers van genoemde instan
ties, de jeugdbonden voor natuurstudie, de Stichting het Gelders
Landschap en particulieren (bijlage 8).
Naast de geïnventariseerde gebieden zijn er ook andere elementen
in het landschap (hakhout, hagen, wegbermen, sommige gras- en bouwlangen, "overhoekjes", sloten, beekjes), die natuurwetenschappelijk
van belang kunnen zijn, maar waarvan geen of onvoldoende archiefgegevens zijn. Zulke elementen zijn vaak vluchtplaatsen van vroeger in de
wijdere omgeving algemene, maar nu zeldzame planten en dieren (zie
b.v. Bink et al-, 197*0

en-

verhogen daardoor de waarde van de omge

ving als potentieel natuurgebied« Sommige in ons land zeldzame soorten
komen in zulke milieus zelfs optimaal voor (Zonderwijk, 1973» 197*0»
7.3 Hydrologische kwetsbaarheid
7«3.1 Grondwaterstandsfluctuaties
De mate van hydrologische kwetsbaarheid van de vegetatie geeft
aan hoe gevoelig de vegetatie is voor veranderingen in de gemiddelde
waterstand en de fluctuaties in de orde van grootte van 1 - 2 dm, ver
anderingen die niet ondenkbaar zijn bij de voorgenomen kunstmatige in
filtratie.
7 «3-1-1 Vegetatie en grondwaterstand
Literatuurgegevens
Het verband tussen plantengemeenschappen en het verloop van de
grondwaterstand in de tijd is nog slechts globaal bekend» Het ver
slag van het symposium "Pflanzensoziologie als Brücke zwischen Landund Wasserwirtschaft" (Tüxen, 195*0 geeft nog steeds een tamelijk goed
overzicht. In een bibliografie van Tüxen (1961) worden slechts 28 ar
tikelen genoemd. Représentât!«vo voorbeelden van werk d.at na 196.1 Is
verricht zijn de publikaties van Eskuche (1962), Krause (1963),

Niemann (1963),Seibert (1963) en Balâtova-Tulâckovâ (1965) waarin
voornamelijk vegetaties van gras- en bouwlanden worden besproken. De
waterhuishouding van heiden werd bestudeerd door Horst (196*0.
Bannink en Leys (1965) bestudeerden het verband tussen akkeronkruidgemeenschappen en grondwatertrappen. Zonneveld & Bannink (1960),
Reijnders (1972) en Fransen & Van Ingen (1973) rapporteren over vege
tatie en grondwaterstanden in heiden, vennen en gedegenereerde hoog
venen. Zonneveld (1960) verrichtte vegetatieonderzoek in de Biesbosch,
waarin het verband tussen vegetatie en (grond)waterstand werd betrek
ken. De dissertatie van Londo (1971) bevat veel gegevens over duin
valleivegetaties en (grond)waterstandeno Visser (1973) correleerde ve
getatietypen in het overgangsgebied van Gooi en Vechtplassen met
grondwatertrappen. Westhoff & Den Held (1969) geven bij veel van de
door hen besproken plantengemeenschappen globale indicaties over de
grondwatertrappen waarbij ze kunnen worden aangetroffen. De beschrij
vingen van Westhoff et al. (1970, 1971, 197*0 zijn eveneens overwegend
kwalitatief, maar soms zeer instructief.
De veranderingen die door grondwaterstandsveranderingen (in het
algemeen dalingen) optreden in de samenstelling van de spontane be
groeiing van gras- en bouwlanden zijn o.a. onderzocht door Ellenberg
(1952b) en de Bundesanstalt für Vegetationskartierung (overzicht in
Meisel, (1968). Oudere, doch nog steeds relevante gegevens geeft
Tüxen (195*0. Froment (1966) onderzocht de gevolgen van drainage voor
hoogveenvegetaties, Van der Voo (1967) geeft informatie over de gevol
gen van waterstandsdaling voor de vegetatie van vennen. Wildschut
(1973) beschrijft de gevolgen van waterstandsdaling in een duinmeertje.
Meyer (1957) onderzocht de invloed van het wegvallen van eb en vloed
in een deel van het zoetwatergetijdengebied van het Elbe-estuarium.
De Boer (1973) onderzocht de gevolgen van grondwaterstandsdaling in
een gebied met schraalland en broekbos. Van de Munckhof (197*0 geeft
een beschrijving van de gevolgen van verdroging in een gebied met verlandingsgemeenschappen uit zoet, voedselrijk water.
Volgens Meisel (1968) en Ellenberg (197*0 kan bij waterstands
daling na 5-7 jaar worden beoordeeld of er schade aan de landbouw
gewassen is opgetreden. De nieuwe evenwichtstoestand in de vegetatie
wordt echter pas veel later bereikt.
Op grond van de literatuur is het zeer moeilijk om een algemeen
beeld op te bouwen van de relatie tussen de in Nederland voorkomende
natuurwetenschappelijk waardevolle vegetatietypen en veranderingen

van de grondwaterstand van 1-2 dm. Desalniettemin werd een globale
methode ontworpen om de hydrologische kwetsbaarheid te schatten. De
achtergronden hiervan worden in het volgende toegelicht.
Achtergronden van de gebruikte methode
In twee gebieden met hetzelfde bodemtype, doch verschillende
grondwaterstand en waar de grondwaterstand evenveel verandert is de
relatieve verandering het grootst in het gebied met de hoogste grond
waterstand. Dus afgezien van andere eigenschappen zijn gebieden met
de hoogste grondwaterstand het meest kwetsbaar.
Naast de diepte van het grondwater en de bestaande fluctuaties
zijn ook bodemeigenschappen bepalend voor de hydrologische kwetsbaar
heid.
Zowel de fysische als chemische eigenschappen van de bodem bepar
len de gevoeligheid voor veranderingen in de waterhuishouding.
(Walter, 1951? Reuter & Kouwe, 1958; Haans & Van der Sluys, 1966/68;
Kuipers, 1972). In grondwaterprofielen is de vochtvoorziening van de
vegetatie behalve van de grondwaterstand en de fluctuaties daarvan
ook afhankelijk van de capillaire stijghoogte en de capillaire stijgsnelheid (z.g. capillaire nalevering). De capillaire stijghoogte is
in bodems met een fijne textuur (granulaire samenstelling) groter dan
in bodems met een grove textuur. Een zelfde vegetatie komt daarom op
fijnzandige gronden bij een gemiddeld lagere grondwaterspiegel voor
dan op grofzandige gronden. Voor zover het een vegetatietype betreft
dat ook op leemhoudende gronden aanwezig kan zijn, komt het daar voor
bij een lagere grondwaterstand dan op zandgronden. Op gronden met zeer
nauwe capillairen (o.a. zware klei) is de capillaire stijgsnelheid
onvoldoende voor compensatie
en kan er

1s

van het waterverbruik van de vegetatie

zomers verdroging optreden. Dergelijke zware bodems komen

echter nauwelijks binnen de natuurgebieden in het studiegebied voor.
Wanneer het grondwater in de vegetatieperiode niet zeer dicht
bij het maaiveld staat (gt II - VII), neemt de vegetatie niet alleen
water op uit de capillaire franje van het grondwater, maar ook uit
het hangwater, dat na regenval door capillaire krachten in het pro
fiel wordt vastgehouden en niet wegzakt naar het grondwater. De hoe
veelheid hangwater die voor de vegetatie beschikbaar is, hangt af van
eigenschappen van de vegetatie (bewortelingsdiepte, verwelkingspunt,
zuigkracht) en van de dikte en de aard van het vochthoudend dek. Een
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hoog humus-, leem- of kleigehalte betekent een grote hoeveelheid be
schikbaar bodemvocht.
In het algemeen nemen de nalevering van het grondwater en de
hoeveelheid beschikbaar hangwater toe met het leem- en kleigehalte,
d.w.z. met een toename van de voedselrijkdom.
Ook de voedselrijkdom zelf beïnvloedt de hydrologische kwets
baarheid. In voedselarme gebieden mineraliseert het geproduceerde or
ganische materiaal door de zeer lage zuurgraad (pH 3-*0 niet of uiterst
langzaam en worden humusverbindingen geproduceerd (humificatie). Op
plaatsen waar het substraat voortdurend met water is verzadigd vindt
zelfs accumulatie van organisch materiaal plaats (hoogveenvorming).
Door tijdelijke daling of sterke fluctuatie van de grondwaterspiegel
wordt de bodem beter geaëreerd, waardoor mineralisatie van de orga
nische stof optreedt. Hierdoor verschijnen in de vegetatie planten,
die profiteren van de bij de mineralisatie gevormde zouten (NHk+**, NO
en PO^3--verbindingen), ten koste van soorten die gebonden zijn aan
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milieus waarin weinig of geen mineralisatie plaatsvindt. Dergelijke
veranderingen zijn meestal onomkeerbaar, daar de nieuwe plantesoorten
die optreden na de verstoring van de waterhuishouding het milieu ver
anderen. Bij terugkeer naar het oude grondwaterregiae (opnieuw een ver
storing) sterven de na de eerste verandering opgetreden soorten af en
mineraliseren, waardoor gedurende ten minste enige jaren relatief veel
mineralen ter beschikking van de planten komen.
In voedselrijke vegetaties wordt het organische materiaal meestal
snel gemineraliseerd en is de humificatie beperkt. De anorganische
zouten die na het afsterven van de planten door mineralisatie vrijko
men, worden in een van de volgende seizoenen weer voor de opbouw van
het plantendek gebruikt. Het gehalte aan anorganische stoffen fluc
tueert en is gemiddeld hoger dan in voedselarme bodems. Wanneer hier
de grondwaterhuishouding wordt verstoord zal ook een sterkere minera
lisatie plaatsvinden, maar deze is relatief minder van betekenis dan
bij voedselarme bodems.
De meest kwetsbare vegetaties zijn dus voedselarme vegetaties,
waar het grondwater dicht bij het maaiveld staat. Het minst kwetsbaar
zijn voedselrijke vegetaties, waar het grondwater ver van het maaiveld
st aat.
Uit de metingen van Meyer (1957) blijkt zeer duidelijk de verande
ring in de vegetatie door verhoogde stikstofmineralisatie na water
standsdaling. Reijnders (1958) en De Boer (1973) constateerden verande-

- fc 2 ringen in de vegetatie die op verhoogde stikstofmineralisatie wijzen.
Overigens is het optreden van hoog opschietende stikstofminnende krui
den ("verruiging") na daling van grondwaterstand een bij veldbotanici
bekend verschijnselo Er is naar dit verschijnsel in Nederland weinig
of geen chemisch-bodemkundig onderzoek gedaan» In het buitenland is
er, voorzover mij bekend, behalve door Meyer (1957) geen onderzoek
verricht naar het verband tussen vegetatie, mineralisatie en kunstma
tige verandering van de grondwaterstand, maar wel naar de relatie
tussen mineralisatie en natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstand,
naast vergelijkend onderzoek tussen plaatsen met hetzelfde bodemtype
doch verschillende grondwaterstand, (León, 1968; Williams, 1968;
Klötzli, 1969? Yerli, 1970)» Hieruit blijkt duidelijk de positieve
correlatie tussen daling van grondwaterstand en de toename van de mi
neralisatie van stikstofverbindingen»
Zottl (1965) mat de verhoogde mineralisatie bij uitdroging van bodem
monsters in het laboratorium. De mineralisatieprodukten van de orga
nische stikstof zijn

en N0^~. De ammonificatie vindt plaats onder

alle omstandigheden, de nitrificatie van het gevormde ammonium slechts
bij aërobe (dus niet waterverzadigde) omstandigheden» Bogner (1966) en
Schlenker (1968) toonden experimenteel aan dat verschillende plantesoorten een verschillende verhouding NO^ /NH^+ prefereren. De hoeveel
heid en de vorm van de mineralisatieprodukten hangt naast de water
huishouding (doorluchting) nog af van het humusgehalte, het totaal
stikstofgehalte, de C/N-verhouding en de pH van de bodem» Daarom zijn
de kwantitatieve resultaten die van verschillende bodemtypen worden
opgegeven slecht vergelijkbaar (Van Dijk, 1972).
Gebruikte methode
In beginsel zijn de gegevens, die nodig zijn voor de beoordeling
van de hydrologische kwetsbaarheid af te leiden uit een bodemkaart,
waarop de diepte en de natuurlijke fluctuaties van de grondwaterstand
en de voedselrijkdom van de bodem zijn aangegeven. De bestaande bo
demkaart (schaal 1 : 50 000) is echter te weinig gedetailleerd» Binnen
een kaartvlak kan tot 30^ van de oppervlakte worden ingenomen door
bodemtypes, die daar niet staan aangegeven. Ook de grondwaterstand
kan binnen één kaartvlak sterk verschillen, daar de aangegeven gt een
gemiddelde is voor het hele kaartvlak» Bovendien is de gt vooral vast
gesteld in percelen die in gebruik zijn voor de landbouw en niet in
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die gebieden die te droog of te nat zijn voor akker- of weiland»
Daarom is de vegetatie zelf als indicator voor de milieu-omstan
digheden gebruikt. Door verschillende auteurs zijn lijsten opgesteld
van de indicatiewaarde van onkruiden van akkers, graslanden, heiden,
venen en bossen voor temperatuur, licht, zuurgraad, waterhuishouding,
stikstofmineralisatie etc. (zie o.a. Ellenberg, 1950i 19521, 1963;
Schönhar, 1952, 1953i 195^1 Zólyomi, 196*f; Kovâcs, 1969; Kruijne,
De Vries & Mooi, 1967 en de in deze publikaties geciteerde literatuur)
Door Van der Werf (1970 a,b) zijn deze en andere gegevens samengevat.
Na voltooiing van het rekenwerk voor dit onderzoek, verscheen de publikatie van Ellenberg (197*0. De lijsten hierin zijn vergelijkbaar
met die van Van der Werf.
De watervoorziening van de plant is niet alleen afhankelijk van
de grondwaterstand, maar ook van de fysische en chemische eigenschap
pen van de bodem, zoals reeds werd vermeld. Ook de luchtvochtigheid
is van belang (graslandplanten, die in Oost-Europa, waar de lucht
droger is dan in Nederland, slechts op bodems voorkomen die door het
grondwater worden beïnvloed, komen in Nederland ook buiten de invloeds
sfeer van het grondwater voor; Van Leeuwen, 1962). Het indicatiegetal
W voor de watervoorziening is daardoor niet rechtstreeks gecorreleerd
met de vereiste grondwaterstand. De schaal voor de watervoorziening
is een tienpuntsschaal, die over de hele wereld kan worden toegepast.
Soorten met W 1 - 2 komen in hoofdzaak in zeer droge woestijngebieden
voor. Door het relatief vochtige Nederlandse klimaat komen soorten met
W 1 - 5 in °ns land meestal onafhankelijk van het grondwater voor,
terwijl soorten met W 6 op bodems met een grote watercapaciteit buiten
bereik van het grondwater kunnen voorkomen. Planten met W 7 zijn plan
ten van vochtige bodems en die met W 8 - 9 moerasplanten* Planten met
W 10 komen uitsluitend in het water voor. Planten met W 0 zijn weinig
kieskeurig met betrekking tot hun watervoorziening en kunnen dus op
plaatsen met een zeer verschillende vochttoestand voorkomen. De getal
len, die gebaseerd zijn op vergelijkende veldwaarnemingen, zijn ver
kregen doordat elke auteur telkens binnen een beperkte tijd in een
terrein met een betrekkelijk homogene bodemgesteldheid, maar met een
ruimtelijke variatie in grondwaterstand, de verspreiding van de ver
schillende plantesoorten heeft onderzocht en deze "rervolg?.:is in bo
vengenoemde reeks heeft geplaatst.

_ 6k _
Stikstof- en fosforverbindingen zijn belangrijke plantevoedingsstoffen. Op de meest natuurlijke standplaatsen en in de landbouw raakt
stikstof het eerst in het minimum, gevolg door fosfor. De stikstof
komt, zoals in het vorige werd uiteengezet, door mineralisatie beschik+
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baar in de vorm van NH^ - en NO., -verbindingen. Het indicatiegetal N
geeft de stikstofbehoefte van de plantesoorten aan in een vijfpunts
schaal. Soorten met N 1 komen slechts voor op bodems met een uiterst
geringe stikstofmineralisatie, zoals het Veluwemassief. In de reeks
K 1 - 5 neemt de stikstofbehoefte steeds toe. De laatste categorie
bestaat uit planten van sterk bemeste plaatsen, zoals moderne cultuur
graslanden. Soorten met N 0 zijn weinig kieskeurig voor de voorziening
met stikstof. Oorspronkelijk zijn de getallen gebaseerd op vergelij
kende veldwaarnemingen. De waarde van N geeft dus aan welke eisen de
plant in het veld aan de factor stikstofmineralisatie stelt. Bij
kweekproeven in het laboratorium zijn de eisen vaak heel anders dan in
het veld (Ellenberg, 1950, 1952a). Later is de indeling van Ellenberg
grotendeels bevestigd door o.a. Meyer (1957) en Kovâcs (1964), die de
stikstofmineralisatie in grondmonsters uit verschillende vegetatie
typen hebben gemeten.
Over de indicatiewaarde (P) van de wilde planten, met name bos
planten, voor fosfaten is nog weinig bekend. Evenals voor de stikstof
mineralisatie geeft Van der Werf (1970 a,b) een waardering van 1 - 5 »
Van 195 soorten, die langs het Veluwemassief voorkomen en waarvan N
en P bekend zijn is de product-moment-correlatiecoëfficiënt (N,P) 0,69.
De waarde van N geeft dus tevens enige informatie over de fosfaatbe
hoefte. Van veel andere stoffen, die voor de plantengroei noodzakelijk
2-f2—
zijn (b.v. Ca , Fe, SO^ ), zijn geen of weinig gegevens bekend over
de verschillen in de eisen die de wilde planten aan deze factoren
stellen.
Er werd met behulp van de documentatie (7«2) voor elk natuurge
bied een lijst opgesteld van de aangetroffen plantesoorten (floralijst) en bij elke soort de bijbehorende waarde van W en N genoteerd.
Er was onvoldoende informatie beschikbaar om rekening te houden met
het kwantitatieve aandeel van elke soort in de vegetatie. Indien het
verschil tussen de grootste en de kleinste waarde van ¥, respectieve
lijk N, van de verschillende plantesoorten in een gebied niet meer dan
2 bedroeg, werden de gemiddelden ï en S berekend, in overeenstekking
met de gebruikelijke werk'irfijze (Ellenberg, 1963» Kovâcs, 1964; Zólyomi,
1964). Hierbij werden de planten met ¥ 0, respectievelijk N 0 buiten
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(1957 fide Ellenberg, 1963) en Meyer (1957) blijkt dat het verband
tussen W en de grondwaterstand, respectievelijk N en de gemeten stik
stofmineralisatie, over een bereik van 2 punten bij benadering li
neair is, hetgeen de gevolgde werkwijze rechtvaardigt. Wanneer de
minima en de maxima van ¥, respectievelijk N, voor de verschillende
plantesoorten in hetzelfde gebied ver uiteen liggen, zijn deze func
ties niet meer lineair en kunnen W en N niet worden berekend, In dit
geval zijn de plantesoorten met de hoogste W en de laagste N gebruikt
om de hydrologische kwetsbaarheid van een terrein te bepalen.
De uiteindelijke beoordeling is geschied met behulp van tabel 3«
1,8
arm

1,9$ N$2,7
matig arm

2,8$ N^3,^
matig rijk

N£3,5
rijk

W^5i9 droog

1

1

1

1

6,0< Wc$7,'+
vochtig

3

2

2

2

7,5<W^8,9
drassig

3

3

2

2

Wi 9,0 nat

3

3

3

2

¥>9)0 open water
met geleidelijke
overgang land/
water

3

3

3

2

W> 9*0 open water
met abrupte over
gang land/water

2

2

2

1

Tabel 3« Hydrologische kwetsbaarheid van de vegetatie
1= Vegetatie niet tot zeer weinig kwetsbaar voor water
standsveranderingen van 1-2 dm»
2. Vegetatie matig kwetsbaar voor waterstandsveranderingen
van 1-2 dm.
3« Vegetatie zeer kwetsbaar voor waterstandsveranderingen
van 1-2 dm.
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De waarderingen werden op bijlage 6 aangegeven. Wanneer er van
een gebied zeer weinig gegevens bekend waren is getracht door verge
lijking met naburige gebieden met overeenkomstige gt's en bodemtypen
tot een waardering te komen. Zulke gevallen zijn op de kaart aangegevan met een ? achter het volgnummer.
Bij het hanteren van de kaart moet er rekening mee worden gehou
den dat voor enkele terreinen de waardering niet juist is door het
ontbreken van voldoende gegevens. Dit verstoort echter het algemene
kaartbeeld geenszins, omdat het over kleinere stukken gaat. Indien
tot infiltratie zou worden besloten, zal van de plaatsen die men daar
voor kiest alsnog een nauwkeuriger studie gemaakt moeten worden.
De kaart kan slechts worden gebruikt voor het beoordelen van de hy
drologische kwetsbaarheid van gebieden rond de Veluwe in hun onderling
verband voor waterstandsveranderingen van 1-2 dm.
7.3»2 Vegetatie en chemische samenstelling van het grondwater
De chemische samenstelling van het grondwater heeft een belanrijke invloed op de vegetatie (zie b.v. Meijer Drees, 1936; Ellenberg,
1939i 1963» Hartmann 19^1j Buchwald, 1951; Dietrich, 1958; Maas, 1959;
Klötzli, 1969; Yerli, 1970). De invloed van het grondwater neemt af
met de afstand ervan tot het maaiveld (de wortelzone). Dietrich vindt
geen invloed van de samenstelling van het grondwater op de vegetatie,
wanneer de gemiddelde grondwaterstand meer dan 80 cm beneden het maai
veld is. Deze grens valt vrijwel samen met de grens tussen gt VI en
gt VII, die dus ook in dit opzicht betekenis heeft.
Chemische analyses van het grondwater dat via de capillaire fran
je door de vegetatie kan worden opgenomen, zijn schaars en beperken
zich meestal tot de hardheid en/of calciumgehalte (Ellenberg, 1939;
Dietrich, 1958; Yerli, 1970). Maas (1959) geeft uitgebreide analyses
voor bronbossen. Uit het onderzoek van Dietrich blijkt dat de chemische
samenstelling in de tijd sterk kan wisselen. De cijfers die door
Dietrich en Ellenberg worden gegeven moeten daarom voorzichtig worden
gehanteerd. Globaal komt het voedselarme vochtige loofbos voor bij een
Ca^+-gehalte van het grondwater van 5-35 mg/1» het matig voedselarme
vochtige loofbos bij 35-100 mg/1 Ca^+ en het matig voedselrijke voch
tige loofbos bij 100-200 mg/1 Ca^+. Deze cijfers moeten meer als
richtlijn dan als absolute waarde worden beschouwd. Bij vergelijking
van deze richtlijnen net tabel 2 valt op dat er waarschijnlijk aanzien
lijke veranderingen in de vochtige, voedselarme vegetaties te verwach
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Het effect van Ca

is o.a. een verhoging van de pH, waardoor de stik

stofmineralisatie wordt bevorderd, hetgeen ook gebeurt bij daling van
de waterstand.

