Bijlage I
Provinciaal voorstel beheerrandvoorwaarden
Natura 2000 bossen Veluwe
Datum*

17-0.-2021

Voorliggende notitie omvat een voorstel ten aanzien van de beheerrandvoorwaarden voor het
kwalificerend boshabitat op de Veluwe. Hierbij is afzonderlijke aandacht voor de Natura 2000 doelen
binnen de Grote Eenheid Natuur (GEN) op de Veluwezoom.
Deze beheerrandvoorwaarden dienen als input voor het consultatieproces met terreineigenaren op
de Veluwe. Na afronding van dit consultatieproces en het verwerken van de input uit het
consultatietraject, worden de beheerrandvoorwaarden onderdeel van het Natura 2000
herstelprogramma voor bos op de Veluwe. Daarmee zijn de beheerrandvoorwaarden onderdeel van
het Natura 2000 beheerplan.

1. Bosbeheer in kwalificerend habitat
In het Natura 2000 beheerplan Veluwe staat dat maatregelen die een significant negatief effect
hebben in de kwalificerende habitats niet zijn toegestaan. Binnen kwalificerend boshabitat mag dus
enkel beheer worden uitgevoerd dat niet conflicteert met de instandhouding van het habitat, dat niet
leidt tot kwaliteitsvermindering van het habitat en niet de spontane ontwikkeling belemmert die op
termijn leidt tot kwaliteitsverbetering van het habitat. De provincie wil dit als volgt verder uitwerken
in het herstelprogramma voor bossen op de Veluwe:
Ongewenste activiteiten
1. Houtoogst (Afvoer van levende of dode houtige biomassa uit de bosvakken). Kap ten behoeve
van de kwaliteit is toegestaan. Deze kan worden uitgevoerd door ringen, omtrekken of vellen
zonder oogst. Daarnaast geldt een uitzondering geldt voor:
a. Afvoer van biomassa die vrijkomt als gevolg van hakhoutbeheer
b. Afvoer van biomassa die vrijkomt als gevolg van het verwijderen van de verjonging
(DBH < 10 cm) van ongewenste (uitheemse) soorten.
2. Berijden van de bosbodem.
3. Bodembewerking (beroering van de minerale grond).
4. Aanplant met niet-autochtoon plantmateriaal én met andere soorten dan de ‘inheemse
boom- en struiksoorten van de Veluwe’ volgens Rövekamp en Maes (2021).
5. Buiten de paden opruimen van dood hout en stormschade, inclusief wortelkluiten. In het
kader van boomveiligheid en zorgplicht mogen gevaarlijk bomen geveld worden (minimaal
zagen aan omgevallen en uitgescheurde bomen).
6. Uitvoeren van experimentele bodemherstelmaatregelen zoals steenmeel of andere vormen
van inbreng van bufferstoffen.
7. Grootschalige laanverjonging (herstel over een weglengte > 200 m).
Vereiste activiteiten:
1. Verwijderen van verjonging van uitheemse boom- en struiksoorten.
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2. Grote eenheden natuur (GEN)
Binnen een GEN vindt in beginsel geen beheer plaats en is de spontane ontwikkeling leidend. Het
realiseren van natuur binnen landschapsecologisch complete eenheden is één van de hoofddoelen
van Natura 2000. De handicap van de Veluwse GEN is dat het eenzijdig arme droge ecosystemen
betreft die geen verbinding hebben met natte en rijkere habitattypen en dus (nog) geen
landschapsecologische complete eenheden betreft.
Daarnaast is de uitgangssituatie van de bossen binnen de GEN veelal eenvormig en gelijkjarig en is de
wilddruk permanent hoog. Daarmee is het de vraag of, m.n. de Oude eikenbossen (H9190), maar
waarschijnlijk ook de Beukenbossen met Hulst (H9120), zichzelf in stand kunnen houden en in areaal
gelijk kunnen blijven.
Omdat binnen het gehele Natura 2000 gebied nog niet voldoende habitat is en de VHR-soorten nog
niet boven de gestelde doelen zitten, zal dus ook binnen de GEN moeten worden gevolgd wat er met
de verschillende habitattypen en soorten gebeurt. Waar echter bij een aangewezen habitattype de
begrenzing vast ligt en de criteria voor instandhouding binnen die grenzen kunnen worden
beoordeeld, ligt dat voor habitattypen binnen een GEN anders. Voor GEN zouden de criteria voor de
GEN als geheel moeten gelden en niet voor het afzonderlijk daarbinnen begrensde habitat. De trend
van de VHR-soorten wordt ook op de schaal van de GEN beoordeeld.

Ongewenste activiteiten
Vereiste activiteiten
1. Voor de gehele GEN dient structurele en systematische monitoring plaats te vinden van de bossen
en de aan de boshabitattypen gelieerde soorten. Wanneer (1.) kenmerkende soorten van een
bepaald habitattype verdwijnen en/of (2.) de oppervlakte bos dat als habitat gekwalificeerd kan
worden afneemt, dient te worden ingegrepen.
2. Wanneer het voorkomen van VHR soorten binnen de GEN een ongewenste trend vertoond dient
nader onderzocht te worden welke knelpunten spelen voor de soorten en moeten maatregelen
worden die specifiek ingrijpen op het wegnemen van deze knelpunten worden uitgevoerd.
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