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Onderwerp:        29 november 2018 

Beheer en onderhoud landschapszone Veessen-Wapenveld 

 

Geacht College, 

Wij – de afdeling Epe-Heerde van het KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) – maken 

ons grote zorgen over het beheer en onderhoud van de landschapszone Veessen-Wapenveld. In deze brief 

lichten wij onze zorgen toe en zien graag een antwoord van u op onze vragen. 

Vooraf even ter toelichting welke de doelen van onze afdeling zijn. In de statuten zijn de volgende doelen 

opgenomen (artikel 2):  

1. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis; 

2. het stimuleren van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden 

doch ook buiten de vereniging; 

3. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin. 

Om inhoud te geven aan deze doelstellingen worden jaarlijks in het werkgebied inventarisaties verricht en over 

de resultaten gerapporteerd. In 2017 en 2018 is na mondelinge toestemming van het Waterschap Vallei en 

Veluwe in en nabij de landschapszone inventarisatie van flora en fauna plaatsgevonden. Over de resultaten van 

de inventarisaties zal een rapportage verschijnen. 

In relatie tot bovenstaande doelstellingen stellen wij aan Uw College de volgende vragen over de inrichting en 

beheer van het compensatiegebied landschapszone Veessen - Wapenveld.  

In de aanbieding voor de verkoop, verwoord in het Beheer- en onderhoudsplan landschapszone, opgemaakt 

door de Combinatie IJsselweide in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe en vastgesteld op 4 oktober 

2017 zijn doelstellingen ter bevordering van natuur- en landschap opgenomen.  

In hoofdstuk 3.2 Streefbeelden ecologische landschapszone worden de ecologische doelen nader toegelicht. 

Hoofdstuk 3.2 gaat specifiek in op de doelen voor kruidenrijk en faunarijk grasland, nat schraalland, poelen en 

paaisloten. In hoofdstuk 3.4 wordt voor genoemde onderdelen een nadere beschrijving gegeven. 

Natuurvriendelijke oever 

Gesteld wordt dat fasering van het beheer zal plaatsvinden in ruimte en tijd en dat 50 % tot 75 % van de 

vegetatie zal blijven staan voor schuil- en overwinteringsplaatsen voor fauna. Zonder in details te treden, 

hebben wij geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de geformuleerde doelstelling en dat grote delen van het 

riet en ruigte zijn gemaaid en afgevoerd. 

Nat schraalland en kruiden- en faunarijkrijk grasland. 

Letterlijk is de volgende tekst opgenomen: doordat het huidige gebruik al grasland is, worden voorts in type 

grasland verder weinig inrichtingsmaatregelen getroffen; de zode wordt niet afgeplagd. Op blz. 17 staan 



aandachtspunten/eisen genoemd. Eén van de eisen is dat het grasland niet mag worden gescheurd, gefreesd of 

her ingezaaid. Wij hebben geconstateerd dat het gedeelte tussen de Ziebroeksweg en Breeweg grotendeels is 

gemaaid; In kruiden- en faunarijk grasland behoren ook ruigtes aanwezig te zijn. Deze ontbreken nu nagenoeg. 

Voorts is er door de nieuwe eigenaar geëgaliseerd en gefreesd en niet in overstemming gehandeld conform het 

Beheer- en onderhoudsplan landschapszone. In oktober is het gedeelte tussen de inlaat ter hoogte van de 

Kerkdijk en gemaal Doornbos verkocht via een openbare inschrijving. Wij hebben geconstateerd dat direct na 

de verkoop aan de nieuwe eigenaar het gedeelte tussen de Ziebroekseweg en de Breeweg geëgaliseerd en 

gefreesd is. 

Broedhopen ringslang 

Op blz. 27 is opgenomen dat op meerdere locaties (vijf stuks) broedhopen voor ringslangen zijn aangelegd en 

jaarlijks geïnspecteerd en aangevuld worden met het omschreven materiaal. Wij hebben geconstateerd dat in 

de gestelde doelstelling niet is voorzien. Waar zijn deze broedhopen gesitueerd? 

Houtrillen poelkikker 

Op blz. 28 wordt beschreven dat in de landschapszone 10 houtrillen als overwinteringsplaats aangelegd 

worden. Niet alle houtrillen zijn op orde voor het beoogde doel. 

De KNNV-afdeling Epe – Heerde ontvangt graag antwoorden op de voornoemde door onze leden 

geconstateerde afwijkingen van de verkoopvoorwaarden, zoals opgenomen in het Beheer-en onderhoudsplan 

landschapszone.  

Naast de in het veld geconstateerde afwijkingen van de afspraken,  hebben wij de volgende vragen: 

 Wie is na verkoop het bevoegd gezag voor de controle op de naleving van de doelen, zoals 

omschreven in het Beheer- en onderhoudsplan landschapszone. 

 Is er een verplichting opgenomen voor de nieuwe eigenaar om gebruik te maken van de subsidie 

natuurlandschap van het Gelders Natuur Netwerk, conform regelingen in de omgevingsverordening. 

 In hoofdstuk 4.1 is een monitoring verplichting opgenomen. Resultaten van de monitoring kunnen 

leiden tot bijsturing van inrichting en beheer. Vraag is wie is het bevoegd gezag voor monitoring en 

bijsturing? 

Graag ontvangen wij op bovenstaande vragen een antwoord van Uw College, omdat wij vinden dat het beheer 

en onderhoud niet in overeenstemming is met de gestelde doelen en hiermee geen publieke doelen en 

middelen gediend worden. Hierbij willen wij verwijzen naar diverse documenten: onder andere de Nota 

Ruimtelijke Kwaliteit en de MER waarin de compensatie verplichtingen zijn opgenomen. 
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Gefreesd grasland in landschapszone ten noorden van Ziebroekseweg: november 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In kruiden- en faunarijk grasland behoren ruigten aanwezig te zijn: ten noorden van Ziebroekseweg november 
2018 

 

 