Tabel 3 kan dus ook worden gebruikt om de relatieve

kwetsbaarheid van de vegetatie voor verandering van de gr ondvrat ersamen
stelling te schatten, te meer daar niet alleen de concentratie van Ca^+
en Mg^+, maar ook die van andere nutriënten (NO^ , S0^~ en K+) zal
stijgen.
7oh

Natuurwaarde
MÖrzer Bruyns (1965)» Westhoff (1970) en Adriani & Tesch (1972)
noemen de volgende functies van de natuur: regulatie-functie (o.a.
van de waterhuishouding), signaalfunctie (aan- of afwezigheid van ge
voelige organismen kan vervuiling indiceren), reservoirfunctie (voedings-, genot- en geneesmiddelen, genetisch materiaal), laboratorium
functie (terrein voor uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek), educa
tieve functie, recreatiefunctie. Harms (1973) geeft een overzicht van
de criteria voor de evaluatie van deze functies.
Voor de toepassing van de methoden van natuurwaardering, die door
Harms worden vermeld, is veelal een zeer nauwkeurige veldinventarisatie
van de hogere planten en/of de vegetatie noodzakelijk. Voor een groot
anntnl natuurgebieden was doze niet beschikbaar.
Daarom is een methode gebruikt, afgeleid van de methode die is toe
gepast bij de botanische evaluatie voor de samenstelling van de voor
lopige waarderingskaart van het natuurlijk milieu in Nederland op
schaal 1 : 600 000 (Kalkhoven, Stumpel & Stumpel-Rienks, 1973;
Stumpel-Rienks, 197*0»
De basiseenheden van deze z.g. WERON-methode (Werkproces Ruimte
lijke Ontwikkeling in Nederland) zijn landschapselementen of ecotopen.
Voorbeelden zijn stuifzand, bronbos, vochtige heide, beek, blauwgrasland, jong naaldbos, akker, haven en stadswijk. De botanische beteke
nis van elke ecotoop ten opzichte van de andere is geëvalueerd in een
tienpuntsschaal op grond van criteria als de zeldzaamheid en diversi
teit van de levensgemeenschappen in Nederland en Noordwest-Europa, de
mate waarin het karakteristiek is voor Nederland en het biogeografisch
belang. De meeste ecotopen kunnen door een vegetatiekundige met de
nodige terreinkennis rechtstreeks van de topografische kaart op schaal
1 : 50 000 worden afgelezen, zodat een snelle waardering mogelijk is.
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passing bruikbaar daar hiermee vooral overgangen tussen twee of meer
ecotopen onvoldoende worden gewaardeerd. Op de landelijke milieukaart
(schaal 1 : 600 000) konden deze niet goed worden weergegeven. Vooral
in het randgebied van de Veluwe komen overgangen in het fygisch en
chemisch milieu (bodemtypen, grondwatertrappen) en daardoor in ecoto
pen voor. Het aan de regionale situatie aangepaste systeem is weerge
geven in tabel if.
De voedsclarme loofbossen, droge heiden en stuifzanden zijn op het
Veluwemassief zeer goed ontwikkeld en komen daar in uitgestrekte, re
latief weinig afwisselende gebieden voor. Zulke uitgestrekte voedselarme gebieden zijn nationaal en internationaal zeldzaam en daarom op
de landelijke milieukaart hoog gewaardeerd. De voedselarme loofbossen,
droge heiden en stuifzanden komen langs de Veluwerand slechts lokaal
en fragmentarisch ontwikkeld voor en zijn zelden zeer groot. Daarom
zijn deze ecotopen lager gewaardeerd dan bij de WEKDN-metbode. Er is
een nieuw ecotoop, nl. een boscomplex met veel overgang tussen bodem
typen en/of grondwatertrappen ingevoerd. Dit is vrij hoog gewaardeerd,
daar het in hoge mate karakteristiek is voor de Veluwerand. Een ander
verschil met de WERON-methode is dat de hier gebruikte methode slechts
vier waarderingsklassen heeft en de WERON-methode tien. In het laatste
systeem zijn echter ook de veel minder waardevolle, buiten de natuur
gebieden gelegen terreinen betrokken. De natuurgebieden zijn in het
WERON-systeem in de hoogste drie of voer klassen gewaardeerd. Vanwege
de beperking tot de natuurgebieden, waarin in principe slechts waar
devolle ecotopen voorkomen, kon een berekening van de natuurwaarde,
waarbij rekening werd gehouden met de oppervlakte die de verschillende
ecotopen innemen, achterwege blijven. Elk gebied heeft de waardering
van dat ecotoop, waaraan het zijn bijzondere waarde ontleent, toege
kend gekregen. Bijzonder fraai ontwikkelde ecotopen, met zeldzame
en/of karakteristieke soorten, zijn een klasse hoger gewaardeerd dan
in tabel k is aangegeven, gedegenereerde of slecht ontwikkelde eco
topen een klasse lager. Indien van een gebied onvoldoende natuurweten
schappelijke gegevens bekend waren, is de natuurwaarde bepaald door
vergelijking met gebieden, waarvan deze gegevens wel bekend waren en
die een overeenkomstige bodemkundige en topografische opbouw hebben.
Deze gevallen zijn op bijlage 6 aangegeven met een ? voor het volg
nummer.
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Ecotoop

Natuurwaardering van
de vegetatie.

1.

Bronbos

uiterst waardevol

2.

Hoogveen

3.

Vochtige en. natte heide of complex met overgangen
tussen natte, vochtige en droge heide

b.

li

li

Ven

h

ti

5.

Schraalland (blauwgrasland)

h

h

6»

Boscomplex met veel overgangen tussen verschillende bijzonder waardevol
bodemtypen en/of grondwatertrappen

7.

Spreng met natuurlijke bronvegetatie

8.

Boscomplex met weinig overgangen tussen verschil
lende bodemtypen en/of grondwatertrappen

9»

Moerasbos, b.v. beekbegeleidend

li

10=

Houtwal

h

11.

Droge heide, stuifzand

h

12.

Moeras

h

13»

Niet-genormaliseerde beek, spreng zonder natuur
lijke bronvegetatic.

h

1*f.

Oude rivierloop

li

15»

Kolk, wiel

h

16.

Tichelgatencomplex

h

1.7»

Meer, eutrofe plas

18.

Genormaliseerde beek

19»

Diepe plas (ontgronding)

h

20.

Es, akker

h

21.

Drasland, natte, hooiweide

li

22.

Cultuurgrasland

»

Tabel

"

"

zeer waardevol

tamelijk waardevol
it

Natuurwaardering van de vegetatie.

Indien een ecotoop bijzonder goed ia ontwikkeld, is de waardering één klasse
hoger dan aangegeven. Indien een ecotoop slecht is ontwikkeld, is de waardering
één klasse lager dan aangegeven.

7«5 Gevolgen van de infiltratie voor de waarde van de vegetatie
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De bestaande kennis van de hydrologische en hydrochemische veran
deringen in de vegetatie van natuurgebieden langs het Veluwemassief en
van de relatie tussen grondwaterstanden en vegetatie in het algemeen
is zodanig dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is om nauwkeurig voor
spellingen te doen over de veranderingen die de infiltratie in de ve
getatie zal veroorzaken.
In 7°7 is de natuurwaarde van een gebied mede gedefinieerd als de
bijdrage die dat gebied levert tot de ruimtelijke variatie van het
natuurlijk milieu. Het Veluwemassief onderscheidt zich door zijn
grootschaligheid en voedselarmoede van de rest van Nederland en levert
als geheel een grote bijdrage tot de ruimtelijke variatie in ons land.
De ruimtelijke variatie binnen het massief is relatief klein. Binnen
het randgebied is een grote ruimtelijke variatie. Bij het ontstaan van
de verschillende bodemtypen in het randgebied (o.a. podzolen, veengron
den, beekeerdgronden) hebben de vegetatie, de neerslag, het grond- en
oppervlaktewater en de variatie in hoeveelheid en niveau daarvan een
belangrijke rol gespeeld. Doordat er veel verschillende bodemtypen en
grondwatertrappen aanwezig zijn komt er een groot aantal vegetatie
typen voor.
Het patroon van de bodemtypen, het milieu van de vegetatie, is
mede door het proces van de hydrologische kringloop ontstaan.
Van Leeuwen (1962, 1965» 1966, 196?» 1970, 1973; zie ook Bakker, 197*0
constateerde dat er een zeer nauwe relatie bestaat tussen proces en
patroon. De bestaande ruimtelijke variatie in het milieu en de daaraan
aangepaste vegetatie kan te niet worden gedaan door een grotere tempo
rele variatie (variatie in de tijd) in de processen, of anders gezegd,
wanneer de grootte van een milieufactor minder goed voorspelbaar wordt.
Een geringe temporele variatie is een noodzakelijke voorwaarde voor
het ontstaan en het handhaven van een grote ruimtelijke variatie.

B

-71 Dit kan met behulp van het voorbeeld in figuur 2 worden gedemon
streerd. Geval A is een geaccidenteerd terrein, waarin de hoogste
grondwaterstand (doorgaans in de winter) en de laagste (najaar) zijn
aangegeven. Terwille van de duidelijkheid zijn het reliëf van het ter
rein en de waterstandsfluctuaties overdreven weergegeven. Dit doet aan
de principes echter niets af. Voor beide tijdstippen is de vochttoestand vermeld van de laagste punten in het terrein. Geval B is hetzelf
de terrein, maar nu is de fluctuatie van de grondwaterstand toegenomen.
De toename van de hoogste grondvraterstand is geringer dan de afname van
de laagste grondwaterstand. In de winter is er in geval B in de laagste
punten van het terrein overal open water. Er is minder ruimtelijke va
riatie dan in geval A, waar in de winter in de laagste punten van het
terrein natte plaatsen en plaatsen met open water zijn. Ook in het
najaar is er in geval B minder ruimtelijke verschil in het milieu dan
in geval A, mot het gevolg dat er in geval B ook minder ruimtelijke
variatie in de vegetatie is dan in geval A.
Bij de Veluwe-infiltratie zal de extra-verhoging van de grondwa
terstand niet altijd in de winter vallen en de extra-verlaging niet
altijd in het najaar. Het verschil tussen de hoogste en de laagste
grondwaterstand zal daarom meestal kleiner zijn dan de som van het
reeds van nature aanwezige verschil en de verhoging en verlaging door
de infiltratie. Toch neemt hierdoor de temporale variatie van de grond
vraterstand toe, daar een niet-periodieke fluctuatie wordt gesuperponeerd op een periodieke fluctuatie. De grondwaterstand wordt hierdoor
minder goed voorspelbaar.
Door de grotere temporele variatie van de grondwaterstand in de
randgebieden van het Veluwemassief zal de ruimtelijke variatie ver
minderen. Dit uit zich in de eerste plaats in het verdid.jnen van plantesoorten, die karakteristiek zijn voor milieus met veel ruimtelijke
variatie en milieuovergangen. In het algemeen zijn dit soorten waarvan
de milieus in de laatste honderd jaar door ontwatering en bemesting
reeds zeldzaam zijn geworden.
In die gebieden, waar met oorspronkelijk grondwater vermengd infiltraat afstroomt en het grondwater dus voedselrijker wordt, zal de
geleidelijke overgang van voedselarm onder het massief naar voedselrijk
in het randgebied aan betekenis verliezen. Ook dit is een vermindering
van de ruimtelijke variatie in het milieu en heeft voor de vegetatie
gevolgen die vergelijkbaar zijn met die van een grotere fluctuatie van
de grondwaterstand.
De infiltratie zal in geen geval voordelige gevolgen hebben voor
de natuurwaarde van de vegetatie in de randgebieden.
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De infiltratie kan invloed hebben op de beekafvoer (R.I.D., 197^a)
en op de chemische samenstelling van het beekwater (tabel 1). Vanuit
geohydrologisch oogpunt lijkt infiltratie ten oosten van de waterschei
ding niet aantrekkelijk. Er wordt in het volgende dan ook aangenomen
dat een verandering van de samenstelling van het naar de beken toe
vloeiende grondwater zich uitsluitend aan de westkant van het stuwwallencomplex zal manifesteren, dus in de beken van de Gelderse Vallei
en de beken die uitmonden in het Veluwemeer en het Eemmeer.
Hadderingh & Hulshoff Pol (1971) onderzochten de chemische samen
stelling van het water, de visfauna en de macrofauna (met het blote
oog zichtbare ongewervelde waterdieren) in de stroomgebieden van de
Lunterse en Barneveldse beken. De hydrobiologische toestand is er ui
termate slecht door normalisatie en verontreiniging. Dit werd beves
tigd door de Projektgroep Eem (1973)= In het stroomgebied van de
Schuitenbeek komen plaatselijk nog waardevolle fauna-elementen voor
(Vertegaal, 197*0 > hoewel het systeem als geheel een matige kwaliteit
heeft (Zuiveringschap Veluwe, 1973)® Op grond vam deze gegevens is het
nauwelijks voorstelbaar dat door de kwalitatieve en kwantitatieve ver
anderingen die door infiltratie in dit gebied kunnen optreden,(zelfs
na eventuele verbetering van de waterkwaliteit door zuiveringsinstal
laties) de hydrobiologische toestand slechter zal worden.
De beken tussen de Schuitenbeek en Harderwijk hebben een slecht»
waterkwaliteit (Zuiveringschap Veluwe, 1973)°
De Werkgroep Beken (1973, 197*0 onderzocht de beken tussen
Herderwijk en Elburg, die een zeer uitzonderlijk, waarschijnlijk uniek
type vormen. Doordat de beken ten minste een deel van hun loop door
veengrond hebben gesneden, komen er enerzijds diersoorten voor uit de
sloten met stilstaand water van veenweidegebieden en anderzijds soor
ten, kenmerkend voor stromend water. Daarbij stromen de zuidelijk ge
legen beken door hun grotere verval sneller dan de noordelijke beken,
waardoor de onderlinge verschillen tussen de beken worden geaccentueerd.
De beken worden in geringe mate beïnvloed door agrarische activiteiten

-73 (R.I.D., ongepubliceerd; Zuiveringschap Veluwe, 1973)- Het is niet
zeer waarschijnlijk dat een verandering van de chemische samenstelling
van het water zoals die in verband met de infiltratie voorspeld wordt
(tabel 2) veel veranderingen in de hydrobiologische toestand zal ver
oorzaken.» Toch is nader onderzoek aanbevelenswaardig« Voor de water
standsfluctuaties geldt hetzelfde als bij de hierna te bespreken beken
langs de oostelijke en zuidelijke Veluwerand.
In de oostelijke en zuidelijke beken en bronnen zal de invloed van
de infiltratie, indien deze ten westen of ten noorden van de grondwater
scheidingen wordt uitgevoerd, zich beperken tot veranderingen in de
fluctuaties van de waterstand, tfit metingen is gebleken dat de afvoer
en daarmee de waterstand en de stroomsnelheid in deze beken sterk kan
fluctueren (R.I.D., 1970)«. De vegetatie van de beken en hun oevers is
hieraan aangepast (Van Dam & Sollman, 1975) en zolang de bronnen niet
stagneren of droogvallen behoeven schadelijke gevolgen voor de vegeta
tie nauwelijks te worden verwacht. De vegetatie van de bronbossen in
de omgeving van Arnhem moet echter voorlopig als zeer kwetsbaar worden
gewaardeerd.

Onderzoek naar de nacrofauna van beken langs de zuidelijke
Veluwezoom werd verricht door Venema (1975) en Van Frankenhuyzen
(197*0 ; dat in de Oostveluwse beken is lopend. Specifieke groepen voor
het beekmilieu, die ook in de niet-verontreinigde bovenlopen van de
Veluwse beken voorkomen zijn platwormen en larven v-.n Steenvliegen,
Eendagsvliegen en Kokerjuffers. De Platwormen zijn in hun verspreiding
beperkt tot stromend water daar ze een zeer constante, relatief lage
temperatuur en een goede zuurstofvoorziening nodig hebben. De larven
van de genoemde insektengroepen hebben eveneens veel zuurstof nodig,
terwijl de wijze van voedselzoeken aan de stroming is aangepast
(sommige Kokerjufferlarven spinnen netjes, waarin ze voorbij zwevende
organische deeltjes vangen).
Een vermindering van de beekafvoer en stroomsnelheid veroorzaakt
grotere temperatuurschommelingen, minder aëratie en minder voedselaanvoer en zal de beekfauna niet ten goede komen. Indicaties hiervoor
geeft het onderzoek van Van Frankenhuyzen (197*0, die in de Heelsumse
Beek, die de laatste jaren een bijzonder lage afvoer heeft, veel minder
Platwormen aantrof, dan bij een normale afvoer te verwachten is.
Hynes (1958) bestudeerde de effecten van het droogvallen van een beek
in Wales in augustus en september. Een jaar na de droogteperiode waren
veel van de voordien aanwezige larven van Steenvliegen, Eendagsvliegen
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en Kokerjuffers aanwezig, Platwormen ondervonden geen schade doordat
ze tijdelijk verder stroomafwaarts, waar de beek niet droogviel, waren
gemigreerd« Herstel van het Platwormenbestand door tijdelijk migratie
moet in de Veluwse beken zeer onwaarschijnlijk worden geacht, daar de
benedenlopen sterk zijn vervuild (Zuiveringschap Veluwe, 1973) en de
schone bovenlopen kort zijn» Het is zeer de vraag of na uitvoering van
het zuiveringplan (Zuiveringschap Veluwe, 197*0 deze migratie in alle
beken wel mogelijk zal zijn. De specifieke

beekfauna komt namelijk

ook voor in bovenlopen van die beken waarvan de kwaliteit in de bene
denlopen na uitvoering van het saneringsplan nog steeds onvoldoende
zal zijn voor de bijzondere beekfauna.
Oomen 8c Geelen (1966) onderzochten de geografische verpreiding
van de Alpenplatworm in Nederland« Zij troffen hem slechts aan in na
tuurlijke bronnen, die nooit verdrogen (langs de Veluwe uitsluitend
bij de Duno)« Hynes (1958) heeft zeer sterke aanwijzingen dat tijdelijk
droogvallen van beken een van de voornaamste factoren is die de geo
grafische verspreiding van Steenvliegen, Eendagsvliegen en Kokerjuffers
beperkt« Alleen de eieren zouden betrekkelijk ongevoelig zijn voor
droogte» Het effect van verdroging op de insektenfauna is daardoor zeer
afhankelijk van het seizoen« Hynes (1968) vond dat de nacrofauna van
een bergbeek, waarin de waterstand tijdelijk was verhoogd, weliswaar
was gereduceerd, doch binnen een jaar weer was geregenereerd«
Polder (1965) trof de voor beken karakteristieke Beekprik aan in
de Heelsumse Beek, het bekencomplex ten oosten van Vaassen en de
Goudvinkbeek bij Apeldoorn; verder komt de Beekprik nog in de Eerbeekse,
Renkumse en Tongerense Beek voor. De Beekprik is een kraakbeenvis die
het grootste deel van zijn leven als larve in de zandige beekbodem
is verborgen en daar Kiezelwieren en kleine bodemdieren eet. De lar
ven behoeven niet veel zuurstof, maar kunnen rottingsprocessen

in de

bodem van stilstaand water niet verdragen; ze zijn daarom aan stromend
water gebonden« In het voorjaar komen de volwassen geworden dieren uit
de bodem naar boven om in de beek te paaien en eieren af te zetten.
In enkele beken (Beekhuizen, Hierdense Beek, Renkumse Beek) kwam
of komt de Beekforel voor. In veel beken komt bovendien het Bermpje
voor, een visje dat karakteristiek is voor niet tot zeer weinig ver
ontreinigde beken met helder water en kale zand-, grind- of steen
bodem. Het voedsel bestaat o.a. uit Vlokreeften en larven van
Steenvliegen, Eendagsvliegen en Kokerjuffers« Als de insektelarven

door vermindering van beekafvoer of uitdroging verdwijnen, vermindert
ook de visstand. De Beekpriklarven stervan door uitdroging, terwijl het
onwaarschijnlijk.is dat Forel, Bermpje en Rivierdonderpad migratie naar
de vervuilde benedenlopen zullen overleven.
Bij de inventarisaties van de macrofauna in de Oostveluwae beken
is gebleken dat de hydrobiologische waarde niet altijd overeenkomt met
de op de kaart aangegeven botanische waarde en hiervan soms twee klas
sen kan verschillen. In principe zijn de bovenlopen van al deze beken
waardevol. De meeste beken op de Zuid-Veluwe zijn hydrobiologisch bij
zonder tot uiterst waardevol. Het best ontwikkeld is de macrofauna van
de Duno, maar ook Heelsumse Beek, Seelbeek, Laag-Oorsprong, Hemelse Bag,
Zijpendaal, Rozendaal en Beekhuizen zijn uiterst waardevol. Bijzonder
waardevol zijn de Renkumse Beek, Klein Warnsborn, Mariëndaal en
Middachten.
De niet verontreinigde bovenlopen op de Oost-Veluwe zijn voor een
aantal specifieken Nederlandse plantesoorten (hogere planten, mossen en
wierden; mond. med. Janssen)en dieren (macrofauna, vissen) een laatste
vluchtplaats en zijn daardoor van grote waarde. Tijdelijk droogvallen
van de beken vermindert deze waarde aanzienlijk.
De Ijsvogel is langs sommige Veluwse beken gesignaleerd (Timmerman,
1970). Deze broedvogel, die in heel West-Europa zèldzaam is en nog
steeds zeldzamer wordt, komt in Nederland voornamelijk voor in het
oosten van Noord-Brabant, Twente, de Graafschap, langs de Oost-Veluwe
en plaatselijk in de Gelderse Vallei. Hij maakt zijn nest in steile
oevers. Het voedsel bestaat uit kleine visjes en waterinsekten
(Kniprath, 196^). De Ijsvogel vangt zijn prooi op het gezicht waarvoor
helder water met weinig of geen turbulentie noodzakelijk is. Buiten
het broedseizoen wordt de Ijsvogel langs de meeste Veluwse beken foeragerend aangetroffen. Het is belangrijk dat de beken 's winters niet
stagneren en dichtvriezen, daar hierdoor voedsel zoeken onmogelijk is.
Droogvallen van de beken op ongunstige tijdstippen kan ernstige gevol
gen hebben voor de Nederlandse en Europese IJsvogelstand, die toch al
sterk is verminderd door o.a. beeknormalisatie, -kanalisatie en water
vervuiling.
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9 WEIDEVOGELS

Tussen de grondwaterstand in het vroege voorjaar en de kwaliteit
van de weidevogelstand bestaat een zeer nauwe relatie. Ondanks het
feit dat een aantal specifieke weidevogelsoorten in Nederland de
laatste decennia sterk is achteruitgegaan door cultuurtechnische maat
regelen, blijkt het erg moeilijk om absolute cijfers te geven waaraan
de waterstand in het broedseizoen en daarbuiten moet voldoen» De oorzaak hiervan is dat bij het uitvoeren van ruilverkavelingen niet
slechts de waterstand wordt verlaagd, maar dat de graslanden vroeger
in het voorjaar kunnen worden bewerkt, waardoor de vogels meer worden
verontrust. Tot de verontrusting draagt ook de betere ontsluiting bij.
Bovendien vindt er sterkere bemesting plaats.
De beste weidevogelgebieden zijn de gebieden die tussen het mo
ment dat de vogels aankomen en half mei onder water staan, met hier
en daar droge plekken waar de vogels kunnen nestelen. In gebieden met
een sterk reliëf kan de waterstand op de hoogste plaatsen wat leger
zijn, mits er drassige gedeelten blijven (Hoogenhout, 1970; Vergunst,
1970). In uiterst waardevolle en ook uiterst kwetsbare gebieden kan de
weidevogelstand bij een waterstandsverlaging van enkele centimeters
reeds achteruitgaan. In de zeer waardevolle en ook zeer kwetsbare ge
bieden, die in het voorjaar een grondwaterstand van één tot enkele
centimeters beneden het maaiveld hebben, bedraagt de marge zeker niet
meer dan ca. 5-10 cm.
Een aantal belangrijke weidevogelsoorten kan in een reeks worden
geplaatst, waarbij de hydrologische kwetsbaarheid van voor naar achter
afneemt: Kemphaan, Watersnip, Slobeend, Zomertaling, Tureluur, Grutto,
Kievit, Scholekster. Ook Gele Kv?ikstaart en Kwartelkoning zijn gevoe
lig voor veranderingen in de grondwaterstand (mond. nod. S. Braaksna 8e
A. Beintema). De kwetsbaarheid en de ornithologische waarde van de op
de kaart aangegeven gebieden is gebaseerd op de geografische versprei
ding en de dichtheden van de vijf eerstgenoemde soorten in de reeks
(mond. med. G. Hanekamp). Van de polders Kamperveen en Zalk zijn onvol
doende gegevens beschikbaar; vermoedelijk zijn deze gebieden bijsonder
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waardevol en bijzonder kwetsbaar»De polder Arkemheen is wat de weidevogels betreft van internatio
nale betekenis: Slobeend, Zomertaling» Kemphaan, Tureluur, Watersnip

.

