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1 INLEIDING 

 

Sinds het overlijden van jonkheer V.G.F. Repelaer in 2014 voert de Stichting Huis Deelerwoud het 

beheer over Landgoed Deelerwoud. Het bestuur van de Stichting Huis Deelerwoud heeft drie uit-

gangspunten geformuleerd voor de toekomst van het landgoed: 

 

• Rust en natuur met een zo groot mogelijke biodiversiteit staan voorop; 



 

Rapport 1525.002.010 versie D5  Pagina 3 van 22 

• Het gebouwde cultureel erfgoed wordt gekoesterd en zo mogelijk hersteld; 

• Duurzaamheid is een speerpunt van het beleid. 

 

Het bestuur van de stichting staat voor de uitdaging om een passende manier te vinden om meer 

inkomsten te genereren dan tot dusverre het geval was. Inkomsten moeten worden gegenereerd door 

realisatie en in erfpacht uitgeven van zes nieuwe woningen op het erf van de boerderij De Brand en 

de verkoop van twee Natuurschoonwet-landgoederen op Delerhoek (eenmalige opbrengst). Verder 

kunnen bestaande opstallen na restauratie inkomsten genereren (woonfunctie, eventueel met maat-

schappelijke nevenfunctie). 

 

Econsultancy heeft van Stichting Huis Deelerwoud opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

nadere ecologische toetsing in het kader van Natura 2000, voor de voorgenomen ontwikkelingen het 

Landgoed. In oktober 2016 heeft Econsultancy al een toetsing uitgevoerd van de destijds voorgeno-

men planvorming op het landgoed (Hunink-Verwoerd, 2016). In september 2018 is een studie verricht 

naar de mogelijke effecten op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het landgoed (Witter, 

2018). Deze effectbepaling was op basis van de toekomstvisie uit 2018.  

 

Op vrijdag 29 januari 2021 hebben de gemeente Apeldoorn en de Stichting Huis Deelerwoud (de 

eigenaar van landgoed Deelerwoud) een anterieure overeenkomst getekend. De kern van deze over-

eenkomst vormt de afspraak tussen partijen dat de gemeente een bestemmingsplan zal opstellen dat 

de bouw van zes woningen bij de boerderij De Brand en de bouw van twee landhuizen op de kavel 

Delerhoek mogelijk maakt en dat het landgoed de revenuen daarvan zal aanwenden voor behoud en 

restauratie van de monumentale opstallen op het landgoed. 

 

De reeds uitgevoerde onderzoeken dienen voor de bestemmingsplanprocedure geactualiseerd te 

worden. Deze rapportage beschrijft de effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 

2000-gebied de Veluwe.  

 

De effecten van het project op de instandhoudingsdoestellingen van het Natura 2000-gebied de Velu-

we worden in grote lijnen bepaald door oppervlakteverlies van leefgebieden van aangewezen soor-

ten. Geen van de ontwikkelingen vinden plaats binnen de begrenzing van aangewezen habitat (Hu-

nink-Verwoerd, 2016). Het verlies aan (potentieel) leefgebied van soorten wordt veroorzaakt door een 

combinatie van effecten; een afname van areaal door toename van bebouwd oppervlak en optische 

verstoring.  

 

In onderhavige passende beoordeling zal een beeld worden geschetst van de ecologische effecten 

op het leefgebied van genoemde aangewezen broedvogelsoorten en de juridische consequenties 

ervan. Vervolgens zal een voorstel tot mitigatie worden gepresenteerd. 
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2 GEGEVENS VAN DE LOCATIE EN HET GEBRUIK DOOR FLORA EN FAUNA 

 

2.1 Locatiegegevens en huidige situatie 

 

Het landgoed (± 700 ha) betreft het Landgoed Deelerwoud, circa 400 meter ten zuidoosten van de 

kern van Hoenderloo. In figuur 1 is de topografische ligging van het landgoed weergegeven. Het 

landgoed strekt zich uit van Hoenderloo, tot de Woeste Hoeve nabij de Rijksweg A50. Volgens de 

topografische kaart van Nederland, kaartblad 33 D (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het 

midden van het landgoed X = 191.240, Y = 457.950  

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de het landgoed. 

