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Geachte «aanhef»,
Zoals u wellicht weet, werkt de provincie Gelderland aan een herstelprogramma bossen voor het
Natura 2000-gebied Veluwe. Het herstelprogramma bossen is één van de vijf herstelprogramma’s
die voortkomen uit het Natura 2000-beheerplan Veluwe (2018). Dit herstelprogramma sluit ook
aan op het Gelderse Uitvoeringsprogramma Bomen en Bos.
Uitnodiging
De maatregelen uit het herstelprogramma bossen zullen consequenties hebben voor het bosbeheer
op de Veluwe. Daarom willen we graag met u in gesprek over de randvoorwaarden voor het
bosbeheer en over hoe de provincie wil omgaan met de financiële consequenties van het uitfaseren
van de houtproductie. Hierbij kijken we naar het compenseren van de waarde van de
houtopstanden en naar de consequenties voor de beheerkosten.
Wilt u de naam en het e-mail adres van de deelnemer(s) aan het gesprek doorgeven aan Adri
Kromwijk, e-mail a.kromwijk@gelderland.nl. Dan kunnen wij de juiste mensen een uitnodiging
sturen voor een gesprek in maar of april. Het gesprek zal online, via Teams, plaats vinden. Mocht
dat voor u bezwaarlijk zijn dan kunnen we de afspraak inplannen op het provinciehuis in Arnhem.
Ecologisch onderbouwing
Het bereiken van de Natura 2000-doelstellingen staat niet ter discussie. Dat geldt ook voor de
herstelmaatregelen die al met u zijn afgestemd. U kunt het in het consultatieproces aangeven
wanneer u de beheerrandvoorwaarden niet noodzakelijk vindt. Daarvoor vragen wij een
ecologische onderbouwing in relatie tot de Natura 2000-doelen.
U kunt ook met ecologisch onderbouwde alternatieve voorstellen komen, wanneer u de
randvoorwaarden onredelijk vindt, zolang daarmee de Natura 2000-doelen wel worden bereikt.
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TER INFORMATIE
In opdracht van de provincie heeft een consortium van Wageningen University & Research, Sovon
Vogelonderzoek Nederland en de Stichting Bargerveen een ecologisch onderbouwd
maatregelenpakket opgesteld dat nodig is voor herstel en instandhouding van de beschermde
bossen op de Veluwe.
Een noodzakelijke herstelmaatregel is het uitfaseren van de houtproductiefunctie op ca. 9.300 ha
bos binnen de belangrijkste historische boscomplexen op de Veluwe. In een groot deel van deze
bossen (ca 50%) heeft houtproductie al geen plek meer, of een heel beperkte omdat zij binnen de
SNL als Natuurbos zijn beschikt.
Kwalificerend habitat
Binnen deze 9.300 ha ligt ruim 3.600 hectare kwalificerend habitat. Het uitfaseren van de
houtproductiefunctie is noodzakelijk voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de
kwalificerende boshabitats en voor verbetering van het leefgebied voor de Vogel- en
Habitatrichtlijn (VHR)-soorten.
De herstelmaatregelen alleen zijn niet voldoende. Ook adequaat regulier beheer, dat past bij de
ecologische doelstellingen, is nodig om de instandhoudingsdoelen te kunnen bereiken.
De randvoorwaarden waaronder regulier bosbeheer kan plaatsvinden op de Veluwe zijn op
hoofdlijnen vastgelegd in het huidige Natura 2000-beheerplan Veluwe (2018), en worden nader
uitgewerkt in het herstelprogramma voor de bossen. Een provinciaal voorstel hiertoe is bij deze
brief gevoegd.
In deze beheerrandvoorwaarden is houtoogst in kwalificerend habitat als ongewenst aangemerkt.
Als gevolg van de maatregelen in het herstelprogramma bossen en de nader uitgewerkte
beheerrandvoorwaarden voor houtoogst in kwalificerend habitat, zullen op ruim 13.000 ha de
mogelijkheden voor houtoogst worden beperkt. Wij beseffen dat dit ingrijpend kan zijn en gaan
daarom graag hierover met u in gesprek.
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Overige bossen
Het bosbeheer in de overige bossen op de Veluwe, buiten het kwalificerend habitat (leefgebied),
willen we eveneens met u bespreken. Dit beheer is als bestaand gebruik opgenomen in het
beheerplan. De randvoorwaarden hiervoor nemen we nu niet op in het herstelprogramma.
Na de vaststelling van het herstelprogramma bossen willen we in samenspraak met u onderzoeken
hoe we de negatieve effecten van het regulier beheer op de instandhoudingsdoelen kunnen
beperken. Het resultaat hiervan zullen we meenemen in de actualisatie van het Natura 2000beheerplan Veluwe in 2024. (Zie verder bijlage 1, “Provinciaal voorstel beheerrandvoorwaarden
Natura 2000 bossen Veluwe” en bijlage 2 Ecologische onderbouwing provinciaal voorstel
beheerrandvoorwaarden Natura 2000 bossen Veluwe).
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Ernst Boere
Teammanager Natuur

Bijlage 1 : Provinciaal voorstel beheerrandvoorwaarden Natura 2000 bossen Veluwe
Bijlage 2: Ecologische onderbouwing provinciaal voorstel beheerrandvoorwaarden Natura 2000
bossen Veluwe