1

v

en Gele Kwikstaart komen er verhoudingsgewijs in grote aantallen voor.
De betekenis van de polder Oosterwolde is sinds het begin van de zes
tiger jaren, toen een begin werd gemaakt met een verbeterde droogleg
ging, sterk verminderd (Timmerman, 1973)*
Indien plotselinge onderbreking van de infiltratie gepaard gaat
met daling van de grondwaterstand tijdens de broedtijd, zal dit voor
de weidevogelgebieden negatieve gevolgen hebben. Verhoging heeft posi
tieve gevolgen. De verandering van de grondwaterkwaliteit heeft waar
schijnlijk geen negatieve gevolgen voor de weidevogelstand.

:^r\

rv-

-

78_

10 GLOBALE BOTANISCHE LANDSCHAPSBESCHRIJVING:

.1 Inleiding
Een van de grootste problemen van het ecologische onderzoek dat
gegevens moet verschaffen voor beleidsbeslissingen is het weergeven op
kleine schaal van een zeer complex stelsel van afhankelijkheidsbetrek
kingen in ruimte en tijd. Doordat de onderzoekresultaten op een kaart
worden weergegeven neemt de toegankelijkheid ervan toe , maar veel in
formatie gaat verloren. Om dit enigszins te compenseren is in het volgen
de getracht een globale beschrijving te geven van de vegetaties die ken
merkend zijn voor de randgebieden, in samenhang met de geologische en
bodemkundige opbouw en de menselijke activiteiten, die geleid hebben
tot het ontstaan van de huidige vegetatie.
Bij het tot stand komen van de vegetatie hebben de boeren eeuwen
lang een positieve rol gespeeld door de continuïteit van hun beheer,
dat was aangepast aan de mogelijkheden van het landschap en daarom
plaatselijk sterk wisselde. Hierdoor ontstond een zeer gevarieerde
vegetatie. Door de moderne agrarische methoden zoals bemesting en ont
watering, zijn de biologische rijkdommen van het oude halfnatuurlijke
en cultuurlandschap grotendeels vernietigd. Voor de verklaring van de
samenstelling van de huidige vegetatie, die nog slechts een fragment
is van de vroegere vegetatie, is het onvermijdelijk om terug te vallen
op bronnen met historische beschrijvingen, waarvan "Wilde Planten III"
(Westhoff et al. 1973) de voornaamste is geweest. De vele tientallen
overige bronnen zijn niet steeds afzonderlijk in de tekst vermeld,
maar genoemd ia bijlage 8. De nummers achter de namen van de natuurge
bieden komen overeen met die in de bijlagsi6 en ?. Voor de wetenschap
pelijke namen van planten, dieren en plantengemeenschappen wordt ver
wezen naar bijlage 9» Bij de plantesoorten, die in deze bijlage genoemd
zijn, is ook kwantitatieve indicatie vermeld over de mate van zeldzaam
heid.
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10.2 Gelderse Vallei
Op het kaartje van de belangrijkste natuurlijke milieu in Nederland,
gepubliceerd in de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening (zie ook
Van Leeuwen, 196?)» staat de Gelderse Vallei aangegeven als een gebied
waar de rijkdom aan bijzondere plantesoorten eertijds zeer groot was en
ten dele nog is. Berendse (197*0 onderzocht de biologische betekenis
van het noordoostelijke deel van de Gelderse Vallei. In zijn studiege
bied werden vein 1900 tot 1965 598 soorten hogere planten aangetroffen,
terwijl in Nederland gemiddeld op een vergelijkbare oppervlakte
(177OO ha) ^27 soorten aanwezig waren. Na 1965 zijn deze getallen res
pectievelijk 5^5 en 30^. Enerzijds blijkt hieruit dat in de milieuom
standigheden in dit gebied van oudsher een grote ruimtelijke variatie
is, E&derzijds dat de achteruitgang van het milieu in de noordoostèlijke Vallei minder sterk is dan gemiddeld in de rest van het land.
De ruimtelijke variatie wordt veroorzaakt door een macrogradiënt
van gestuwd preglaciaal zand, voedselarme hoge en lage dekzanden naar
zeeklei in noordwestelijke richting (polder Arkemheen) en veen in
westelijke richting (Nijkerkerveen). De microgradiënten komen voor
namelijk tot stand door de afwisseling van voedselrijkere beekeerdgronden en voedselarme dekzandruggen.
Zoals uit de kaart blijkt is vooral de streek tussen Nijkerk,
Putten en Voorthuizen van betekenis. Reeds voor het jaar 1000 vestigde
de mens zich langs de randen van de beekdalen en rooide het moerasbos
voor een groot deel. Er ontstonden onbemeste hooilanden, die nu op
enkele tientallen vierkante meters bij Zwartebroek (kaartnr. 169) na
geheel zijn verdwenen. Hier komt de gemeenschap van Parnassia en
Vlozegge voor, die in ons land zo goed als uitgestorven is, met naast
de genoemde soorten o.a. Vetblad. De rest van het grasland bestaat nu
uit vegetatiekundig weinig interessante Kamgras- en Beemdgras-Raaigrasweiden.
Op een aantal plaatsen (o.a. Meerveld, 171) is het oude beekbegeleidende loofbos dat vroeger hakhout leverde, nog aanwezig. Het ligt
ten dele op de hoge, voedselarme dekzandruggen, waarop dan EikenBerkenbos voorkomt. Karakteristieke planten zijn o.a. Bochtige Smele,
Rode en Blauwe Bosbes, Dalkruid en Adelaarsvaren. Naar de beek toe

_ 8o _

gaat dit eerst over in Beuken-Eikenbos met o.a. Veelbloemige Salomons
zegel, Rivinus'Viooltje en Bosklaverzuring. Op de voedselrijke grond
langs de beek vinden we Elzen-Vogelkersbos met bijzondere soorten als
Muskuskruid, Grote Keverorchis en Gewone Vogelmelk. In hoge mate
karakteristiek voor de overgang van Beuken-Eikenbos naar Elzen-Vogelkersbos zijn Gele Dovenetel en Slanke Sleutelbloem, die binnen ons land
voornamelijk in de bossen van Oost-Nederland voorkomen. De beken zelf
zijn door normalisatie en watervervuiling ernstig aangetast. Alleen in
het stroomgebied van de Schuitenbeek komt hier en daar het voor bron
beken kenmerkende Wisselbladig Goudveil voor. Ook wordt hier het reeds
genoemde Bermpje aangetroffen.
De dekzandruggen werden gebruikt als bouwland. De akkers of engen
werden bemest met strooisel, heiplaggen en schapemest en herbergden een
rijke onkruidflora. Op plaatsen waar nu nog graan wordt verbouwd komen
nog wel zeldzame akkeronkruiden als Gele Ganzebloem, Dauwnetel en
Breedbladige Dovenetel voor.
De schapen graasden overdag o.a. op de Kruishaarse en Appelse heide
velden (183, 184) die door kappen van bos zijn ontstaan. Deze vroeger
onafzienbare vlakten, begroeid met de vochtige Dopheidegemeenschap
stonden in verbinding met de droge Veluwse heidevelden (StruikheideKruipbremgemeenschap). Door het macrogradiëntkarakter kwamen er veel
thans zeldzame soorten voor (o.a. Orchideeën). De Dopheidegeraeenschap
wordt gekenmerkt door soorten die een vochtig voedselarm milieu prefe
reren (veldpodzolgronden), zoals Dopheide en Veenbies. Op wat lagere
plaatsen (karresporen, randen van vennen) komt de Snavelbiesgemeenschap
voor, met o.a. Witte en Bruine Snavelbies, Kleine Zonnedauw en Moeras
wolfsklauw. Op iets voedselrijkere en/of meer betreden plaatsen vinden
we Borstelgraslandachtige begroeiingen met o.a. Heidekartelblad en
Klokjesgentiaan. Thans is de vochtige heide sterk verbrokkeld door ont
ginning, bebossing, verdwijnen van schaapskudde en verandering van de
grondwaterstand, waardoor op vele plaatsen bomen (Berk, Den) en hees
ters (Vuilboom)opslaan of de heide door monotone Pijpestrootjesvelden
wordt vervangen. Daar Nederland het centrum van het areaal is van de
voor Noordwest-Europa karakteristieke vochtige heiden is het voortbe
staan van de laatste restanten van groot belang. In dit kader zijn de
Kruishaarse Heide (183), de Appelse Heide (*l8*f), de landgoederen Erica
(l6l),de Schaffelaar (157)» de Buzerd (1^5) en meer zuidelijk Groot-
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Wolfswinkel (13?) en Groot-Wagensveld (140) belangrijk. Op de heide bij
de Hoef (195) komt nog een stukje blauwgrasland voor»
Op het landgoed Slichtenhorst (173) komen relicten voor van een
voedselarme vochtig hooiland dat vroeger algemener was in de Vallei#
het "inlands

Schoenetum ". De Knopbies (Schoenus nigricans)komt verder

in ons land alleen in de duinen voor. Sinds een tiental jaren is deze
soort in het noordoostelijk deel van de Gelderse Vallei door verandering
van de waterhuishouding verdwenen, samen met een twintigtal andere
zaldzame soorten. Nog eens 25 soorten staan op de nominatie om door
cultuurtechnische maatregelen te verdwijnen.
Ondanks het feit dat er in het noordelijk deel veel zeldzame
plantesoorten zijn verdwenen en bijzondere vegetaties zijn afgetakeld,
is de algemene achteruitgang minder sterk dan in de rest van Nederland.
Een van de voornaamste redenen is dat de grootgrondbezitters in het
gebied hun bezit niet alleen aan de boeren verpachten, maar belangrijke
stukken voor de jacht gereserveerd houden. Landschappen met een af
wisseling van bossen, houtwallen en akkers lenen zich hiervoor bij uit
stek. De bosjes en houtwallen en de parkbossen van de landheren
(Salenstein, De Neude, De Schaffelaar etc.) herbergen een rijke flora
en vegetatie, mede door de vele overgangen tussen verschillende bodem
typen en grondwatertrappen.
Het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei was tot voor 30 jaar een
van de belangrijkste blauwgraslandcomplexen van Nederland. Deze schrale,
onbemeste en weinig produktieve hooilanden eisen een sterk tot zwak
zure, tamelijk voedselarme,

speciaal fosfaat-, kali- en stikstofarme

bodem. Het grondwater behoort 's winters tot aan of boven het maaiveld
te staan, 's zomers kan de bodem oppervlakkig uitdrogen. Door de ge
compliceerde bodemgesteldheid (veel overgangen tussen zand, veen en
klei) kwamen er in het Binnenveld zeer veei Orchideeën voor. Van de vele
duizendsihectaren zijn er in enkele natuurreservaten slechts 10-20 voor
ontwatering en bemesting gespaard gebleven. Het grootste reservaat is
de Bennekomse Meent (124) dat tevens ornithologisch van belang is
(Watersnip, Zomertaling, Tureluur). Doordat het geheel op veengrond is
gelegen ontbreekt een aantal soorten dat karakteristiek is voor gra
diëntsituaties. Wel komen er o.a. nog Melkviooltje, Vlozegge, Blonde
en Blauwe Zegge, Spaanse Ruiter, Klokjesgentiaan, Parnassia, Gevlekte
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Orchis en Rietorchis voor. Het Meeuwenkamp-Je (125) ligt op de overgang
van zand naar veen. Hierdoor komt er zeer veel Vetblad voor.
10.3 Noordwestelijke rand
In het begin van het Holoceen werd op de pleistocene dekzanden in
dit gebied veen gevormd. Het gebied was toen een onderdeel van het veenmoeras, waar later de Zuiderzee is ontstaan. Na de vorming van de
Zuiderzee is het veen op veel plaatsen door klei bedekt. Tenslotte werd
van Nulde tot Elburg een smalle zandige strandwal gevormd, waardoor het
gebied minder vaak door de zee werd overspoeld. De polders Arkemheen,
Oosterwolde, Dronthen en Haatland werden bedijkt. Door de vele beekjes
werden lemige zandgronden afgezet. Door het reliëf van de ondergrond
zijn de verschillende afzettingen niet overal even dik en is een grote
ruimtelijke variatie in bodemtypen ontstaan. De overgang van de hoge
grond van het Veluwemassief met lage grondwaterstand naar de lage grond
met hoge grondwaterstand voegt nog een dimensie aan de variatie toe.
De geomorfologisch en landschappelijk interessante strandwallen
zijn, vooral tijdens de economische crisis van de jaren dertig, groten
deels afgegraven. Enkele gave restanten liggen ten westen van Hoophuizen.
Kenmerkend zijn plantesoorten als Kruisdistel, Kattedoorn en Heelbeen,
die in Nederland voornamelijk langs de grote rivieren voorkomen in
situaties met gradiënten van droog naar nat en voedselarm naar voedsel
rijk. Ook het Sleedoorn-struweel, dat plaatselijk op de strandwallen
aanwezig is, typeert de gradiëntenrijkdom.
De lage gronden langs de kust waren ongeschikt als bouwland en
werden als grasland in gebruik genomen. Dit gebied behoorde en behoort
nog tot de belangrijkste Nederlandse en daarmee Noordwesteuropese weidevogelgebieden (vooral de polder Arkemheen, zie ook 9), hoewel de broedvogelstand door ontwatering en daarmee samenhangende veranderingen in
agrarisch gebruik het laatste decennium is achteruitgegaan, met name
in de polder Oosterwolde. Deze gebieden zijn door hun grote rust be
langrijke winterverblijf plaatsen voor ganzen. In de graslanden vlak bij
de kust hebben zich door beweiding plaatselijk relicten van de zilte
kwelderflora kunnen handhaven, die voor de afsluiting van de Zuiderzee
meer algemeen was (Engels Gras, Zeepostelein, Melkkruid, Ronde Rus
etc.)
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In enkele doorbraakkolken binnen de dijk van de polder Arkemheen
herinneren soorten als Zilt Torkruid en Heemst nog aan het brakke
water. In de polders tussen de IJssel en de noordelijke rand van het
Veluwemassief bevinden zich vele kolken, die zijn ontstaan na dijk
doorbraken bij extreem hoog water van de zee of de rivier. De vegetatie
van oevers en open water is, evenals het plankton, kenmerkend voor
voedselrijk water. De oevervegetatie bestaat uit soorten als Riet,
Lisdodde, Kalmoes, Mattenbies en Zwanebloem. In het open water drijven
de bladen van Waterlelie en Watergentiaan, waartussen de bloei-aren
van diverse Fonteinkruiden opsteken. Op luwe plaatsen komen veldjes
van Krabbescheer en Kikkerbeet voor. Deze omgeving is een aantrekke
lijk milieu voor vele soorten water- en moerasvogels.
In de polder Oosterwolde (227, 228) en bij Voskuil (225) komen
op enkele plaatsen zeer drassige al of niet bemeste moerasjes voor met
planten van ruigtkruidengemeenschappen, drassige hooilanden en Grote
en Kleine-Zeggengemeenschappen, zoals Grote Boterbloem, Snavel-, Draad
en Oeverzegge, Biezeknoppen, Moerasspiraea, Moeraswolfsmelk, Poelruit,
Veenpluis en Grote Pimpernel.
Het graslandgebied is in een brede zone langs de oude zeekust vrij
van bebouwing. De opstallen zijn geconcentreerd op enkele zuidwest
noordoost verlopende dekzandruggen (Horst, Doornspijk, Oostendorp,
Oosterwolde) en op de dekzanden langs de rand van de stuwwal (Ermelo,
Nunspeet, Wezep). Het niet bebouwde deel van de dekzandafzettingen is
vaak als akkerland in gebruik. Dit werd vroeger bemest met heiplaggen,
vermengd met de in de potstallen gedeponeerde uitwerpselen van schapen,
die graasden op de onafzienbare droge heidevelden van het Veluwemassief.
De heiden zijn nu grotendeels bebost.
Tussen het granslandgebied en de gcrdel van oude bouwlanden komen
veel bosjes en houtwallen voor. Deze hadden vroeger belangrijke econo
mische functies, zoals grensscheiding, vee- en wildkering, houtproduktie (takkenbossen voor de bakker, talhout voor de open haard, bonestaken, run etc») en leverantie van bessen en vruchten (bramen, fram
bozen). Tegenwoordig hebben ze vooral landschappelijke en biologische
(vluchtplaats) functies. In de houtwallen komen fragmenten van ûe
oorspronkelijke vegetatie van het gebied voor. Over de exacte ligging
van de verschillende vegetatietypen is weinig bekend, maar het staat
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wel vast dat er, afhankelijk van de samenstelling van de bodem en de
grondwatertrap veel overgangen tussen Eiken-Berkenbos, Beuken-Eikenbos,
Elzen-Vogelkersbos, Elzenbroekbos en hieraan verwante struwelen voor
komen. Kenmerkende houtige gewassen zijn Zomereik, Ratelpopulier,
Lijsterbes, Amerikaanse Vogelkers,

Berk, Krenteboompje, Hulst, Meidoorn,

Gewone Vogelkers, Gelderse Roos, Es en Zwarte Els. De kruidlaag bestaat
onder andere uit Adelaarsvaren, Eikvaren, Stekelvaren, Pijpestrootje,
Wilde Kamperfoelie, Rankende Helmbloem, Klimop, Veelbloemige Salomons
zegel, Grootbloemmuur, Bosanemoon, Lelietje-der-dalen, Wijfjesvaren,
Speenkruid, Dagkoekoeksbloem, Pluimzegge, Elzenzegge en Gele Lis« De
oorspronkelijke economische betekenis

van de houtwallen is bijna ge

heel verloren gegaan. Ze verdwijnen door omzetting in cultuurland of
degenereren door het stoppen van de periodieke kap. Sommige worden zelfs
als vuilstortplaats gebruikt.
Langs de noordwestelijke Veluwerand ligt een reeks van landgoederen
zoals Oud-Groevenbeek (200), Hulsthorst (207), Klarenbeek (213)» Zwa
luwenburg (217) en IJsselvliedt (223). Op de plaatsen waar geen uit
heem® houtsoorten (naaldbomen) zijn geplant komen bostypen voor, die
gedeeltelijk aan de overgangen droog-nat en voedselrijk-voedselarm zijn
gebonden. Hier herhaalt zich de situatie in het gebied van houtwallen
en kleinere bosjes. Op lage plaatsen worden de bossen ontwaterd door
evenwijdig verlopende greppels.. De grond die bij het graven van de grep
pels vrijkomen, is ernaast gedeponeerd, zodat tussen de greppels
wallen, z.g. rabatten, zijn ontstaan. Hierop groeit vaak hakhout dat
vele jaren niet is gekapt en daardoor is doorgeschoten. Op de randen van
greppels die nog regelmatig water bevatten, komt de IJle Zegge veel
voor. In greppels die enkele jaren droog staan komt deze plant niet meer
voor. Wel weten Dubbelloof en Stekelvaren, die een hoge luchtvochtig
heid prefereren, zich te handhaven. Op het landgoed Klarenbeek zijn de
genoemde mogelijkheden zeer fraai gerealiseerd,, Het Bssenhakhoutbos
De Bloemkampen (209) ligt grotendeels op venige grond, op de overgang
van lemige zandgrond naar venige zeeklei. De vegetatie behoort tot de
vochtige Elzen-Essenbossen (Gewone Vogelkers, Wijfjesvaren, Dagkoekoeks—
bloem, Hop, Gelderse Roos, Gewone Vlier, Grote Brandnetel,Bereklauw,
Zevenblad, Zwarte Els, Bosveldkers en IJle Zegge)o De vele Sleedoorns
v/ijzen op verwantschap met de Sleedoornorde, kenmerkend voor stabiele

- 85 -

overgangssituaties, evenals de bijzondere mossengemeenschap op de
eeuwenoude Essenstoven (Anomodonto-Isothecietum), die verder slechts
langs de grote rivieren en de binnenduinrand voorkomt.
De beekjes tussen Nulde en Harderwijk worden sterk verontreinigd
door afvalwater van de bio-industrie. De beekjes tussen Harderwijk
en Elburg zijn niet of weinig verontreinigd en hydrobiologisch van zeer
grote betekenis. Beekvisjes als het Bermpje en Rivierdonderpadje worden
regelmatig aangetroffen. Het zijn waarschijnlijk de enige beken in
Noord-Europa waarvan een deel van het traject door laagveen loopt. De
bijzondere geomorfologische situatie is duidelijk te herkennen in de
samenstelling van de beekfauna, met typische beeksoorten en elementen
uit sloten van laagveenpolders. Onderling vertonen de beekjes biolo
gische verschillen, doordat het verhang en de stroomsnelheid van zuid
west naar noordoost afnemen. Ijsvogels broeden op plaatsen waar de
beekjes door de strand wal breken.
De natuurgebieden in het dal van de Hierdense Beek (205) worden,
ondanks hun grote ecologische waarde, hier slechts summier besproken,
daar het gebied zeer waarschijnlijk buiten invloed van de infiltratie
blijft. In de eerste plaats is de beek zelf, ondanks de toenemende ver
vuiling door de bio-industrie, nog steeds een nationaal unicum door de
erin levende fauna en flora (Bermpje, Beekprik, Beekforel; Wisselbladig
Goudveil, Teer Vederkruid). Plaatselijk komen langs de beek hoogveen
(Beenbreek, Lavendelheid), beekdalgrasland

(Waterdrieblad, Wateraard

bei) en Elzenbroekbos voor.
Het heideterrein met leemputten bij Staverden (206) is een ware
schatkamer van hogere planten, mossen, paddestoelen en zoetwaterwieren.
Dit zeer gedifferentieerde terrein is ontstaan doordat er leem (wegver
harding) werd gedolven. De leemputten verschillen in ouderdom, grootte
en voedselrijkdom. Tussen de niet afgegraven plaatsen bestaan verschil
len in het leemgehalte van de bodem en de diepte van het grondwater.
De vegetatie van de putten met periodiek wisselende waterstand komt
overeen met die van matig voedselarme vennen (Oeverkruid, Moerashertshooi, Pilvaren, Kleinste Egelskop). In de vochtige sporen van de karren
waarin het leem werd afgevoerd komt de hoogst karakteristieke Draadgentiaangemeenschap voor. Op plaatsen waar leem van de karren op een
leemarme ondergrond is gevallen komt de Orchideeenrijke vochtige heide
voor (Gevlekte Orchis, Welriekende Nachtorchis).
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Het Uddelermeer (202), het Grote Zeilmeer (201) en het Bleeke Meer
(203) hebben van oorsprong een vegetatie van voedselarme vennen. Het
Bleeke Meer is sterk geëutrofieerd. Door recreatie en inspoeling van
kunstmest is ook de oorspronkelijke matig voedselarme vegetatie van het
Uddelermeer nagenoeg verdwenen.
10.4 IJsselvalloi
Aan de flank van de grote stuwwal van de Oost-Veluwe zijn in de
laatste ijstijd door de eroderende werking van het smeltwater van de
sneeuw negen erosiedalen ontstaan. Het door het smeltwater meegevoerde
materiaal werd in uitspoelingswaaiers aan de monden van de wijde
trechtervormige dalen afgezet, zodat er langs de stuwwal een brede gor
del van zg. niveo-fluviatiel zand en grind ontstond. Gedeeltelijk over
het niveo-fluviatiel heen werden dekzanden afgezet. In het Holoceen
sedimenteerde komklei ten noorden van de lijn Apeldoorn-Deventer aan
de oostkant van het Apeldoorns Kanaal. Aan de oostzijde wordt het ge
bied door de zandige tot kleiige oeverwallen van de IJssel begrensd»
Karakteristiek voor het gebied zijn de overgangen van dekzand naar
rivierklei (z.g. mengelgronden). Door de lagere plaatsen van het gebied
hebben talrijke beekjes zich een weg gebaand (beekbezinkingsgronden)«
Op ingesloten laagten bleef ook 's zomers voldoende water staan en kon
zich veen ontwikkelen.
Al vanaf de middeleeuwen werden de vele beekjes, vooral in de
bovenlopen, gebruikt voor het aandrijven van waterradmolens. Daar de
beken 's zomers vaak te weinig water voerden, trachtte men zich van een
regelmatiger aanvoer te verzekeren door in de erosiedalen greppels te
graven naar het hogere heidegebied. Deze greppels, sprengen genaamd,
werden juist tot onder het grondwaterniveau gegraven. De meeste sprengen
zijn 2-k m diep, sommige liggen 7 ra beneden het maaiveld. In de Gouden
Eeuw draaiden er bij Apeldoorn ca. honderd molens, o.a. voor de fabri
cage van papier, meel, olie, mosterd, run en leer. Tegenwoordig wordt
het heldere sprengewater als proceswater in talrijke papierfabrieken
en wasserijen gebruikt, alsmede voor de viskwekerijen. Doorgaans ver
oorzaken de industrieën een sterke vervuiling van de benedenlopen van
de beken, waardoor deze vegetatiekundig en hydrobiologisch nauwelijks
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van belang zijn. De voedselarme, niet verontreinigde bovenlopen zijn
in deze opzichten echter van grote betekenis.
Voor hydrobiologische gegevens zij verwezen naar 8.

Een aantal sprengen

ontspringt in een vrij dicht aangeplant loof- of naaldbos. DBOD. dö sfeèrks
beschaduwing heeft zich hier geen natuurlijke bronvegetatie ontwikkeld
(wel kunnen dergelijke beken hydrobiologisch van groot belang zijn!).
Op plaatsen met een meer open bos met ter plaatse thuishorende hout
soorten (Zwarte Els, Es) kan zich een fragmentarische bronbosvegetatie
ontwikkelen met o.a. Paarbladig Goudveil en Bittere Veldkers, op enkele
plaatsen komen de zeldzame Gebogen en Smalle Beukvaren voor. In geheel
onbeschaduwde beken komt de Bronkruidgemeenschap voor, waarvoor Waterbronkruid en Veenstaartje (een mossoort) kenmerkend zijn. In de boven
loop vein een aantal sprengen komt het voor voedselarme beken karakteris
tieke Teer Vederkruid voor, in diepere langzamer stromende beken de
Gewone Waterranonkel. In de meeste beken vinden we ook het zeldzame
Moerassterrekroos, vaak samen met Drijvend Fonteinkruid of Duizendknoop
fonteinkruid. Bryologisch (mossenkundig) zijn de beken van zeer groot
belang.
Langs de randen van de sprengen hoopt zich vaak bladafval op, dat
afhankelijk van de hoeveelheid water die uit de randen opkwelt voort
durend uitdroogt en weer met water wordt verzadigd. Hierdoor wordt de
mineralisatie van o.a. stikstofverbindingen bevorderd (7»5«1«1)» waar
van Grote Brandnetel en Vlier profiteren. Op de drassige kwelranden
komen naast Moerasmuur, Kale Jonker en Mannagras een aantal triviale
soorten uit het Zilverschoonverbond voor. Deze soorten (Kruipende
Boterbloem, Pitrus, Egelboterbloem, Waternavel) karakteriseren insta
biele milieus in de overgangszone tussen de extremen droog/nat en
voedselrijk/voedselarm. De lokale instabiliteit in een overigens sta
biele (voedselarme) omgeving schept een gunstig milieu voor de Klimop
waterranonkel, die nog in een aantal sprengebeken voorkomt, maar de
laatste decennia sterk in aantal is achteruitgegaan.
De wat voedselrijkere midden- en benedenlopen worden gekenmerkt door
soorten uit het Vlotgras-Egelskopverbond(Beekpunge, Kleine Watereppe,
Witte

Waterkers). Bij vervuiling van het water door fabrieken of uit

spoeling van mest gaat deze vegetatie over in het Moerasandijviever
bond (Driedelig Tandzaad, Waterpeper, Liesgras, Wolfspoot).
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Het Vlotgras-Egelskopverbond en daarmee vergelijkbare gemeenschap
pen zijn nog vrij veel aan te treffen in de streek tussen Apeldoorn
en Heerde (op de kaart met andreaskruisjes aangegeven). Op "overhoekjes" langs de beeklopen komen hier en daar planten uit een vochtig
voedselarm milieu voor (Moerasviooltje, Dopheide, Pijpestrootje,
Vuilboom, Gagel, Blauwe Knoop, etc.), die herinneren aan vroeger, toen
de hoger gelegen enken werden omringd door schrale beekdalgraslanden,
vochtige heiden (schapemest, plaggen!) en hoogveenterreintjes, zoals
het Wisselse Veen en het Paalveen. In een minuscuul relict van het
Wisselse Veen (20), dat grotendeels tot een Berkenbos verworden is, komen
nog Rietorchis en Beenbreek voor.
Een steile wegberm, waar het sijpelende, ijzerrijke kwelwater even
tueel aanwezige fosfaten immobiliseert, is een laatste vluchtplaats
van het vroeger zeer algemene, doch nu uiterst zeldzame Vetblad, een
hydrologische fijnproever. In het begin van deze eeuw is het Wisselse
Veen grotendeels ontgonnen, maar nog tot ca. 1950 waren er in enkele
restanten nog veel planten aanwezig, die karakteristiek zijn voor
voedselarme gebieden met geleidelijke overgangen naar grotere voedselrijkdom (Welriekende Nachtorchis, Malaxis, Veenmoszegge ). Ze zijn door
ontwatering verdwenen.
Op een aantal landgoederen die op de overgang van de hoge zand
gronden naar de lemige en venige beekdalgronden liggen (Vosbergen,
10; Bonenburg, 11; Vossenbroek, 22) komt beekbegeleidend Elzenbroekbos voor. Het beste ontwikkelde voorbeeld (Vossenbroek) wordt tijdens
het samenstellen van dit rapport bedolven onder het zandlichaam van
Rijksweg 50. Het Elzenbroek (Gele Lis, Zwarte Bes) kwam hier voor, dat
ia samenhang met de bodemgesteldheid afwisselde met het Eiken-Berkenbos en het Beuken-Eikenbos. De Rankende Helmbloem, die voor deze laat
ste gemeenschappen kenmerkend is, kwam ook in het Elzenbroekbos voor.
De weilanden in dit typische jachtlandgoed (rust, isolatie) herbergen
een goede weidevogelstand (Kemphaan, Tureluur, Watersnip)» In de
sloten met stromend water komt de Klimopwaterranonkel voor.
Het legendarische Beekbergerwoud x<jas ongetwijfeld het fraaiste
voorbeeld van een bos op de overgang van de hoge naar de lage gronden»
Dit 8000 jaar oude oerwoud ten zuidoosten van Apeldoorn werd in
187O-1871 geveld. Sen oude beschrijving vertelt

"Dit bosch is een
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der merkwaardigste bosschen van ons Vaderland en misschien het enige
natuurwoud, waar nooit in geplant is of wordt. De plantengroei is er
zoo weelderig als nergens in ons gehele land« Het bestaat meest uit
elzenboomen, die zich zeiven zaaien en soms wel een hoogte van 20
ellen bereiken» Voorts ziet men er de schoonste esschen- en eikenboomen, heesters van de vreemdste soort en wilde bloemen.. De zwarte
bezie, de framboos, de braam - en de boschbes vindt men er in over
vloed.

...

Wegens den weeken, moerassigen grond, kan uit dit

bosch niet dan bij sterke vorst gehaald worden, en het is slechts bij
drooge zomers te begaan". Van de vogelwereld moeten hier Raaf, Roer
domp, Ijsvogel en Nachtegaal worden genoemd. De ondergroei bestond uit
Elzenbroeksoorten als Elzenzegge en Gele Lis. Verder uit planten van
het beekbegeleidend loofbos en het vochtige Eiken-Haagbeukenbos. De
nu in ons land zeldzame Gele Dovenetel, Slanke Sleutelbloem, Zwarte
en Witte Rapunzel, Bosbies, Paarbladig Goudveil en Knikkend Nagelkruid waren er talrijk; ook Eenbes en Boswederik kwamen er voor. In
de Zwarte Elzen slingerden zich Klimop

en Wilde Kamperfoelie. De

3-^ m dikke elzenstoven werden overwoekerd door mossen en heesters
(Zvarte Bes, Hazelaar, Wegedoorn, Rode Kornoelje etc.).
Het Beekbergerwoud lag in het centrum van het komvormige gebied
tussen Apeldoorn, Beekbergen, Hall en Klarenbeek, waar veel xi/ateroverlast was. De akkerbouw x«;as geconcentreerd op de engen langs

het

Veluwemassief en op de hoger gelegen mengelgronden van de landgoede
ren tussen Dieren en het Appense Veld. Het lage gebied bestond groten
deels uit schrale hooilanden (blauwgrasland), vochtige heiden en
beekdalgraslanden. Hier en daar lagen op iets hoger gelegen dekzandruggen essen, omgeven door houtwallen. Doordat de produktie van de
onbemeste graslanden en heiden regelmatig werd afgevoerd ontstonden
er in dit gebied met een afwisselende bodemgesteldheid zeer soortenrijke vegetaties, met gradiëntindicatoren als Wolverlei. Vetblad,
Beenbreek, Parnassia, Draadgentiaan en vele soorten Orchideeën,

waar

onder de nu uiterst zeldzame Herfstschroeforchis. Door ontwatering
en bemesting zijn deze hydrologische fijnproevers verdwenen. Er zijn
moderne cultuurgraslanden voor in de plaats gekomen.
In het Lampenbroek (76) zijn nog enkele tientallen centiaren van
de eertijds duizenden hectaren schraalland voor bemesting, maar niet
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voor ontwatering, gespaard gebleven. Naast een drietal Orchideeënsoorten komt langs verwaarloosde greppelranden de hydrologisch wat
meer resistente, maar toch zeldzame Paardehaarzegge voor. In een
naburig reservaat, de Empese en Tondense Heide (86) zijn de Orchi
deeën door ontwatering verdienen. Desondanks is het nog een belangrijke
groeiplaats voor enkele blauwgraslandsoorten als Spaanse Ruiter en
Klokjesgentiaan. Enkele beedalgraslanden zijn van belang doordat er
bosplanten als Grote Keverorchis, Zwarte Rapunzel en Slanke Sleutel
bloem in voorkomen. De beken zelf (Soerense Beek, Oekense Beek,
Eerbeekse Beek etc.) zijn grotendeels genormaliseerd en vervuild.
Ten oosten van de hierboven besproken hooilanden en heiden waa de
driehoek Apeldoorn-Deventer-Dieren vroeger rijk aan hakhoutbosjes
(vaak op rabatten) en oude landgoederen met opgaande loofbossen.
Relatief veel hiervan is gespaard gebleven voor omzetting in grasland
of monocultures van naaldbomen. Gaande van west naar oost is er een
macrogradiënt van meer zandige (voedselarme) naar meer kleiige (voed
selrijke) mengelgronden. Binnen het gebied worden hier microgradiën
ten van de hogere (drogere) mengelgronden naar de lagere (nattere)
beekbezinkingsgronden aangetroffen.
Op de voedselarme droge zandgronden komt Eiken-Eerkenbos voor, dat
op de wat voedselrijkere gronden overgaat in Beuken-Eikenbos (Ruwe
Berk, Zomereik, Wintereik, Beuk, Hengel, Rankende Helmbloem, Bosklaverzuring, Grootbloemmuur). Op vochtiger plaatsen overheerst het Pijpestrootje in de ondergroei.
Op de voedselrijkere gronden in de beekdalen is de vegetatie ver
want met Elzen-Essenbos en Eiken-Haagbeukenbos, waarin een aantal
voorjaarsbloeiers aangeeft dat het gebied een voorpost is van de rijke
re bossen uit het oosten van ons land (o.a. Slanke Sleutelbloem, Gele
Dovenetel, Muskuskruid en Maagdenpalm). Op drogere voedselrijkere
gronden komen Iep, Gewone Vogelmelk en Kraailook voor. Karakteristiek
voor het gradiëntrijke gebied zijn bosrandstruwelen met Sleedoorn,
Meidoorn, V/egedoorn en Hondsroos. Dicht bij de rivier gaat deze mantel
van stekelige houtgewassen over in een zoom met kruiden als Bochtige
Klaver, Rapunzelklokje, Torenkruid en Gewone Agrimonie.
Dit deel van de IJsselvallei "is vanouds een ideaal woongebied voor
de Das, die zijn burchten bouwt in lichte bossen en struwelen met
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voldoende ruimte boven het grondwater en in de hooilanden van de beek
dalen zijn voedsel zoekt (muizen, wormen, slakken, kevers, insektelarven). Het laatste exemplaar van de eertijds talrijke populatie werd
in 1956 gedood» Door import van dieren van elders is er nu v.reer een
kleine stand aanwezig.
Het bosgebied wordt onderbroken door een uitgestrekte zandgebied,
het Gietelse en Appense Veld (7*0, dat nu grotendeels met naaldhout
is beplant, maar waar vroeger vochtige en droge heiden voorkwamen,
aansluitend op de hooilanden ten westen ervan. Op één plaats in dit
jachtgebied ligt nog een zelden droogvallend, niet extreem voedselarm
ven met Moerashertshooi en Witbloemige Waterranonkel.
Op enkele plaatsen op de oeverwal komen nog Roggeakkers voor met
onkruidgemeenschappen die vroeger in het rivierengebied algemeen waren,
maar nu nagenoeg zijn uitgestorven door veranderde bedrijfsmethoden
(Aardaker, Groot en Klein Spiegelklokje).
In de Oude IJssel (83), een oude rivierarm en een aantal doorbraakkolken langs de Veluwe Bandijk (65, 67173) komen waterplanten en verlandingsgemeenschappen van zoet voedselrijk water voor (Gele Plomp,
Mattenbies, Biet, Cyperzegge, Watermunt etc.).
Het komkleigebied ten noorden van Apeldoorn-Deventer is tegenwoor
dig uitgesproken arm aan natuurgebieden. De grienden zijn nagenoeg
verdwenen, terwijl het laatste goede weidevogelgebied, het Wapenveldse
Broek, zeer recent door ruilverkaveling in dit opzicht te gronde is
gericht. De Mijntjes (Mt) is een vrij jong tichelgatencomplex met
voedselrijk open water dat tot Elzenbroekbos verlandt. Door de geïso
leerde ligging komen er vogels van stille rietraoerassen voor (Roerdomp,
Woudaapje).
10.5 Veluwezoom
De zuidelijke Veluwezoom wordt vooral bij Arnhem door een reliëf
gekenmerkt, dat voor Nederlandse begrippen ontzagwekkend is en het ge
bied wordt daarom ook x^rel aangeduid als het Nederlandse Thüringen of
het Nederlandse Zwitserland. De uit voedselarme preglaciale rivier
zanden bestaande stuwwallen van de oostelijke Veluwe, Arnhem en EdeWageningen grenzen met steile randen aan de voedselrijke holocene
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rivierafzettingen (Westerbouwing, Duno, Wageningse Berg). In de voor
laatste ijstijd ontstond uit het door smeltwater van de gletsjers
meegevoerde zand en puin de smeltwaterwaaier, die wordt ingesloten door
de hiervoren genoemde stuwwallen en die van Oud-Reemst. Tijdens de
laatste ijstijd stroomde in de zomers het smeltwater oppervlakkig af
over de permanent bevroren bodem. Daardoor werden in de smeltwater
waaier erosiedalen ingesneden, die een asymmetrische vorm hebben. In
de luwte van de stuwwallen werd door de wind löss afgezet, vooral tus
sen Velp en Dieren.
Door de abrupte overgang tussen de hoge en de lage gronden komen
hier, in tegenstelling met de overige Veluwse randgebieden, geen
blauwgraslanden en vochtige en natte heiden voor. Door de uitzonder
lijke geomorfologische situatie zijn hier veel bronniveaus ontstaan,
die in Nederland uiterst zeldzaam zijn.
Het Faisantenbos en het Kooibos bij kasteel Middachten (106) be
horen tot de rijkste brongebieden van ons land. De ondergrond bestaat
uit voedselrijke kleigrond, op de grens van de met löss en fijn dekzand bedekte helling stuwwal van dè„Oostelijke Veluxire. Op de klei heeft
zich een soms meer dan 1 m dikke laag voedselrijk bosveen ontwikkeld,
waaruit talrijke stroompjes met kalk- en zuurstofrijk water opwellen.
Onder hoge Essen en Elzen groeien de voor bronbossen kenmerkende
soorten Paarbladig Goudveil en Bittere Veldkers. Er komen zeer veel
mossoorten voor, waarvan Cratoneuron filicinura aan kalkrijke bronbos
sen is gebonden. Dit Ruigt-Elzenbronbos wordt omzoomd door een bijzonder
fraai ontvd-kkeld Vogelkers-Essenbos, gebonden aan horizontaal bewegend
grondwater, met zeldzaamheden als Gele Dovenetel, Slanke Sleutelbloem,
Boswederik, Mjoerasstreepzaad en tenslotte het Knikkend Nagelkruid,
het "Wonder van Middachten". Op hogere plaatsen gaat de vegetatie over
in een Eiken-Haagbeukenbos met een aantal bijzonderheden als Baluwsporig Bosviooltje, Gevlekte Aronskelk en Breed Longkruid. Onder oude
Beuken indiceren Lievevrouwebedstro en Overblijvend Bingelkruid het
kalkrijke grondwater. Langs beekjes die het bronwater afvoeren komt
in de zone met wisselende waterstand het Vlotgras-Egelskopverbond voor
(Geplooid Vlotgras, Middelst Helmkruid, Kleine Watereppe, Moerasvergeetmijnietje, Witte Waterkers, Grote Moerasscherm).
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De overige beken en bronbossen in "het Gelderse Arcadia" (109-118)
zijn slechts ten dele natuurlijk« Veel zijn er ontstaan bij de aanleg
van waterpair tijen met vijvers en fonteinen in de 18e en 19e eeuw. In
de koppen van de sprengen sijpelt het kalkarme water soms uit spleten
tussen rotsblokken, gemaakt van kippegaas en kalkrijk cement, waardoor
er bijzondere mossengemeenschappen op aanwezig zijn.
De bronbossen behoren tot een tweetal gemeenschappen. Het GoudveilEssenbos is gebonden aan weinig hellende, sterk met water doorstroomde,
venige zandbodems in het atlantische laaglandheuvelgebied. Het grond
water is altijd kalkarm, doch soms nitraatrijko Dit bostype komt bij
na uitsluitend bij Arnhem voor, naast het Elzenbronbos, dat ook in
Twente en Montferland voorkomt. Het Elzenbronbos is kenmerkend voor
plaatsen met een hogere grondwaterstand dan het Goudveil-Essenbos met
kalkarm • en minder nitraatrijk grondwater. Beide bostypen hebben de
Zwarte Els en de voor bronnen kenmerkende soorten Paarbladig Goudveil
en Moerasmuur gemeen naast Bosbies, Gewone Wederik, Dauwbraam etc.
Het Goudveil-Essenbos is voedsel- en soortenrijker (Es, Gewone Vogel
kers, Bosandoorn, Penningkruid, Speenkruid, Heksenkruid, Gewone Vlier)
dan het Elzenbronbos (Kamperfoelie, Gladde Witbol, Moerasviooltje,
Dotterbloem, Watermunt). Verder worden de bostypen gedifferentieerd
door verschillende, soms zeer specifieke mossoorten. De fraaist ont
wikkelde bronbossen bevinden zich bij de oorsprong van de Seelbeek
(118), de Hemelse Berg (116), Sonsbeek (112), Rennenk (111) en in het
Paasbergdal (111 ). De Goudveilvegetatie op Beekhuizen (109) behoort
tot de mooiste van ons land maar is floristisch arm.
In een nostalgisch verlangen naar de oudheid werden de gazons langs
de vijvers (vaak vroegere molenwijers!) opgesierd met neoclassicis
tische beeldhouwwerken. Op drassige kwelranden langs de vijvers ont
wikkelt zich soms een vegetatie, die herinnert aan de voor kwelgraslanden kenmerkende Bosbiesgemeenschap (Laag-Oorsprong, 117; Rozendaal,
110). Er kan verwantschap zijn met het van onbemeste matig voedselarme hooilanden bekende Kleine-Zeggenverbond (Bosbies, Moerasrolklaver,
Moerasvergeetmijnietje, Moerasmuur, Kale Jonker, Gewone Zegge, Sterzegge, Zompzegge, etc.)
Bij de Duno (119) bevindt zich langs de Fonteinallee een natuur
lijk bronniveau, waar zich geen bronbos heeft ontwikkeld. De bronnen
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zijn o.a. door de aanwezigheid van de Alpenplatworm (zie 8) in de
eerste plaats van hydrologische betekenis. Aan de voet van de helling
komt voedselrijk Eiken-Haagbeukenbos voor, dat op vochtige plaatsen
overgaat in Vogelkers-Essenbos. Het heeft met Middachten Heksenkruid
en Groot Springzaad gemeenschappelijk, maar verschilt ervan door het
optreden van Welriekende Agrimonie en Bergvliet.
De Heelsumse Beek (120) en de Renkumse Beek (121) zijn sprengebeken, die in de asymmetrische erosiedalen werden gegraven om korenen papiermolens aan te drijven. De huidige, zeer grote onttrekking van
grondwater door de papierindustrie heeft in samenhang met het geringe
neerslagoverschot in de jaren 1969-197*t- reeds geleid tot daling van de
grondwaterstand en daardoor tot achteruitgang van de flora en fauna van
de beken.
Toch is de levensgemeenschap in het zure, voedselarme water van de
Heelsumae Beek nog steeds van grote ecologische en landschappelijke
betekenis. Westhoff (1950) beschrijft dit als volgt: "Slechts zelden
is deze gemeenschap zo fraai gebleven als hier, waar de beek zich nog
door de heide kronkelt en de beekvegetatie frisgroen afsteekt tegen
het vale heidekruid. Helder als een bergstroom vloeit het water over
witte kiezel, kussens van Veenmos, heen en weer wiegende zoden van
Sterrekroos, veldjes van Montia rivularis [WaterbronkruidJ - een klein
posteleinachtige gewas, de meest karakteristieke plant van voedselarme
beken - en van Stellaria alsine /Moerasmuur? . Hier en daar slingeren
door de stroom de bronskleurige stengels met de fijn verdeelde bladen
van het Peer Vederkruid, Myriophyllum alterniflorum, typerend voor
helder, voedselarm, ondiep water op het pleistoceen - dus steeds zeld
zamer worden -, maar ook in stilstaand water voorkomend

..

7.

Een fraaie omlijsting van mossen vormt de langzame overgang van water
in land; vooral hieronder zijn karakteristieke soorten, als Philonotis
fontana

In deze moskussens kunt ge omstreeks Pink-

steren wel een sierlijk en voor de standplaats kenmerkend zwammetje
aantreffen, het oranjerode "Mijtertje"

Mitrula paludosa . Het ook

door Westhoff genoemde uiterst zeldzame Kruipend Moerasscherm en het meer
algemene, maar toch zeldzame Groot Moerasscherm zijn sinds een tiental
jaren uit dit schilderachtige geheel verdwenen. Wel is de Heelsumse Beek
nog steeds de enige groeiplaats in ons land van de uit bergstreken
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bekende Waterpinksterbloem, waarvan de atengel met witte bloemen ,
pas in juli boven het glasheldere water uitsteekt en de bladrozetten
op de bodem van de beek 's winters groen blijven.
In dat deel van de Renkumse Beek, dat nog niet is uitgedroogd,is de
gemeenschap van Waterbronkruid en Groot Moerasscherm nog fraai ont
wikkeld. Plaatselijk komen fragmenten van Elzenbroekbos en vochtig
Elzen-Essenbos voor, waarin vaak soorten uit het aangrenzende EikenBerkenbos door dringen» In een vochtig naaldbos, dat vlak aan de beek
grenst, komen Klein Wintergroen en Gebogen Beukvaren voor, die sterk
zijn achteruit gegaan door uitdroging van de beek.
Aan de voet van de Wageningse Berg (122) komt het grondwater niet
aan de oppervlakte, het bevindt zich ca. 1 m beneden het maaiveld.
Hier komt een zeer bijzondere bostype voor, het Abelen-Kurkiepenbos.
Deze gemeenschap staat nauw in contact met Essen-Iepenbos, Sleedoorn
struweel en bijbehorende zoomgemeenschappen. Het contact tussen het
hoog gelegen droge, kalkarme preglaciale zand en de laag gelegen
vochtige en kalkrijke rivierklei in het floristisch rijke rivieren
gebied heeft tot een ophoping geleid van zeldzame soorten als Maarts
Viooltje, Muskuskruid, Zoete Kers, Ruig Klokje, Nachtsilene en Rivierduinzegge.

Op grond van het verrichte onderzoek is het mogelijk oa lokaties
voor infiltratie te kiezen die het milieu van de vegetatie, voor
zover die van het grondwater afhankelijk is, en de vegetatie en
fauna van beken en sprengen zo min mogelijk zullen veranderen.
Gedetailleerde uitspraken over ecologische' gevolgen van infiltratie
kunnen slechts werden gedaan na meer diepgaand onderzoek. Nadat
voorlopige lokaties zijn vastgesteld komen de volgende punten voor
nader onderzoek in aanmerking:

1 • Vegetatie
a. Een kartering van bodem en vegetatie op een schaal van ten minste
'l : 25OOO van de natuurgebieden en overige vaardevolle terreinen
in gebieden die door infiltratie sullen worden beinvloed.
b. Het verband tussen bodem, vegetatie en -ondiep grondwater (fluc
tuaties, chemische samenstelling) in deze gebieden cm, in samen
hang met de bodem- en vegetatiekaart de, verandering van de vegeta
tie nauwkeurig te voorspellen.

c. Aangezien de kennis van het verband tussen bodem, vegetatie,
grondwaterstand en chemische samenstelling van het grondwater
nog onvoldoende is zullen gegevens moeten worden verzameld in
gebieden, waar deze factoren reeds veranderen.
2. Hydrobiologie

a. Een detailkartering van fauna en vegetatie van biologisch waar
volle beken, sprengen en. brongebieden, in de gebieden die door
infiltratie zullen worden beïnvloed. •

1

b. De relatie tussen enerzijds de beekafvoer, het niveau en de
chemische samenstelling van het water van de beken en anderzijds
de fauna en vegetatie van deze milieutypen om, in samenhang met
de detailkartering de verandering van fauna en vegetatie nauw
keurig te voorspellen.

I
{

(
hy aro lorrie
a. De relatie tussen de stand en cle chemische samenstelling van het
diepe en ondiepe grondwater, dat voor de vegetatie van belang is
en beken en bronnen voedt, om betere voorspellingen te kunnen doen
ontrent de veranderingen in het milieu van planten en dieren.

b. Het doen van nauv;keuriger voorspellingen omtrent de fluctuatie en
chemische samenstelling van het grondmater in elk natuurgebied
afzonderlijk. De

::microv/aterhuishoudingi;

is in de natuurgebieden

van grote betekenis voor de vegetatie en deze is niet afleesbaar ui

isohypsenkaart en.
De duur van het onderzoek onder "ia en 2a is afhankelijk van de
beschikbare mankracht. Voor het onderzoek onder 'ib en 2b zijn tijd
reeksen van 5 tot 10 jaar v;enseli jk. Dit laatste onderzoek kan. voor
een deel in samenhang met hydrologisch onderzoek, gefaseerd worden
uitgevoerd. Mogelijk zijn na 2-3 jaar reeds zodanige resultaten be
schikbaar, dat reeds meer gefundeerde uitspraken over gevolgen van
infiltratie kunnen worden gedaan.
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SAMENVATTING

Grondwaterstandsfluctuatie en chemische samenstelling van, het grond
water in verband met de vegetatie
Getracht is om de natuurwaarde en de hydrologische kwetsbaarheid
van de vegetatie in het randgebied van de Veluwe, waar de vegetatie
afhankelijk is van stand en samenstelling van het grondwater, weer te
geven op een kaart met schaal 1 t 50 000.
Een plotselinge, gedwongen onderbreking van de infiltratie zal
een fluctuatie van de grondwaterstand veroorzaken, die wordt gesuperponeerd op de van nature aanwezige fluctuatie.

Er is aangenomen dat de

extra fluctuatie in de randgebieden voornamelijk een verlaging van de
grondwaterstand van 1-2 dm zal betekenen.
Er is geen nauwkeurige kaart van de actuele vegetatie van het
randgebied van de Veluwe en deze kon met de beschikbare tijd ook niet
worden vervaardigd.

De samenstelling van de vegetatie en daarmee de

hydrologische kwetsbaarheid is voor een groot deel afhankelijk van de
samenstelling van de bodem. In de vegetatie komen verschillen voor
die mede worden veroorzaakt door verschillen in grondwaterstand en
bodemsoort, die niet zijn aangegeven op de bodemkaart met schaal
1 : 50 000. Daarom kon hydrologische kwetsbaarheid ook niet uit deze
bodemkaart worden afgeleid en is de samenstelling van de vegetatie zelf
als indicatie voor de grondwaterstand
bruikt.

en de fluctuaties daarvan ge

Dit is slechts mogelijk gebleken in die gebieden waarvan vol

doende inventarisatiegegevens beschikbaar zijn. Dat zijn in het alge
meen de natuurgebieden waarvoor een planologische bescherming geldt.
In twee gebieden met hetzelfde bodemtype en verschillende grond
waterstand, waar de grondwaterstand evenveel verandert, is de relatie
ve verandering het grootst in het gebied met de hoogste grondwater
stand.

Afgezien van andere eigenschappen zijn daarom gebieden met de

hoogste grondwaterstand het meest kwetsbaar.
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De fysische eigenschappen van de bodem bepalen de toelevering
van grondwater en de hoeveelheid beschikbaar water in het bodemprofiel.
Deze nemen toe bij een fijnere granulaire samenstelling van de bodem,
dus bij een toename van het leem- of kleigehalte, waarmee ook grotere
voedselrijkdom gepaard gaat.

Ook de voedselrijkdom zelf beïnvloedt

de hydrologische kwetsbaarheid,

In voedselarme gebieden mineraliseert

het geproduceerde materiaal door de zeer lage pH niet of nauwelijks.
Op plaatsen waar het substraat voortdurend met water is verzadigd, kan
zelfs hoogveenvorming plaatsvinden. Door tijdelijke daling of sterkere
fluctuatie van de grondwaterspiegel wordt de bodem beter doorlucht,
waardoor mineralisatie van de organische stof optreedt.

Hierdoor ver

schijnen in de vegetatie planten, die profiteren van de bij de minera
lisatie gevormde zouten (NH^+-, NO^

en PO^- verbindingen), ten koste

van soorten die gebonden zijn aan milieus met weinig of geen minerali
satie.

Ook in gebieden met voedselrijke bodem vinden dergelijke ver

anderingen plaats, maar relatief zijn deze van minder betekenis dan in
voedselarme gebieden.
Op grond van de inventarisaties van een aantal in de natuurgebieden
aanwezige plantesoorfren en relatieve gegevens over de eisen die deze
planten stellen aan de voedselri.jkdom en de hoeveelheid beschikbaar water
zijn de natuurgebieden ingedeeld in drie klassen van hydrologische kwets
baarheid (tabel 3 ).

De mate van kwetsbaarheid van de vegetatie van

elk natuurgebied is aangegeven op bijlage 6. In enkele gevallen zijn
er niet voldoende gegevens over de vegetatie van de natuurterreinen
bekend en is er op grond van vergelijking met naburige terreinen en ge
gevens van de bodemkaart toch een uitspraak gedaan.

Bij het hanteren

vem de kaart moet er rekening mee worden gehouden dat voor enkele ter
reinen de waardering niet juist is door het ontbreken van voldoende
gegevens. Dit verstoort echter het algemene kaartbeeld niet, omdat het
over kleine stukken gaat. Indien tot infiltratie wordt besloten, zal
van de daartoe gekozen plaatsen alsnog een nauwkeuriger studie gemaakt
moeten worden.
Door infiltratie kan in het grondwater het gehalte aan chloride
en voedingsstoffen voor planten (NO^2-, SO^2", K+, Ca2+, Mg2+) plaat
selijk stijgen. De grootste veranderingen in de vegetatie door deze
stijging zijn te verwachten in voedselarme gebieden met een hoge grond
waterstand. Deze gebieden zijn ook het meest kwetsbaar voor verande
ringen van «de grôndwaterstand. De; schaal;toor kwetsbaarheid voor ver
andering van de chemische samenstelling van het grondwater loopt parallel

- 100 -

met die van de kwetsbaarheid voor verandering van de grondwaterstand.
Voor het vaststellen van de natuurwaarde van de vegetatie zijn 22
ecotopen of landschapselementen onderscheiden (tabel h). Deze ecotopen, b.v. hoogveen, bronbos, spreng met natuurlijke bronvegetatie,
droge heide, houtwal en es, kunnen met de nodige veldkennis van de
topografische kaart worden afgelezen. De natuurwaarde van elke ecotoop
is vastgesteld naar aanleiding van schalen die voor andere studies met
betrekking tot natuurwaardering zijn gebruikt en is speciaal voor het
samenstellen van bijlage 6 aangepast.

In gebieden waarade vege- : ?•. -

tatie zeer goed is ontwikkeld is de waardering een klasse hoger dan
in tabel ^ voor de betreffende ecotoop is aangegeven, in gebieden met
gedegenereerde vegetatie een klasse lager.

Voor elk gebied is de

natuurwaarde van de vegetatie op de kaart aangegeven.
Het houtwallengebied langs de noordwestrand van het Veluwemassief
is afzonderlijk aangegeven. Er komen daar veel overgangen tussen droge
en natte vegetatietypen voor. De exacte plaats vein elk type is echter
op grond van de gebruikte literatuur niet te lokaliseren. Ook het ge
bied tussen Heerde en Apeldoorn ten westen van het Apeldoorns kanaal
heeft een aparte signatuur door de waardevolle beken, wegbermen, hout
wallen en bosjes, die ook buiten de eigenlijke natuurgebieden voorkomen.
Er kunnen geen absolute voorspellingen worden gedaan omtrent de
veranderingen die in de vegetatie zullen plaatsvinden ten gevolge van
infiltratie. Door grotere en onregelmatige fluctuaties van de grond
waterstand neemt de mineralisatie van het organisch materiaal in de
bodem toe.

Vooral in voedselarme gebieden kan dit leiden tot het ver

schijnen of talrijker worden van plantesoorten die van deze minerali
satie profiteren en buiten deze terreinen reeds algemeen zijn. De
zeldzame planten, die voor deze milieutypen karakteristiek zijn worden
minder talrijk of verdwijnen. De infiltratie zal in geen geval voorde
lige gevolgen hebben voor de natuurwaarde van de vegetatie in de rand
gebieden van de Veluwe.
Afvoer en waterkwaliteit in beken« sprengen en bronbossen
De afvoer van de beken en daarmee het niveau van het water varieert
in de meeste beken reeds aanzienlijk. De vegetatie van de beken is hier
aan aangepast en veranderingen in de hoeveelheid afgevoerd water zullen
hiervoor weinig schadelijk zijn, mits langdurig droogvallen wordt voor
komen.

Voor de vegetatie van de bronbossen rondom Arnhem kunnen minder
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stellige mededelingen worden gedaan; voorlopig worden deze als zeer
kwetsbaar beschouwd.
Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de specifieke beekfauna
(o.a. vissoorten als Beekprik en Bermpjgr,Plàtworraenrtenilarvsn.:van insec* ten als Steenvliegen, Eendagsvliegen en Kokerjuffers) door een sterke
vermindering van de stroomsnelheid, stagnatie van het water of droog
vallen van de beek ook op langere termijn zal worden aangetast. Wan
neer de bovenloop van een beek weer water gaat voeren, nadat deze eerst
is drooggevallen, kan de lagere fauna (ongewervelde dieren) zich over
een periode van enkele jaren misschien nog herstellen.

Herstel van

de voor beken karakteristieke visfauna zal waarschijnlijk onmogelijk
zijn, daar het water in de benedenloop van de meeste beken te sterk ver
vuild is om immigratie van nieuwe individuen mogelijk te maken.
Uit nog niet afgerond onderzoek en literatuurgegevens blijken voor
al de beken aan de oostelijke en zuidelijke Veluwerand een karakteri
stieke fauna te hebben en waarschijnlijk zeer kwetsbaar te zijn voor
droogvallen of tijdelijk zeer lage afvoer. De kwetsbaarheid en natuur
waarde van de beekfauna verschilt soms aanzienlijk van de vegetatie. Dit
is op de kaart niet aangegeven.

Voorlopig moet worden aangenomen dat

de bovenlopen van alle beken van de Oost- en Zuid-Veluwe faunistisch
uiterst waardevol en zeer kwetsbaar zijn. De kwetsbaarheid voor ver
anderingen van de chemische samenstelling van het water wordt voor dit
gebied buiten beschouwing gelaten, daar dergelijke veranderingen hier
niet zullen optreden, indien infiltratie ten westen van de waterschei
ding van de Veluwe zal plaatsvinden. De beken in de Gelderse Vallei
zijn dermate aangetast door normalisatie en vervuiling dat eventuele
infiltratie geen verdere schade aan deze beken zal berokkenen. De
beken die uitmonden in het Veluwemeer, vooral die tussen Harderwijk en
Elburg, zijn uiterst waardevol, omdat ze tenminste voor een deel van
hun traject over veen stromen, waardoor er zeer uitzonderlijke combina
ties van diersoorten worden aangetroffen. Droogvallen van deze beken
of sterke vermindering van de stroomsnelheid dient te worden vermeden.
Waarschijnlijk is de fauna niet zeer kwetsbaar voor veranderingen van
de waterkwaliteit, die mogelijkerwijs door de infiltratie worden ver
oorzaakt.
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Grondwaterstand en weidevogels
Tussen de grondwaterstand in de periode kort voor en tijdens het
broedseizoen en de weidevogelstand bestaat in het algemeen een zeer
nauwe relatie.

Soorten als Kwartelkoning, Kemphaan, Watersnip,

Zomertaling, Slobeend en Gele Kwikstaart zijn zeer gevoelig voor de
grondwaterstand voor en tijdens hun broedtijd.
De uiterst waardevolle en ook uiterst kwetsbare gebieden hebben in
het voorjaar een grondwaterstand, die slechts enkele centimeters beneden
het maaiveld ligt ; hier kan een waterstandsverlaging van enkele centime
ters reeds een aanzienlijke achteruitgang van de weidevogelstand bete
kenen. In de zeer waardevolle en ook zeer kwetsbare gebieden, die in
het voorjaar een grondwaterstand van één tot enkele decimeters beneden
maaiveld hebben, bedraagt de marge zeker niet meer dan ca. 5-10 cm.
Voor nadelige gevolgen van de infiltratie die veroorzaakt worden door
verandering van de chemische samenstelling van het grondwater, behoeft
nauwelijks te worden gevreesd.
De ornithologische waarde en de hydrologische kwetsbaarheid van de
weidevogelgebieden zijn gebaseerd op gegevens over de verspreiding en
dichtheden van een aantal hydrologisch kwetsbare broedvogels (Kemphaan,
Watersnip, Zomertaling, Slobeend en Tureluur).

Voor de polders

Kamperveen en Zalk zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.

Waarschijn

lijk zijn de hier aanwezige weidevogelgebieden bijzonder waardevol en
bijzonder kwetsbaar.
Voorstellen voor nader onderzoek
Op grond van het verrichte onderzoek is het mogelijk om lokaties
voor infiltratie te kiezen die het milieu van de vegetatie, die van het
grondwater afhankelijk is, en de flora en fauna van beken en sprengen zo
min mogelijk zullen veranderen.
Gedetailleerde uitspraken over ecologische gevolgen van infiltratie
kunnen slechts worden gedaan na meer diepgaand onderzoek.

Na het vast

stellen van voorlopige lokaties komen de punten, die in 11 zijn opge
somd voor nader onderzoek in aanmerking. Voor dit onderzoek is ten
minste 5-10 jaar nodig«
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V

BIJLAGEN

1. Gebieds- en plaatsrt&Eaenkaart Veluwemassief, tek. nr. k-0022.
2. Begroeiingstypenkaart Veluwemassief, tek. nr. *1-0023.
3» Waarderings- en kwetsbaarheidskaart Veluwemassief, tek. nr. ^002^.
*f-. Kaart net gebieden, waarbinnen zich. geen wegen, bebouwde kommen,
militaire oefenterreinen en recreatievoorzieningen bevinden,
tek. nr. 1f0025.
5. Kaart met natuur- en landschapsgebieden welke een belemmering
vormen voor inlaatwerken aan de IJssel, benodigd bij infiltratie
op de Veluwe, tek. nr. *1-0026/1 + 2.
6. Hydrologisch kwetsbare xjatuurgebafedoji rond het Afeluwbmsoef, tek,im*KX)27
7. Lijst van natuurgebieden in het Veluwerandgebied, met vermelding
van ecotopen, natuurwaarde en hydrologische kwetsbaarheid.
8. Literatuur, gebruikt bij het samenstellen van de bijlage 6 en 7«
9« Wetenschappelijke namen van de in de tekst genoemde plant- en dier
soorten en plantengemeenschappen, met kwantitatieve indicatie van
de zeldzaamheidsgraad van de plantesoorten.
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Kota van aanvullingen on
jsigingon bij het rapport 'Ecologische
(tevslgcn van de Ycluwc--i.niiltratie:i
juni 1975
p.

p. r.

2 v.b. calamitei tsbekken inoet zijn: analysobekkon

P.

b, r.

1 v.o. en -p. 7» r. 1-3 v.b. iiin raoet luiden: Door de
grote doorlatendhoid van de Yeluverrond is het
stuwwallengebied bijsonder droog geworden en tot
op de huidige dag gebleven.

p. 15, r. 12 v.b. na vijvers invoegen: , putten of tunnels
p. 25, r. 10 v.b. na eronder invoegen: Indien de-ondoordringbare
laag ondiep (in de B-horizont) ligt kan het
schi jngro'ndwate'r 1 s zomers selfs wegvallen.
r. 1 h en 15 v.o. schrappen: mineraalarme, dus
r.

p. 25, r.

k en 5

v.o. . na 197*0» sioet zijn: de typen van vochtige
heiden, die vergelijkbaar zijn met die in
Nederland, komen buiten ons land bijna niet meer
voor (De Smidt, 1968).

6 v.o. schrappen: De nattrarv/aarde ... is groot.

p. 52, r. 16-17 v.b. moet ... worden vervangen door: zal de aanleg
en het onderhoud van infiltratiewerken een ernstige
verstoring teweeg brengen.
0
r. 1o v.b. versnippering moet zijn: verstoring.
p. 55, r. 6 v.b. (hoofdstuk 1) vervangen, door: Vervuiling, die een
gevolg is van menselijke activiteiten, kan de kwa
liteit van het drinkwater nl. bedreigen.
r.
-fi.

9 v.o. voor Klapekster invoegen: Draaihals,

r. '\h v.b. toevoegen: Kaar schatting leven er op het Kroon-,
domein ca. 12 paar Booranarters (mond. med.
E. Keinders).

57, r. 9-10 v.b. schrappen: , die ... gaat,"
r. 11 v.b. lijkt moet zijn: gaat
r. 15 v.b. na 1971 )• invoegen: Sinds 1972 is het aantal broedgevallen van de Buizerd in dit terrein verdubbeld
(mond. med. E. Beinders).
58, r. 9-10 v.b. moet zijn: en van het gebruik van landbouwvergif
. (Anonymus, 197'0« De stand van de ïïavik.in ons
land gaat de .laatste jaren, dankzij de vermindering
in het verbruik van landbouwvergif weer vooruit-,
met name in het Kroondomein (mond. med. E. Beinders).
59, r. 15 v.o. toevoegen: Door het gebruik van biociden in de
landbouw, is de Sperwer sterk achteruit gegaan.
Door een sterke vermindering van het gifverbruik
gaat de stand de laatste 2-5-.jaar weer vooruit.
In het Kroondomein is de verbetering zelfs aan
zienlijk' (mond. med. S. Eeinders).

40, r. 15 v.b» faces moet zijn: faeces

J* I
I!

Vi,

15 v.bo 3c.":rau"on

p. '>5;i J-"» 11-12 "„'Co J;:
-erden moct ni in: 3ij de aanleg van
pi jpleidinpen neat ret ciese natuurgebieden
rekening worden gehouden.
gebieden sijn do lcleinschs.li.se, agrarische' land
schappen niet veel heggen, houthallen ens. het
moest kwetsbaar voor aanleg van pijpleidingen.
Hier is een grootschalige ingreep als het leggen
van een pijpleiding in strijd net de proporties
van het landschap» Aantasting van heggen en hout
wallen is zeer schadelijk voor de grote vogel
rijkdom.
p.

!t8,

r. k-6 v.o.

Als ... ongewenst moet zijn: In gebieden met
grote natuurwaarde is het verdwijnen van de vege
tatie en dus het aanleggen van vijvers, bouwwerken
e.d. het meest schadelijk.

p. 51j r. 8-11 v.b. Bij ... blijven moet zijn: Een dergelijke lokatie
aal' in de praktijk moeilijk zijn te realiseren,
.
daar vervuiling, die het gevolg is van menselijke
activiteiten, de kwaliteit van het drinkwater
bedreigt. Bij verstorende activiteiten moet de
grootste voorzichtigheid in acht worden genomen,
in het bijzonder als er onzekerheid bestaat omtrent
de gevolgen van diese activiteiten.
r. 15 v.o.

blijkt moet zijn: blijken grote delen van

r.

5 v.o.

ongewenst moet zijn: schadelijk

p. 5'-+i r.

8 v.o.

schrappen: De vraag

r.

6 v.o.,

niet beantwoord moet zijn: afhankelijk van desituatie

r.

k v.o. •

op ... infiltratiepunt moet zijn: in de randgebieden plaatselijk

p. 55, r. Ig v.b.

na niet invoegen: exact

p. 61, r.

schrappen: niet of

8 v.b.

r. 18 v.b.
p. 70

r.

1 v.o.

meestal moet zijn: vaak
Bij de figuur toevoegen: Figuxir 2. De horizontale
'rechte, die 'de najaarsgrondwaterstand in fig. 2b
weergeeft is weggevallen. Deze behoort onder tegen
de v/oorden NAJAAR, DROOG etc. te staan.

p. ?1, r. 20 v.o.

temporale moet zijn: temporele

p. '?2, r. 12 v.o.

slechter moet zijn: anders

p. 7% r.

'i v.b.

Na Kokerjuffers invoegen: weer

p. 75» r.

5 v.o.

na is invoegen: Door de ijsvrije winters van de
laatste jaren is de Ijsvogel op de Veluwe aan
zienlijk in aantal toegenomen (mond. med.
E. ßeinders).

P. 79) r. 16 v.o,

dekzandruggen moet zijn: podzolen op dekzandruggen

\

^

n

p. 80, r.

i"

(

Ooct-iledsrland moet zijn: Oost- on Znid-Nederland

V.b

r.

6 V.0

na (Vuilboom) invoeren: versneld

5 r.

9 v„b

na seidene coox-teu invoegen: (o.a. jroîe lAigrenorchis, Herfstschroef orc his, Harlekijn, üoverkruid,
l.'ateriobelia en hoorashertshcoi}.

jT « 10 v 0 b

na verdwijnen toevoegen: (o.a. Lavendelheids,
Vetblad, Parnassia, •".oeraswespenorchis, Welriekende
ITachtorchis , Beenbreek en Tv:eehuizige Zegge)•

r. 13 v.b

na dan invoegen: gemiddeld

c
v.b
y

P. 83, r.

Koerd-Europa moet zijn: Ncordwest-Eurcpa

r. I? v. b

schrappen: toenemende

P. 9'i, r. 12 v.b

Sogge-akkers moet zijn: .graanakkers

P. 92, r.

na smeltwater invoegen: van de sneeuw

5

V.b

r. 16 v.o

noet zijn: waardoor talrijke stroompjes met kalk
en zuurstofrijk water lopen.

7 v.o

r.

Baluv;- moet zijn: Blauw-

P. 98, r. 11 v.b

voornamelijk moet zijn: plaatselijk

P. 102, r. 1-2v.0

Voor ... nodig vervalt

Literatuur

p.

2, r.

1 v.o

9, r.

1 v.o

'i moet. zijn: 110

p. 10, r. 11 v.o,
p. 12, r.

3 v.o. Einfahrung moet zijn: Einfuhrung

Bijlage 9
V/ijzigen: p. 3, r. 8 v.o. Speciosa moet zijn: speciosa
r. 3 v.o. Doventel moet zijn: Dovenetel
• r. 2 v.o. idem, galeoboelen moet zijn galecbdelon
p. 55 -r. 6 v.o. Scripus moet zijn: Scirpus
p. 7t u. 5 v*o. Eivinus moet zijn: Bivinus®
p. S, r.'i7 v.b. lolevcos moet zijn: olcleucos
Aanvullen*.6

3

Harlekijn

Orchis morio

6

3

Moerasv/espenorchis

Spipactis palustris

h

2

V/aterlobelia

Lobelia, dortmanna

3

2

Zegge, Tweehuizige

Carex dioica

Draaihals

Jynx tcrquilla

Klapekster

Laiiius excubitor

Kruisbek

.

•

Loxia curvirostra

y»
B

i

?

Lijnt van natuurgebieden net vermelding van ecotogen, natuurw-.er-de en '
hydrologische k^oteb/oorheid,

•

-

Literatuur
nummers v Igo^wr bijlage'8
*1
,,

Bcotopen
nummers volgens tabel h
- verretatie slecht ontv/ikkeld

3

+ vegetatie bijsonder goed ontwikkeld
IIatuurv;aarde
0 tamelijk waardevol

!;
t

1 zeer v/aardevol
*

2 bijzonder waardevol
(

3 uiterst waardevol
Hydrologische kwe t so aarhe i d
1 vegetatie niet of weinig kwetsbaar voor waterstandsveranderingen
van 'i - 2 dm
2 vegetatie matig kwetsbaar voor waterstandsveranderingen van 'i dm
3 vegetatie zeer kwetsbaar voor waterstandsveranderingen van "1-2
dm
17e id evogelge'b i eden
A weidevogelstand zeer 'waardevol en zeer kwetsbaar voor waterstand
veranderingen van 1-2 dra
B weidevogelstand bijzonder waardevol en bijzonder kwetsbaar voor
v/at erst ands veranderingen van 1 - 2 dn
!i

C weidevogelstand uiterst v/aardevol en uiterst kwetsbaar voor
waterstandsveranderingen van 1 - 2 dm

1

gebied

lite ecotopen natuurratuur
vanrde

1

De Waai

1

2

Kolkje bij de begraafplaats ten z.o»
van Hattem
1

nr

hydrologi
sche kxiretsbaarheid

15~

0

1

15

1

1

3

De Hezenberg

1

8

1

1

k

Boscomplex ten n.o. van Berghuizen

1

6

2

1

5

Drie stuifzandruggen bij Berghuizen

8

1

1

6

Klooster landgoed Hulsbergen

2,3
if

8

1

2

2

15

1

1?

2

11

1

1?

Hakhoutbosjes ten n. van Hoorn

2,3

6,8

2,1

1,2

10

Landgoed Vosbergen

5

6"

1

2

11

Landgoed Bonenburg

2,4,6

6,8

2,1

1,2

12

Beekje met begeleidend loofbos ten
w. van Kolthoorn

2

13

1

2

2,7,8, 3',7,8
9,10

2,2,1

2,3

8

7

2

2

Sprengen ten w. van het
Horsthoekerveld

2,8

13

3

2

Sprengen bij Heidebeek

2,8

13

3

2

17 Sprengen bij Renderloo

8,1

13

2

18

Paalveen

7,11

2,3

3
3,3

3

19

Tongeronse Beek

8,9,11, 3,7,13
12,13

3,2,1

2,3

20

Wisselse Veen

11,1^, 2,3
15

3,3

3

21

Kopernolenbeek

8,11

10,12,13

1,1,1

2

22

Vossenbroek

11,16

6,13,20,
21,22

2,1,0,0,0

1-3

23

Visvijvers bij Vaassen

11,17

8,12,17

1,1,0

2

2k

Nijmolense Beek

8,9,11 7

2

2

25 Sprengen bij Niersen

8,11,
18

2,3,1

2

26

Geelmolense Beek, Nieuwe Beek,
Hertenhofse Beek, Egelbeek

8,9,11, 13
13

1

2

27

Noordkant bossen Cannenburgh

\k, 11

8

1

2?

28

Hakhoutbosje in het Korte Broek

7,8

2,1

2

7 Kolk bij Wapenveld
8 Eikenhakhoutbosje langs de
Wapenveldse Kerkweg
9

13

Heerder

Sprengen en Ambtsbos

Spreng ten n.w. van het
Horsthoekerveld
15
16

>

11,19

6,7+,12

- 2 -

nr

gebied

,.T. r

nr

_rni_

-

lite
ratuur

ecotopen natuur
waarde

hydrologi
sche kwets
baarheid

8

1

1

. ri...

29

Bosje ten 0. van de Windhoek

20,21

30

Meibeeksprengen

8,20,22, 10
23

1

1

31

Papegaaibeek

8

1

2

13

32 Koninklijk Park Het Loo

8,18,20 6,13

2,1

1

33 Sprengen in het Orderbos

8,20,24 7,13

2,1

2

34 Koppelsprengen

8,20,24 7

2

2

35

Zwanensprengen

8,20,25

36

Sprengen van de Oude Beek

37 Oosterhuizerspreng

1

2

7%10+,

8,20,26,
12
27,169

3,2,2

2

8,20

13+

2

2

13

38

Vrijenberger- en Veldhuizerspreng

8,20,28

13

1

2

39

Sprengekoppen bij Coldenhove
(Eerbeekse Beek)

8,29

13

1

1

40

Loofhoutbossen van het "Huis te
Eerbeek"

4,29,30 8,13,17

1,1,0

2

41

Sprengen van de Laag-Soerense Beek

8,31

2

2

42

Hakhoutbosje in het Erasterbroek

32

7
6

2

3

33,34

6

2

2

De Mijntjes

35,36

16

1

2

45

Hakhoutbosje ten z.w. van Wijbroek

34

6"

1

2

46

Bosjes ten w. van Terwolde

35

6

2

2

47

Landgoed Matanze

35

6

2

2

43

Loofhoutbosje ten n.o. van
Steunenberg

34

6

2

2

Hakhoutbos aan de Hoeven Allee

34

8

1

2

Populierenaanplant en hakhoutbosje
aan de Terwoldse Wetering

34

6

2

2

34

10+

2

2

35

6

2

2

35

6

2

2

6

2

2

6

2

3

6

2

2

43 Hakhoutbosje aan de Benedenste
Kruisweg

Z:9

^ i (Houtwal langs de Kraaigraaf
f
'•2 JHakhoutcomplex ten n.w. van Twello
Landgoed Bruggenbosch

Loofhoutbos aan de Oude Wezeveldse
Weg
34
55 Hakhoutbosje ten z. van de Oude
Wezeveldse Weg
34
56 Eikenhakhoutbosje ten z.w. van
Slijkhuis
34

I

54

- 3 -

hydrologi
sche kwets
baarheid

ecotopen

natuur
waarde

34

6

2

2

Twee hakhoutbosjes ten n.o. van
Hartelaar

34

6

2

2

Landgoed Hartelaar

37

6

2

3

Boscomplex bij boerderij de
Hartelaar

35

6

2

3

Bosjes ten n.o. van boerderij
de Streppel

35

6

2

2

62 Eikenbosje ten z.w. van Hartelaar

34

8

1

1

6

2

2

64 Landgoed De Woudhuizen

35
20,38,
39,40

6

2

1,2,3

65

Landgoed Dijkhof

34

8

1

2

S0

Populierenbos ten w. van de Hoven

33

8

1

2?

67

Landgoed 't Schol

34

8

1

2

68

Bosje ten z. van * t Schol

34

6

2

1

69

Loofbossen van het landgoed
Groot-Noordijk

33,41

6

2

2

Houtwallen en bosje aan de Zwarte
Kolkstraat

34

6

2

2

Bosje ten 0. van boerderij
De Sluimer

33

8

1

2?

Loofhoutbosje aan de Knibbelallee,
ten z. van de Lathraer

34

6

2

1

Veluwse Bandijk en aangrenzende
bossen en kolken, behorende tot
het landgoed Huize de Poll

34

6,15

2,1

2?

74

Boscomplexen aan de Veldstraat en
in het Gietelse en Appense Veld

33,34,42, 4,6+,6
43,44
8,12

3,3,2,
1,1

2,3

75

Botanische relieten in het Woud

20

10+

2

3

76

Lampenbroek

45,46

5,6

3,2

3

77

Hakhoutbosje ten n. van de
Halterkamp

34,42,47 6

2

3

Loofhoutbosje aan de Oudhuizerstraat

34,42

6

2

3

Bosjes ten n.w. van Noord-Empe

33,34,42 6

2

2

Bosjes ten n. van de spoorlijn
Voorst - Klarenbeek

33,42

6

2

3

nr

gebied

57

Hakhoutbosje ten n«o„ van Teuge

58
59
60
61

63

70
71
72
73

78
79
80

Twee bosjes bij boerderij
't Klooster

lite
ratuur

- if _
nr

gebied

lite
ratuur

ecot-open

' nntuuri'airde

hydrologi
sche kwets
baarheid

Parkbos behorende tot het land
goed De Beele

34,42

6

2

1

Moerassige laagte bij Langekamp
ten n.w. van Zutphen

34,42

9,12

1,1

3

83

Oude IJssel

29,42,48

14

1

2

84

Loofhoutbossen van het Huis Empe

29,42,49

6,8

2,1

3

85

Moeras en populierenbos ten 0. van
het Huis Empe

42

8,12

1,1

2

86

Empese en Tondense Heide

29,49,50, 3
51,52,53

3

3

87

Bosjes ten n. van de Hoevesteeg

29,42

88

Loofhoutbossen en vijvers bij
Kasteel Voorstonden, loofhoutbossen
aan de Voorstondense Straat

3,3,3

1,2,3

81
82

89

Broekbos en kunstmatige vennen aan
deHallsc Dijk

90

Hakhoutcomplex ten n. van boerderij
De Hoeve

91

Moeras ten z. van boerderij
De Hoeve

92

Loofhoutbossen en vennetje ten n.
van de Slangewal

93

Loofhout- en naaldhoutbossen ten
z. van Heibloem

)
)
)

29,42,53
29,42

\

)

)
)
)

29,42

)
/

29,42

)
)
)

29,42

)

)
)
)
)

94

Landgoed Leusveld

95

Bos ten n. van boerderij Vrijdag

29,42

96

Bossen en omringende gronden bij
het huis Rhienderstein

)3,4 en
)5 locaal
v
y

54

x6,8,10,
2,1,1,
{12,13,18, 1,1,0,0,
0
(20,22

Loofhoutbosjes ter weerszijden van
de Knoevenoordstraat

29,42,54

98

Bossen bij het huis Engelenburg

29,42,54

99

Loofhoutbosjes en eikenlanen ten z.
van de Brummense Straat

97

100
101

Landgoed De Lichtenbelt en
H uize den Bosch
Leuvenheimse Heide

29,42,^4^5

)

)
)

-

)
)
)

29,42

)
)

29,42,54

)
)
/

29,31,42, )
)
54

I
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nr

gebied

cotopen

lite
ratuur

natuur'T.rirdo

hydrologi
sche kwets
baarheid

—

102

Loofhoutbossen en eikenlanen van
het landgoed Wildbaan

103

Landgoed De Boekhorst

104

Loofhoutbos tussen spoorlijn en
Arnhemse Straat

105

Landgoed Geldersche Toren

106

Kooibos, Faisantenbos en bos bij
Avegoor

)
)
29,42
)
)
31, te,
)
56
)
)
29, te
)
)
31,54,
)
56
31,56
t/m 59

1,6

3,2

3

•;07

Landgoed De Kruishorst

31,56

8

1

1

io8

Landgoed Biljoen

31,56

6

2

2

Beekhuizer Beek

8,31,51,
56, 60
t/m 63,
171

1,7,
12,13

3,2,1,1

3

110

Landgoed Rozendaal

8,31,60,
63,64,
171

7

2

2

m

Bronnen op de Paasberg, in park
Rennenk en in park Angerenstein

8,57,63,
65,171

3,6,678

3,2,1,1

3,2

112

Zijpendaal en Sonsbeek

8,57,63,
65,171

3,6,678

3,2,1,1

3

113

Spreng met vijvers bij Groot
Warnsborn

4,8,63,
65,66,
171

13+

2

2

114

Spreng met vijvers bij Bosch^ust

4,8,171

13+

2

2

115

Mariëndaal

4,8,57,
63,65,
171

13

1

2

116

Hemelse Berg

8,57,60,
63,68,
171

3

3

3

117

Laag-0orsprong

8,57,60,
63,68,
171

7

2

2

118

Seelbeek

4,8,57,
63,68,
69,171

3,13

3,1

3

- 6 -

nr

gebied

lite
ratuur

ecotopen

6,7

119

Bronnen aan de voet van de Duno

4,8,63,
68,70,
171

120

Heelsumse Beek

121

Renkumse Beek

122

natuur
waarde

hydrologi
sche kwets
baarheid

2

2

8,13,57, 7+
63,68,
71,72,
73,74,
168,171

3

3

2

3

Hellingbossen aan de voet van de
Wageningse Berg

8,13,57, 7
60,63,68,
75,76,77,
78,79,171
74,80,81,
6
82,83

2

2

123

Bosje met fraaie toegangsweg
in Born

80

8

1

2

124

Bennekommer Meent

7,84,8?, 5
86,87

3

3

125

Het Meeuwenkampje

7,88,89

5

3

3

126

Allemanskamp

87,90,91

3

3

127

Houtwal en bosjes bij Walburgsteef 87

5
6,10?

2,1?

3?

128

Broekbosje in het Lunterensche
Veld

87

9

1

2?

129

Kasteelbos Renswoude en Grand
Canal

92,93

6,12

2,1

2

130

Oud Engelaar met bijbehorende
schans

94

2?

2?

2?

131

Landgoed Huize Scherpenzeel en
beekbegeleidend bos langs de
Lunterse Beek

95

6

2

2?

Eikenbos ten n.w.» van Oud-Willaar
en val net oikenborkonbos ten z.o
van Wittenberg
95

8

1

2?, 1

1

2?

1

2

132

133

Jong opgaand eikenbos en ontwa
terd elzenbroek

95

134

Loofbos langs Renessersteeg

95

9
8

135

Loofboscomplex bij Ebbenhorst

95

6

2

136

Loofboscomplex van Groet Orel

95

8

1

3
2?

137

Bossen, heide en ven bij Groot
Wolfswinkel

95,96

3,4,8

3,3,1

3

138

Rietput en moeras bij Breeschoten 93,95

12

1

2

- 7 -

gebied

lite
ratuur

natuur
waarde •

ecotopen

hydrolo
gische kwets
baarheid

139

Voormalig werk aan de Daatselaar

87,97

3

3

3'

ito

Groot Wagensveld

94

3,4,8

3,3,1

3

141

Landgoed Langelaar

95,98

8

1

2?

142

Heiderestant ten z» van
Huigenbosch

93,95

3"

2

3

143

Bosjes langs de Moorsterbeek

98

6

2

2

144

Heiderestant bij boerderij De
Schaffelaar

98,99

3,5

3,3

3

145

De Buzerd

87,100

3,6,8,22 3,2,1,0

146

Lage Veld

101,102

3"

147

Mosselsche Zand

101,102

00

nr

148

Otterlosche Buurtbosch

101

149

Harskamperbos

150

3
3

1,3

1

8

1

3

87

8

1

2

Terrein in boswachterij Loobos

98

8+

2

2?

151

fiiètgat en eendenput bij de
Boschhoeve

98

17

0

1?

152

Terrein bij kruising Hardekijkerweg en Tolnegenweg
98

8+

2

1?

153

Klein Achterveld

98

6,22

2,0

2?

15^

Eikenhakhoutbosje bij
Den Brielaerd

98

10

1

2?

155

Oosterbos

98

6

2

2

156

Bosje naast het kerkhof

98

6

2

2

157

Landgoed Schaffelaar

4,98,104

3,8,9Î12

3,1,2,13

2,3

158

Terreintjes bij de Oude Vaarst

98

8,12

1,1

2?

159

Terreintje bij de Mheen

98

9+

2

2?

160

Heideterrein ten n.xn van Groot
Otelaar

98

378,12

2,1,1

3

161

Landgoed Erica

98,104,105 3,6,8

3,2,1

3

162

Heide langs de Kallenbroekerweg

98

3,8

3,1

3

163

Bos- en heidecomplex bij Groot
Malkenhorst

98

3,8,12

3,1,1

3

Bos- en heidecomplex ten n.o.
van het Beetehuis

98

3,6

3,2

3

165

Moerasje ten n.w. van Den Aard

106

12

1

2

166

Gronden langs de Barneveldse-,
Middelaarse-, Esvelder en Kleine
Barneveldse Beek
98,104

9+

2

2

164

+
+

2

- 8 •*""*•—

'i

i**

167
16°
169

—

m—mm

« wm*m—mm*~•—

m mm, --———-7

gebied

.iteratuur

--i
ecotopen

natuur
waarde

hydrologi
sche kwets
baarheid

Boscomplex ten vr. van Groot
Ravensgoed

98

6,21

2,0

3

Moerasgebied aan de Eendrachtstraat

98

9,12

1

3

576

2,2

3

2

2

Broekbossen en schraallanden
bij Zwartebroek

98,104,107,
108

170

Landgoed Meerveld

98,104

9+

171

Gebied ten n„ van Meerveld

98,104,
109,110,
111

3,6,9+

3,2,2

3

172

Gebied rondom Ahof

110

10+

2

2

173

De Slichtenhorst

104,107,
109,110,
112

3,5,6,10

3,3,2,1

3

174

De Bunt

113

5

3

3

175

De Doelen

104,109,
110,112

12

1

2

176

Loofhoutbosje ten z.w. van de
Ellieshoeve

109

9

1

3

177

Brede Beek

104,109,
110

13

1

2

178

Gebied rond Groot Ehrental

109,110

6

2

2

179

Heide ten z.o. van Driedorp

109

3

3

3

180

Heide ten 0. van Driedorp

109,110

Omgeving van Driedorp

109,110

3
0

3

181

3
20

182

De Neude

109,110

6

2

2

183

Kruishaarse Heide

104,107,
110,114
115»116,
117,123

3,4,6,8,
10

3,2,2,1,
1

3,2

184

Appelse Heide

104,107,
109,110,
117,118,
119

3,476,
8,10

3,2,2,
1,1

3

185

Bossen ten w. van Prinsenkamp

109

8

1

2

186

Boscomplex ten z. van de
Woudsteeg

109

8

1

2?

187

Boscomplex bij Woudsteeg

109

8

1

2?

188

Wilbrinkbos

4,109

3,8

3,1

1,3

189

Grijze Veen

4,98

12,17,
20,22

1,0,0,0

2

1

- 9 -

hydrologi
sche kwets
baarheid

nr

gebied

lite
ratuur

ecotopen

190

Aanschotergat

98

9,12,17

1,0,0

2

191

Gebied langs de Bloemendaalse
V/eg

109,110

10+

2

-5

192

Landgoed Hoevelaken

109,110, 6
120,121

2

3

193

Landgoed Salentein

109,110, 6,20,22
116,117

2,0,0

2

194

Landgoed Oldenaller

104,107, 6,10,13,
116,117, 20,22
118,122,
123

2,1,1,0,0

2

195

Heide bij Hoef

104,107, 3
116,117,
124

3

3

196

Heide ten o, van Withaag

116,117 3
8
116

3

3

1

2

197 Landgoed Bijstein

nntuurv-.ardc

198

Landgoed Vanenburg + loofhout
singel

116

8,10

1,1

2?

199

Heiderestant bij Ilordon

116

3

2

3

200

Oud-Groevenbeek

125,126

6,12,13

2,1,1

2

201

Grote Zeilmeer

20

4"

2

2

202

Uddeler Meer

20,127, 4"
128,129,
130,170

2

2

203

Bleke Meer

20,127,
130,131

4"

2

2

20

11

1

1

2,3,6,7,
21

3,3,2,2,
0

3

204 Staverhul
205

Hierdense Beek

206

Leemputten bij Staverden

20,132,
136,140
t/m 146

3,4

3,3

3

207

Landgoed Hulshorst

20,132

8,13

1,1

2

208

De Essenburgh en het Barrebos

132,148, 6
149

2

2

209

De Bloemkampen

132,150, 6+
151

3

2

210

Beekjes van de n.vr. Veluwerand

24,132,
152t/m
158

3

2

4,18,24,
57,129,
13lt/fil?9

13++
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iir

gebied

211

Kolk en drassig grasland aan de
Kerkdijk

212 Landgoed Putten

lite
ratuur

ecotopen

natuur
waard0

hydrologi
sche kwets
baarheid

159,160 12+,15

2,1

3

156,161 8

1

2

213

Landgoed Klarenbeek

156,162 6

2

3

214

Boscomplex bij de Vaarbekeweg

161

6

2

3

215

Stuifzandwal aan de Bovenweg

161

10

1

1

216

Landgoed Schouwenburg

161,163 6,1

2,1

3

217

Landgoed Zwaluwenburg

161,163, 6
164

2

3

218

Bosje aan de Bovenheigraaf

161

6

2

1

219

Houtwallen bij Mullegera

161

10

1

1

220

Bosje aan de Vierhuizerxireg

161

6

2

2

221

Loofhoutbos ten z. van Oldhorst

163

8

1

2

222

Landgoederen Oldhorst en
Vollenhof

163

8

1

2

223

Landgoed IJsselvliedt

163

8

2

163

19

1
0

224 Zuigput ten z. van de Rijksweg
Zwolle-Amersfoort, ten z.v. van
de Voskuildijk

1

225

Moerasgebieden langs de
Voskuildijk

163

12Î12

2,1

3

226

Bosjes en hagen bij Oosterwolde

156

10

1

2?

22?

Drassig grasland in polder
Oosterwolde

161

21+

1

3

228

Moerassen in de polder
Oosterwolde

161

12+

2

3

229

De Enk

165

12

1

2

230

Kolken in de polder Oosterwolde
Kamperveen, Broeken en Maten

165

15

1

2

231

Loofbosje bij de "Drie
Molenhoeken"

8

1

1

14

1

2

132,156, 10
158,161,
163

1

1,2,3

10

1

1,2,3

232 Oude IJssel ten z. van Kampen
Gebieden_met houtwallen
Houtwallen tussen Harderwijk
en Oldebroek
Houtwallen ten w. van Putten
en Ermelo

132
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I
jlite
jratuur

1
ecotopenj
{
j1
1
1
1
1
i

Polder Arkemheen

16?

{

C

C

Kuststrook bij Nuld en Horst

167

B

B

Kuststrook tussen Frankrijk en
Hoophuizen

167

C

C

Gebied tussen Munnikesteeg en
Bijsselse Beek

167

!
1
1
1
i•
1
1
1
S
!
1
i
•

A

A

A

A

•1
i
1
1
»

A

A

B

B

C,A

A,C

A

A

gebied

Weidovo£ol.gebieden

Gebied tussen Bijsselse Beek
en Elburg
Polder Oldebroek

167

Polder Oosterwolde

167

Bennekommer Meent en Hooilanden
langs de Grift

167

Vossenbroek

167

1
1
Î
i

nntuurwaarde

hydrologische
kwetsbaarheid

Bijlsige_2

Lijst van natuurgebieden met vermeldingen van ecotopen,
natuurwaarde en hydrologische kwetsbaarheid.

De getallen in de eerste kolom zijn de volgnummers van de gebieden,
vermeld op de kaart (bijlage 1).
De getallen in de kolom literatuur verwijzen naar bijlage 3De getallen in de kolom ecotopen verwijzen naar tabel 5° Een kent dat de ecotoop slecht ontwikkeld is, een +

bete

dat de ecotoop zeer

fraai ontwikkeld is.
De getallen in de kolom natuurwaarde hebben de volgende betekenis:
3

uiterst waardevolle vegetatie

2

bijzonder waardevolle vegetatie

1

zeer waardevolle vegetatie

0

tamelijk waardevolle vegetatie.

De getallen in de kolom hydrologische kwetsbaarheid verwijzen naar
tabel 3*
De letters bij de weidevogelgebieden hebben de volgende betekenis:
C

ornithologisch uiterst waardevolle en hydrologisch uiterst kwets
bare weidevogelgebieden

B

ornithologisch bijzonder waardevolle en hydrologisch bijzonder
kwetsbare weidevogelgebieden.

A

ornithologisch zeer waardevolle en hydrologisch zeer kwetsbare
weidevogelgebieden.

/

<?

1. Staatsbosbeheer, 1969« Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Hattum,
2. Staatsbosbeheer,1969» Inventarisatie van de natuurgebieden in
de gemeente Heerde»
3» Brief van de Natuurwetenschappelijke Commissie aan de Voorlopige
Natuurbeschermingsraad, 1966, betreffende Stuifzandruggen bij
Berghuizeno
Handboek Geldersch Landschap, 1969= Stichting Geldersch Landschap,
Arnhemo
5« H= Uijnands & H=L. Menke, 1972» Excursierapporto Landgoed
Vosbergen»
60 Dam, H. van 8e F» Sollman, 197^» Excursierapport Landgoed Bonenburg»
7» HandbookStaatsnatuurreservaten, 1972«Staatsdrukkerij, Den Haag»
80 Den Ho vein & F. Sollman 1975» Inventarisatie van mossen en vaatplanten in sprengen en brongebieden langs de oostelijke en zuide
lijke Veluwezoom» Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum»
9« Uerffs. S» van der & F» Sollman, 197^° De voorjaarsexcursie 1973
naar de Veluwe» Buxbaumiella ki (in voorbereiding)
10» Ruige,- P.N. 1972» Excursierapport Aabtsbos»
11o Staatsbosbshcer,1969« Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Epe«
12» Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische

Vereniging, Gewest IJssel-

streek. Floristische Werkgroep, 1973« Inventarisatie Landgoed
Tongeren, Epe.
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13» Polder W.N. 1965. Over voorkomen, oecologie

en biologie van de

beekprik , Lafapetra planeri (Bloch) - Petromyzontidae - in
Nederlands(30 pp).Rapport Rijksuniversiteit, Utrecht/RoI,.V.0,N.t
Zeist.
1^. Schimmel, H.,G. Hanekamp &

Aukes, 1970.

Opname van de Pinffuicula - groeiplaats in het Uisselsche Veen
15. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Gewest
IJsselstreek, Floristische Werkgroep, 1973° Inventarisatie Wisselse Veen, Epe.
16. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Epe Heerde, 1973? Vossenbroek, bedreigd natuurgebied, 63 pp + krtn.
17» Leentvaar, P., H. Schimmel & H.K.M. Höller Pillot, 1972. Excursie
rapport hydrobiologische waarnemingen in de visvijvers bij Vaassen.

18. Bakker, P.A. 196^. De najaarsexcursie 196^ naar de Veluwe (Apel
doorn en Staverden) Buxbaumia 1S; 37-63.
19- Dam, H. van 8e F. Sollman, 197^° Excursierapport Hakhoutbosje
in het Korte Broek.
20. Staatsbosbeheer,1963° Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Apeldoorn.
21. Dam, H. van & F. Sollman, 197^-• Excursierapport Bosje ten oosten
van de Windhoek.
22. Modderkolk, F., C. van Orden & P.A. Bakker, 1959° Inventarisatieverslag van de Meibeek-Sprengen te Greutel, 32 pp + krt.
23. Bakker, P.A. 1963« Aanvullend rapport over de groeiplaats van
Ranunculus hederaceus bij Apeldoorn, excursierapport.
2lk Verslag van het Weekend van de Werkgroep Beken, 5-7 oktober 1973
te Putten.

25 = Aukes, P. 1970o Excursierapport Kayer- en Zwanespreng bij Apel
doorn O
260 Schimmel, Ho & D»R„ Veenhuizen, 1963» Excursierapport Oude Beek»
27»

Schimmel, Ho, P. Aukes 8e Kloosterboer, 197^°
Excursierapport Oude Beek.

280 Schimmel, Ho 1973» Nota inzake de plannen tot waterwinning van de
gemeente Apeldoorn in de omgeving van de"Vrijenberger Spreng" te
Loenen,^ pp« RoI.N«, Leersum»
29o Staatsbosbeheer,1969= Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Brummen»
30o VJiegers, J., 197^= Mondelinge mededeling»
31 » Herwerden, P.J. van & J.E. Wapstra, 1968» Een inventarisatie
van de natuurgebieden van de gemeenten Rheden en Rozendaal, 106
pp» Rapport Afd. Natuurbehoud- en beheer, Landbouwhogeschool, Wagening»ïi/RoIoV = OoN.,Zeist»
32» Schut, G.Ao 8e Po Aukes, 1970» Excursierapport Hakhoutbosje in het
Emsterbroek.
33» Staatsbosbeheer, 1965= Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Voorst»
3il-° Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad,
1971= Aanvulling

aankoopplan gemeente Voorst»

35= Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad,
1969» Aanvulling aankoopplan gem. Voorst»
360 Hanekamp, G et aio, 1971= Excursierapport de Mijntjes.
37' Aukes, Po 1973» Excursierapport Landgse.d Hartelaar.

_ b -

38. Hage, F., 1966. Langs het natuurpad "De Woudhuizen", 60 pp« Vocr:
lichtingsbrochure Dienst Landelijke Eigendommen, gemeente Apeldoc

39. Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad,
1964. Aankoopplan De Woudhuizen.
'+0. Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad,
1965, aanvulling sankoopplan De Woudhuizen.
M. Aukes, P. 1973» Excursierapport Groot en Klein Noordijk.
C?-;it, J.J., 1972. Natuurgebieden in de ruilvex-kaveling "BrummenVoort", 3"' PP- Verslag Natuurbeheer nr. 125, Landbouwhogeschool
Wageningen.
Aukes, Po, 197^? Mondelinge mededelingen.
bb. Bakker, P.A., 197^» Persoonlijke mededelingen.

b$. Aukes, P. 1968. Excursierapport Lampenbroek.
4-6. Beheersverslag Natuurmonumenten, 1970 -1971«
b7. Kop, L.G., 1971. Excursierapport

ilakhoutbosje Halterkamp.

48. Staatsbosbeheer-,1969. Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Zutphen.
^9. Dam, H. van, 197^« Excursie met Kon. Ned. Botanische Vereniging.
50. Menke, H.L., 1963« Brief aan Vereniging tot Behoud van Natuiirmonumenten in Nederland.
51. Beheersverslag Natuurmonumenten, 1964-1965.
52. Beheersverslag Natuurmonumenten 1964-1966.
33» Beheersverslag Natuurmonumenten 1966-1967»
53a.Nederlandc3 Jeugdbond voor Natuurstudie, 1970. Iaventarisatiever
slag Voorstonden,
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5ko Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsnaad,
1970. Aanvulling aankoopplan gemeente Brummen,
55o Bakker, P.A., 1970. Leusveld, stencil»

56. Staatsbosbeheer, 1969- Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Rheden.
57« Haas, F.M. 1959« Bronnen, bronbeken en bronbossen van Nederland,
in het bijzonder die van de Veluwezoom. Meded. Landbouwhogeschool
J52 (12): 1-166.

58. Touw, A., 1969. Veralag van de voorjaarsexcursie 1969 naar de zuid
oostelijke Veluwezoom. Buxbaumia 2,3: 2-17«
59» Weeda, E.J., 1973- Het Faisantenbos bij Ellecom. Natura 70,: 69-7*1 <>
60. Nijssen, H..1962. Verspreiding en milieuvoorwaarden van Gammarus
pulex en Gammarus fossarum Koch, 1835 in Nederland, Rapport
Zoölogisch Museum, Amsterdam/R.I.V.O.N., Zeist.
61. Muller, F.M. 1969. Orthocaulis floerkei (V/eb. et Mohr) Buch en
Philonotis capillaris Linb. Buxbaumia 23: 2*f—25°
62c Westhoff, V. 1958. De plantengroei van het Nationale Park Veluwe
zoom, Wetensch. Meded. KNNV 26: 1-to.

63. Oomen, H.C.J. & J.F.M. Geelen, 1966. On the distribution of
Crenobia (Planaria) alpina. (Dana) in the Netherlands.
Arch. Néerl. de Zool. _1_6: 4^0-^52.
6ko Staatsbosbeheer, 1969» Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Rozendaal.
65- Staatsbosbeheer, 1967« Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Arnhem.

66. Higler, L.W.G.,1969. Excursierapport Warnsborn.
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67. Piek. H., 1972. IBP Check Sheet Mariëndaal.
68. Staatsbosb©h«er,1968. Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Renkum.

69. Iven, W. 1962. Excursierapport Seelbeek.
70. Steeg. H.M. v.d. z,j. Soortenlijst van de flora van de Duno.
Stencil.

71. Nannenga-Bremekamp, N.E., 1959» De mossen van het Heelsumse beekdal.
Euxbaumia 13;39-^9.
72. Bakker, P.A., 1966. Enige gegevens over het landgoed "Laag Wolfheze",
Rapport Natuurmonumenten»
73. Bakker, P.A. & S. Greenhuizen, 1966. De voorjaarsexcursie naar het
Heelsumse beekdal en de Gelderse Vallei. Buxbaumia 20(3/**):37-63.

•• '.'"iff

7^« Wapstra, J.E., 196?» Reptielen en amphiebiës.

bij Wageningen. Stencil

75- Oostroom, S.J. van & T.J. Reichgelt, 1966. Nieuwe vondsten van
zeldzame planten in Nederland hoofdzakelijk in 1965«
Gorteria 3•33-^3•

76. Bovée-Meijn, N.P. 1969. Onderzoek naar de hydrobiologische toestand
van het water in het stroomgebied van de Renkumse Beek, i.v.m.
verontreiniging en recreatie. Rapport Landbouwhogeschool, afd.
Natuurbeheer, Wageningen/R.I.V.OoN., Zeist.
77. Bovée-Meijn, N.P., 1970. Een hydrobiologisch onderzoek van de Ren
kumse Beek.
De Levende Natuur 73 s7-11
78. Bijlsma, R. (red.), 1973» Inventarisatie van het beekdal der
Renkumse beken in verband met verstorende invloeden, iMf pp.
Rapport Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie, afd. Edet/ageningen.

- 7 79* Mettivier Meijer, J.C., 197^Beken of greppels? Over water in Renkumse beken, 12 pp + krtn.
Stencil.
80. Staatsbosbeheer,1966. Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Wageningen.
81. Aukes, P & B.P.J. Beijk, 196?. Excursierapport Hellingbossen
Wageningse Berg.
82. Doing, H. 196

Rapport over de natuurwetenschappelijke waarde van

de onderrand van de Wageningse Berg. Typoscript,

83. Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad,
1970» Aanvulling aankoopplan in de gemeente Wageningen.
84. Vries, D.Mo de, z.j. Excursion to the "blue-grassland"

reserve

"De Bennekommer Meent", Stencil.

85. Franssen, C.J.H. & W.P. Mantel, 1961. De Thysanopteren-fauna van de
Bennekommer Meent. Entomol, Berichten 21:141-144.
86. Kleuver, A.P. de. Beheersrapporten Bennekommer Meent 1960-1962.

87. Staatsbosbeheer 1969» Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Ede.
88. Philips, J. 19650 Tewerkstelling in het natuurreservaat "Het
Meeuwenkampje", Gemeente Rezuswoude. Praktijkverslag.

89. Zonderwijk, P. 1972. Het Meeuwenkampje. De Levende Natuur 75'-1-5»
90. Kleuver, A.P. de, Beheersrapporten âllemanskamp 1959-1961.
91 « Hoekstra, J.A., 1965» Excursierapport Allemanskamp
92. Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad
1970o Aankoopadvies.

93» Londo, G. 197^» Mondelinge mededelingen.
Rapport Wateronttrekking Gelderse Vallei 197^« R«I-D,,>

Den

Haag.

95» Staatsbosbeheer, 1968. Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Scherpenzeel.
96. Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad,
1969. Aanvulling aankoopplan gem. Scherpenzeel.
97« Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, z.j. Excursierapport Daatsolaar 1.
98. Staatsbosbeheer, 1966. Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Barneveld.
99« Misset, H.P. & J. Mezger, 1959. Excursierapport Heide bij boerderij
de Schaffelaar.
100. Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad,
1971» Aankoopadvies De Buzerd.
101. Zwijnenburg-de Rijke, M. 197^. Persoonlijke Mededelingen.
102. Vrijlandt, P. & J. Vrijlandt-Kuiper, 1971«
Het Planken Wambuis, natuurwetenschappelijke inventarisatie, k6 pp.
Rapport Landbouwhogeschool, afd. Natuurbeheer, Wager„ingen.
103. Nederlandsche Staatscourant, H-8-I965

no°

152. Lijst van natuurge

bieden in de Provincie Gelderland.
194. Berendse, F. 197^. Over .de biologische en landschappelijke betekenis
van het noordelijke deel van de Gelderse Vallei en de Polder
Arkemkeen, 6k pp + bijl. Rapport Rijksuniversiteit, Utrecht/Rijks
instituut voor Natuurbeheer, Leersum.
105. Katholieke Jeugdbond voor Natuurstudie, 1967« Biologisch kadervormingskamp Achterveld, 3^ PP« Rapport.
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106. Staatsbosb^b«9r,1957« Natuurgebieden in de ruilverkaveling
Barneveldse Beek.
107. Dirkse, G., 1969. Veldbotanische schets van het noordoostelijk deel
der Gelderse Vallei Amoeba

(1)
:23-31°

108. Villosfc-s, G.Mo 1965. Enkele floristische en vegetatiekundige ge
gevens van een terreintje bij Zwartebroek, 15 PP»
109. Staatsbosb'fÎM»*r,1968. Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Nijkerk.
110. Berendse, F. & G. Dirkse, 1973- Inventarisatie van de natuurge
bieden in de gemeente Nijkerk.
111. Londo, G., 1968. Excursierapport loofbos met Prirula elatior.
112. Staatsbosbeheer„R.I.V.O.N., z.j. Rapport betreffende de botanische
betekenis van twee heide- en moerasterreinen van het landgoed
nichtenhorst ten oosten van Nijkerkerveen, etc.
113. Berendse, F. 8e G. Dirkse, 1973- Excursierapport "De BuTit" of
"De Kamp".
114. Nederlandse Jeugdbond voor natuurstudie, 1959- Excursierapport
Kruishaarsche Heide.
115* Orden, C. van, i960. Excursierapport Kruishaarsche Heide ten
noorden van de Beulekampervreg.

116. Staatsbosbeheer, 1966- Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Putten.
117. Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad.
1970. Aanvulling aankoopplan gemeenten Putten en Nijkerk.
118. Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 1959« Excursierapport
Appelse Hei.
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119. Dirse, G., 196?» Excursierapport Hoogveentje bij Voorthuizen.
120. BXVON

19Ö7- Enige opmerkingen omtrent de natuurwetenschappelijk

betekenis van het landgoed "Hoevelaken", Stencil.
121. Hoef, B. van der & J. Wolf, 1974. Floristische evaluatie van het
landgoed Hoevelaken. Te Velde (een archief voor veldbiologische
gegevens uit de Gelderse Vallei en het Eemland). 3*29-55.
122. Schimmel, H. 1972. Olden Aller, vaste voet in de Gelderse Vallei.
Natuurbehoud 3:76-79«
123. Olden Aller, z.j. Rapport Natuurmonumenten.
124. Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, afd. Amersfoort, 1967»
Excursierapport " De Hoef" + aanvulling.
125» Bakker, P.A. 1967« Rapport over de natuurwetenschappelijke
betekenis van het landgoed Oud-Groevenbeek bij Ermelo,3pp.
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
126. Vosselman, G. 1970. Landgoed Oud-Groevenbeek, 57 PP + bijl.
Rapport Landbouwhogeschool afd. Natuurbeheer Wageningen.

127. Leentvaar, P. 1960. Excursierapport ïïddelermeer en Bleeke Meer.
128. Schimmel, H, 1963« De natuurwetenschappelijke betekenis, hfdst. III
(pp.9-12) in:Da historische en natuurwetenschappelijke betekenis
van het Uddelermeer met omgeving. Rapport Gelderse Archeologische
Werkgroep/Studiekring voor de Veluwe.
129. Kok, G. et al. 1972» De bovenloop van de Hierdense Beek. Rapport
Christelijke Scholengemeenschap "Koningin Juliana", üddel.

130. Leentvaar, P. 1973, Excursierapport Uddelermeer en Bleeke Meer.
131. Floristenwerkgroep Noordwest-Veluwe, 1973 Verslag van de
floristische excursie naar het landgoed Staverden op 9 juli 1973.
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132. Staatsbosbeheer, 1969« Inventarisatie van de natuurgebieden in de
gemeente Ermelo.
133« Bakker, P.A. 196^-. Excursierapport beekdalmoeras landgoed Staverden
7 pp. + bijl.
13^. Higler, L.W.G. 1961*, De Hierdense Beek in gevaar. De Levende Natuur

6?279 -282.
135. Schroevers, P.»T. 19Ö2*« Vervuiling van de Hierdense Beek blijft nete
lige zaak. De Sportvisser 12:3^-0«
136. Schimmel, H & H. van der Steeg, 196k. Botanische inventarisatie
in het landgoed Staverden, 8 pp«, Rapport R.I.V.O.N.
137« Slim, P.A., 1968. Poging tot inventarisatie van de flora van enige
drassige laagten van het Lwivsitesiae'-Bos, gelegen binnen de eigendomsgrenzen van Natuurmonumenten, 55 PP- + bijl. Typoscript.
1380 Natuurmonumenten, 1971« Handboek van natuurreservaten en wandel
terreinen in Nederland, 336 pp. Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten in Nederland, Amsterdam.
139- Floristenwerkgroep Noordwest-Veluwe, 1972. Eerste excursie naar het
landgoed Staverden op 30-9-1972.
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Bi.jlage 9.

Wetenschappelijke namen van de in de tekst genoemde plant- en
diersoorten en plantengemeenschappen, met kwantitatieve indicatie
van de zeldzaanheidsgraad van de plantesoorten.
De namen van vaatplanten komen overeen met de "Flora van Ne
derland" (Heukels, H. 8e S.J. Van Oostroom, 1973, 17e druk, 911 pp»
Wolters-Noordhoff, Groningen), die van plantengemeenschappen met
"Plantengemeenschappen in Nederland" (Westhoff, V«, & A0Jo Den Held
1969, 324 pp, Thieme, Zutphen). De vogelnamen zijn ontleend aan
"Het Beste Vogelboek" (Anonymus, 1971, 484 pp. Reader's Digest,
Amsterdam), de vissenamen aan de "Zoetwatervissengids" (Muus, B.J.
& Po Dahlstr^m, 1968, 224 pp» Elsevier, Amsterdam)»
De indicaties voor de zeldzaamheid der plantesoorten zijn ont
l®end aan de bijlage bij het artikel "Florastatistieken als bijdra
ge tot de evaluatie van natuurgebieden" (Maarel, E0 van der, 1971?
176 - 188). Voor de floristische inventarisatie is Ne

Gorteria

derland verdeeld in 1673 uurhokken (5 km x Si km)« Rond 1900 werd
een groot aantal hokken geïnventariseerd op de erin voorkomende
plantesoorten» Daar het exacte aantal waarin elke soort voorkomt
moeilijk is te bepalen en omdat met deze getallen moeilijk verder
is te werken zijn de soorten gegroepeerd in uurhokfrequentieklasisen (Tabel 1 ) .

1 uurhokgemiddeld
1 frequentie- aantal
{ klasse
uurhokken

klassegrenzen

% totaal
bovengrenswaarde

omschrijving

1
i

1
2

2

0,5-

3,5

0,2

uiterst zeldzaam

6

3,6-

10,5

0,6

zeer zeldzaam

|

3

18

10,6-

29,5

2

zeldzaam

!

^

48

29,6-

79,5

vrij zeldzaam

i
|

5
6

121

79,6- 189,5

5
10

279

189,6- 410,5

25

algemeen

;
!

7
8

54o

410,6- 710,5

45

algemeen

927

710,6-1210,5

70

zeer algemeen

1 —

L 1210,6-1673,5

1

—2

0
0
-v

1

vrij algemeen

zeer algemeen

J.

Tabel 1«, Uurhokfrequentieklassen en omschrijving van het voorkomen
van inheemse plantesoorten (naar Van der Maarel, 1971)»
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Bij het vaststellen van de klassegrenzen is er rekening mee gehou
den dat de verdeling van de soorten over de individu-aantallen een
afgeknotte logarithmisch-normale verdeling is en dat algemene soor
ten gemiddeld met meer individuen per uurhok worden aangetroffen
dan zeldzame «
In 1950 is er een nieuwe inventarisatieronde begonnen, die
nog niet is afgerond. Op grond van de reeds verzamelde gegevens
zijn de uurhokfrequenties van alle soorten in 1970 geschat» In de
volgende lijst is het eerste cijfer voor de plantennaam de geschat
te uurhokfrequentie in 1900, het tweede die in 1970« Waar op grond
van nieuwere ervaringen is afgeweken van de lijst van Van der
Maarel is dit met een * aangegeven» De uurhokfrequenties van enkele
mossoorten zijn schattingen van F. Sollman (mondelingen mededeling).
Een - in de kolom voor de uurhokfrequentieklasse betekent dat deze
klasse onbekend is voor de betreffende plantesoort of groep van
plantesoorten« Bij het vergelijken van de verschillende inventari
saties moet men zich realiseren dat per uurhok alleen de aanwezig
heid van een soort is geregistreerd en niet het aantal standplaat
sen en de talrijkheid per standplaats. De kans is hierdoor groot
dat een vergelijking op basis van het aantal hokken waarin een
soort voorkomt een te gunstig beeld geeft over het voorkomen in
1970, vergeleken met dat in 1900.
PLANTEN
5

^

Aardaker

Lathyrus tuberosus

5

^

Adderwortel

Polygonum bistorta

7

7

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

7

6

Agrimonie, Gewone

Agrimonia eupatoria

k

3

Agrimonie, Welriekende

Agrimonia procera

5

^

Aronskelk, Gevlekte

Arum maculatum

5

5

Beekpunge

Veronica beccabunga

6

3

Beenbreek

Narthecium ossifragum

8

8

Bereklauw

Heracleum sphondylium

k

3

Bergvlier

Sambucus racemosa

8

8

Berk, Ruwe

Betula pendula
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7

6

Berk, Zachte

Betula pubescens

5

5

Bes, Zwarte

Ribes nigrum

7

7

Beuk

Fagus sylvatica

k

2

Beukvaren, Gebogen

Thelypteris dryopteris

k
8

2

Beukvaren, Smalle

Thelypteris phegopteris

8

Biezeknoppen

Juncus subuliflorus

9

9

Bitterzoet

Solanum dulcamara

8
8

6

Blauwe Knoop

Succisa pratensis

6

Borstelgras

Nardus stricta

7

7

Bosbes, Blauwe

Vaccinium myrtillus

6
6

5

Bosbes, Rode

Vaccinium vitis-idaea

4

Bosbies

Scirpus sylvaticus

6

5*

Bosklaverzuring

Oxalis acetosella

5

k

Boskorteteel

Brachypodium sylvaticum

5

6

Bospest

Prunus serotina

5

k

Bosveldkers

Cardamine flexuosa

5

5

Bosviooltje, Blauwsporig

Viola reichenbachiana

k

3

Boswederik

Lysimachia nemorum

6

5

Boterbloem, Grote

Ranunculus lingua

5

^

Boterbloem, Gulden

Ranunculus auricomus

9

9

Boterbloem, Kruipende

Ranunculus repens

-

Braam

Rubus divo spec.

9

9

Brandnetel, Grote

Urtica dioica

8

7

Brem

Sarothamnus scoparius

8

7

Buntgras

Corynephorus canescens

7

6

Cyperzegge

Carex pseudocyperus

7

7

Dagkoekoeksbloem

Melandrium rubrum

6

6

Dalkruid

Maianthemum bifolium

6
8

4

Dauwnetel

Galeopsis Speciosa

8

Den, Grove

Pinus sylvestris

3

3

Dennenorchis

Goodyera repens

8

7

Dopheide

Erica Tetralix

Douglasspar

Pseudotsuga menziesii

k

1

Doventel, Breedbladige

Lamium molluce Hifolium

5

k

Doventel, Gele

Lamium galeoboelen

5

3

Draadgentiaan

Cicendia filiformis
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5

^

Draadzegge

Carex lasiocarpa

7

6

Dubbelloof

Blechnum spicant

Duizendknoopfonteinkruid

Potamogeton polygonifolius

6
k

3

Eenbes

Paris quadrifolia

8

8

Egelboterbloem

Ranunculus flammula

5

b

Egelskop, Kleinste

Sparganium minimum

8

8

Eikvaren

Polypodium spec«

9

9

Els, Zwarte

Alnus glutinosa

5

3

Elzenzegge

Carex elongata

6

6

Engels Gras

Armeria maritima

8

8

Es, Gewone

Fraxinus excelsior

8

8

Fonteinkruid, Drijvend

Potamogeton natans

7

6

Gagel

Myrica gale

7

5

Ganzebloem, Gele

Chrysanthemum segetum

5

^

Gaspeldoorn

Ulex europaeus

7

7

Gelderse Roos

Viburnum opulus

6

7

Gele Plomp

Nuphar lutea

3

2

Goudveil, Paarbladig

Chrysosplenium oppositifolium

4

3

Goudveil, Wisselbladig

Chrysosplenium alternifolium

6

5

Grootbloemmuur

Stellaria holostea

6

Haarmos, Ruig

Polytrichum piliferum

7

7

Hazelaar

Corylus avellana

5

2

Heelbeen

Holosteum umbellatum

5

5

Heemst

Althaea officinalis

7

A-

Heidekartelblad

Pedicularis sylvatoca

2

2

Heidezegge

Carex ericetorum

5

^

Heksenkruid

Circaea lutetiana

6

6

Helmbloem, Rankende

Corydalis claviculata

5

5

Helmkruid, Middelst

Scrophularia neesii

7

6

Hengel

Melampyrum pratense^

4

1

Herfstschroeforchis

Spiranthes spirales

8

7

Hondsroos

Rosa canina

8

8

Hop

Humulus lupulus

-

Iep

Ulmus spec.

9

8

Kale Jonker

Cirsium palustre

7

6

Kalmoes

Acorus calamus
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8

7

Kamperfoelie, Wilde

Lonicera periclymenum

7

6

Kattedoorn

Ononis spinosa

5

3

Kers, Zoete

Prunus avium

6

5

Keverorchis, Grote

Listera ovata

3

3

Keverorchis, Kleine

Listera cordäta

8

7

Kikkerbeet

Hydrocharis morsus-ran

k

3

Klaver, Bochtige

Trifolium medium

7

7

Klimop

Hedera helix

5

3*

Klimopwaterranonkel

Ranunculus hederaceus

k

3

Klokje, Huig

Campanula trachelium

7
k

3

Klokjesgentiaan

Gentiana pneumonanthe

3

Knopbies

Schoenus nigricans

6

5

Kornoelje, Rode

Cornus sanguinea

6

5

Kraaiheide

Empetrum nigrum

7

7

Kraailook

Allium vineale

7

6

Krabbescheer

Stratiotes aloides

-

-

Krenteboompje, Drents

Amelanchier lamarckii

6

6

Kruisdistel

Eryngium campestre

5

3

Lavendelheide

Andromeda polyfolia

9.
if

8

Liesgras

Glyceria maxima

3

Lievevrouwebedstro

Asperula odorata

6

5

Lelietje-der-dalen

Convallaria majalis

2

2

Linnaeusklokje

Linnaea borealis

8

7

Lis, Gele

Iris ps euiacorus

7

7

Lisdodde, Grote

Typha latifolia

7

7

Lisdodde, Kleia®

Typha angustifolia

3

2

Longkruid, Breed

Pulmonaria officinalis

5

k

Maagdenpalm

Vinca minor

5

3

Maanvaren

Bctrychium lunaria

5

2

Malaxis

Hammarbya paludosa

9

8

Mannagras

Glyceria fluitans

6

5

Mattenbies

Scripus lacustris

8

7

Meidoorn, Eenstijlige

Crataegus monogyna

6

6

Melkkruid

Glaux maritima

3

2

Melkviooltje

Viola stagnina

6

3

Moerashertshooi

Hypericum elodes

7

6

Moerasmuur

Stellaria alsine
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7

if

Moerasrus

Juncus bulbosus

5

if

Moerasscherm, Groot

Apium nodiflorum

3

2

Moerasscherm, Kruipend

Apium repens

8

8

Moerasspiraea

Filipendula ulmaria

if

3

Moerassterrekroos

Callitriche stagnalis

if

3

Moerasstreepzand

Crepis paludosa

8

7

Moerasvergeetmijnietje

Myosotis scorpiodes

7

6

Moerasviooltje

Viola palustris

6

if

Moeraswolfsklauw

Lycopodium inundatum

3

2

Moeraswolfsmelk

Euphorbia palustris

5

3

Muskuskruid

Adoxa moschatellina

-

Mijtertje

Mitrula paludosa

Nachtorchis, Welriekende

Platanthera bifolia

if

3
if

Nachtsilene

Silene nutans

5

3

Oeverkruid

Littorella uniflora

3

2

Nagelkruid, Knikkend

Geum rivale

7

6

Oeverzegge

Carex riparia

6

3

Orchis, Gevlekte

Orchis maculata

2

1

Paardehaarze gge

Carex appropinquata

6

3

Parnassia

Parnassia palustris

if

2

Pilvaren

Pilularia globulifera

5

3

Pimpernel, Grote

Sanguisorba officinalis

9

9

Pitrus

Juncus effusus

6

6

Pluimzegge

Carex paniculata

if

3

Pöelruit

Thalictrum flavum

8

7

Pijpestrootje

Molinia coerulea

2

1

Rapunzel, Witte

Phyteuma spicatum

if

2

Rapunzel, Zwarte

Phyteuma nigrum

6

5

Rapunzelklokje

Campanula rapunculus

7

7

Ratelpopulier

Populus tremula

-

Rendiermos

Cladonia div»spec.

-

Rendiermos, Echt

Cladonia rangiferina

Riet

Phragmites australis

7
if

9
if

Rietorchis

Orchis praetermissa

3

Rivierduinzegge

Carex ligerica

6

6

Rus, Ronde

Juncus gerardii

6

9
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6

Salomonszegel, Veelbloemige

Folygonatum multiflorum

8

8

Schapegras

Festuca ovina

3

2

Schorseneer, Kleine

Scorzonera huoilis

7

6

Sleedoorn

Prunus spinosa

5

3

Sleutelbloem, Slanke

Primula elatior

7

7

Smele, Bochtige

Deschampsia flexuosa

6

3

Snavelbies, Bruine

Rhynchospora fusca

Snavelbies, Witte

Rhynchospora alba

6
6

5

Snavelzegge

Carex rostrata

5

2

Spiegelklokje, Groot

Legousia speculum-veneris

3

1

Spiegelklokje, Klein

Legousia hybrida

8

7

Sporkehout

Frangula alnus

6

^

Spaanse Ruiter

Cirsium dissectum

8

7

Speenkruid

Ficaria verna

Springzaad, Groot

Impatiens noli-tangere

5
7

7

Stekelvaren, Brede

Dryopteris dilatata

7

7

Stekelvaren, Smalle

Dryopteris carthusiana

6

5

Sterzegge

Carex echinata

8

7

Struikheide

Calluna vulgaris

Struisgras

Agrostis divospec.

8

8

Tandzaad, Driedelig

Bidens tripartitus

k

3

Torenkruid

Turritis glabra

5

4

Torkruid, Zilt

Oenanthe lachenallii

k

3

Vederkruid, Teer

Myriophyllum alterniflorum

6

3

Veenbies

Scirpus cespitosus

Veenmos

Sphagnum div. spec.

8

5

Veenpluis

Eriophorum angustifolium

3

2

Veenmoszegge

Carex limosa

3

Veenstaartje

Philonotis fontana

5

^

Veldkers, Bittere

Cardamine amara

5

2

Vetblad

Pinguicula vulgaris

6

4

Viooltje, Maarts

Viola odorata

6

6

Viooltje, Rivinus

Viola riviniana

8

8

Vlier, Gewone

Sambucus nigra

5

5

Vlotgras, Geplooid

Glyceria plicata

k

3

Vlozegge

Carex pulicaris

5

6

Vogelkers, Amerikaanse

Prunus serotina
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6

Vogelkers, Gewone

Prunus padus

it

Vogelmelk, Gewone

Ornithogalun umbellatum

7

Vuilboom

Frangula alnus

7

Wateraardbei

Potentilla palustris

3

Waterbronkruid

Montia fontana ssp. rivularis

5

Waterdrieblad

Menyanth.es trifoliata

8

Watereppe, Kleine

Sium erectum

7

Waterkers, Witte

Nasturtium officinale s0l.

7

Waterlelie

Nymphaea alba

8

Watermunt

Mentha aquatica

8

Waternavel

Hydrocotyle vulgaris

8

Waterpeper

Polygonum hydropiper

1

Waterpinksterbloem

Cardamine pratensis, ssp.
hayneana

4

Waterranonkel, Gewone

Ranunculus aquatilis, ssp.
peltatus

1

Waterranonkel, Witbloemige

Ranunculus lolevcos

5

Wegedoorn

Rh.anm.us cathartica

8

Wilg, Geoorde

Salix aurita

9

Wilgeroosje

Chamaenerion angustifolium

3

Wintereik

Quercus petraea

8
k

Witbol, Zachte

Holcus mollis

Wolfsklauw, Grote

Lycopodium clavatum

3

Wolfsklauw, Kleine

Lycopodium complanatum

7

Wolfspoot

Lycopus europaeus

3

Wolverlei

Arnica montana

7

Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina

7

Zandzegge

Carex arenaria

Zeepostelein

Honkenya peploides

6

Zegge, Blauwe

Carex panicea

3

Zegge, Blonde

Carex hostiana

6

Zegge, Gewone

Carex nigra

6

Zegge, IJle

Carex remota

9

Zevenblad

Aegopodium podagraria

8

Zomereik

Quercus robur

5

Zompzegge

Carex curta

3

Zonnedauw, Kleine

Drosera intermedia

k

Zonnedauw, Ronde

Drosera rotundifolia

7

Zwanebloem

Butomus umbellatus

(

PLANTENGEMEENSCHAPPEN
Abelen-Kurkiepenbos

Violo odoratae-Ulmetum

Beemdgras-Raaigrasweide

Poo-Lolietum

Beuken-Eikenbos

Fago-Quercetum

Blauwgrasland

Cirsio-Molinietum

Borstelgrasverbond

Violon caninae

Bronkruidgemeenschap

Philonotidaè fontanaeMontietum

Dopheidegemeenschap

Ericetum tetralicis

Draadgentiaangemeenschap

Cicendietum filiformis

Eiken-Berkenb os

Querco-Betuletum

Eiken-Haagbeukenbos

Stellario-Carpinetum

Elzenbroekbos

Carici elongatae-Alnetum

Elzenbronbos

Carici elongatae-Alnetum ,
pellietosum epiphyllae

Elzen-Essenbos, Vochtig

Circae o-Alnion

Elzen-Vogelkersbos

Alno-Padion

Goudveil-Essenbos

Carici remotae-Alnetum
prunetosum padae

Grote-Zeggenverbond

Magnocaricion

Kamgrasweide

Lolio-Cynosuretum

Kleine-Zeggenklasse

Parvocaricetea

Moerasandijvieverbond

Bidention

Parnassia en Vlozegge,
Gemeenschap van

Parnassio-Caricetum
pulicaris

Ruigt-Elzenbronbos

Macrophorbio-Alnetum
öardaminetosum amarae

Sleedoornstruweel

Prunetalia spinosae

Snavelbiesgemeenschap

Lyc opodio-Rhynchosporetum
albo-fuscae
' - "

St ruikhe ide-Kruipbremgeme enschap

Genisto pilosae-Callunetum

Vlotgras-Egelskopverbond

Glycerio-Sparganion

Vogelkers-Essenbos

Pruno-Fraxinetum

Waterbronkruid en Groot Moerasscherm,
Gemeenschap van

Montio-Apietum nodiflori "•

Zilverschoonverbond

Agropyro-Rumicion criapi

DIEREN
Alpoaplatworm

Crenobia alpina

Beekforel

Salmo trutta fario

Beekprik

Lampetra planeri

Bermpje

Nemacheilus barbatula

Boomleeuwerik

Lullula arbor*a

Boommarter

Martes martes

Boomvalk

Falco subbuteo

Buizerd

Buteo buteo

Das

Meies meles

Duinpieper

Anthus campestris

Eendagsvliegen

Ephemeroptera

Goudhaantje

Regulus regulus

Grutto

Limosa limosa

Havik

Accipiter gentilis

Houtsnip

Scolapax rusticola

Kemphaan

Philomachus pugnax

Kievit

Vanellus vanellus

Kokerjuffers

Trichoptera

Korhoen

Lyrurus tetrix

Kuifmees

Parus cristatus

Kwartelkoning

Crex crex

Kwikstaart,

Motacilla flava

Gele

.

/

^

Mees, Zwarte

Parus ater

Nachtegaal

Luscinia megarhyngos

Nachtzwaluw

Caprimulgus europaeus

Platwormen

Turbellaria

Raaf

Corvus corax

Rivierdonderpad

Cottus gobio

Roerdomp

Botaurus stellaris

Scholekster

Haematopus ostralegus

Slobeend

Spatula clypeata

Specht, Zwarte

Dryocopus martius

Sperwer

Accipiter nisus

Steenvliegen

Piecoptera

Tureluur

Tringa totanus

Vliegend Hert

Lacanus cervus

Watersnip

Capella gallinago

Wespendief

Pernis aviporus

Woudaapje

Ixobrychus minutus

Wulp

Numenius arquata

Ijsvogel

Alcedo atthis

Zomertaling

Anas querquedula