 

Het landgoed bestaat in hoofdzaak uit bos met een aantal erven en graslanden. Het landgoed bestaat 

uit:  

 

• 580 hectare bos; 

• 46 hectare natuur-in-ontwikkeling op voormalige landbouwgrond; 

• 13 hectare akkerbouw bij Woeste Hoeve; 

• 32 hectare akkerbouw op Deelerheide; 

• 19 hectare weiland in het centrumgebied (niet alles wordt begraasd door koeien); 

• Eén rijksmonument (poortgebouw te Hoenderloo, restauratie gereed in maart 2021); 

• Negen gemeentelijke monumenten (landhuis, tuinaanleg van Springer, restanten koetshuis-

complex, watertoren, stammenschuur, boerderijcomplex, boerderijtje ’t Schot met bakhuisje, 

poortgebouw De Varenna en de herberg De Woeste Hoeve); 

 

Ten noorden van het landgoed is de bebouwde kom van Hoenderloo gelegen. Ten oosten van het 

landgoed bevindt zich de Rijksweg A50. Ten zuiden van het landgoed bevinden zich bos- en heideter-

reinen. Het Nationaal Park de Hoge Veluwe bevindt zich aan de zuidwestelijke zijde van het land-

goed. 
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2.2 Planvoornemen 

 

In de anterieure overeenkomst is omschreven welke bestemmingen en werkzaamheden en ontwikke-

lingen plaats zullen vinden (zie overzichtskaart figuur 2, tevens toegevoegd als bijlage 1).  

 

De ontwikkelingen bestaan uit (voor locaties zie figuur 2): 

 

A. De restauratie/verbouwing/uitbouw (of volledige nieuwbouw) van de woning De Brand, De-

lerweg 9 te Hoenderloo, via een verkoop op basis van erfpacht, gevolgd door permanente 

bewoning door één gezin.; 

B. De bouw van zes (gasloze) houtskeletbouw woningen (2 volumes van 3 onder één kap), met 

bijgebouw(en), op het erf bij De Brand, Delerweg 9 te Hoenderloo, gevolgd door verkoop op 

basis van erfpacht en permanente bewoning door zes gezinnen; 

C. De ontwikkeling van twee (gasloze) landhuizen op het perceel Delerhoek van elk 1.200 m3 na 

vaststelling de bestemmingsplanwijziging. Na de bouw zullen ze worden gebruikt voor per-

manente bewoning door twee gezinnen. Het beoogde perceel is thans agrarisch bestemd (2,5 

hectare grasland) en wordt al decennialang beweid met paarden/zoogkoeien. Na bestem-

mingswijziging krijgt deze kavel deels de bestemming ‘wonen’ (ca. 800 m2), voor de rest een 

“groene” bestemming en/of “natuur”; 

D. De restauratie van het landhuis Deelerwoud, Deelerwoud 9 te Hoenderloo. Het pand behoudt 

haar woonbestemming, maar deze wordt uitgebreid met een nevenbestemming voor maat-

schappelijk gebruik (tijdelijk verblijf / retraite / herstel/ e.d. in maximaal 8 kamers met eigen 

sanitair); 

E. Het restaureren / deels herbouwen van het koetshuis Deelerwoud, Deelerwoud 11-13 te 

Hoenderloo (geheel in houtbouw). Het pand behoudt haar woonbestemming en zal verder 

dienst doen als kantoor/archief van het landgoed, vergaderruimte, ontvangstruimte, e.d. De 

bouwblokken ‘kantoortje’, ‘biljartkamer’ en ‘werkplaats’ worden gerestaureerd (in feite her-

bouw) en er wordt maximaal 200 m2 = 500 m3 als tussenlid e/o aanbouw herbouwd. 

F. Het restaureren van de boerderij Deelerwoud, Deelerwoud 15 te Hoenderloo. Het pand be-

houdt haar agrarische bestemming annex dienstwoning; 

G. Het restaureren van de woning ’t Schot met het bijbehorende bakhuisje, schuur en twee ‘op-

fokstallen’, Deelerwoud 17-19 te Hoenderloo. Het pand staat al vijf jaar leeg en zal na de res-

tauratie worden gebruikt als woning voor één gezin. De twee opfokstallen blijven bestemd als 

bijgebouwen bij de woning en kunnen gebruikt worden als atelier, logeerverblijf, schuur, hob-

byruimte, e.d.; 

H. Het restaureren en grotendeels herbouwen van de woning De Varenna, inclusief de bouw van 

een bijgebouw, Oude Arnhemseweg 288 te Hoenderloo. De woning staat al meer dan 30 jaar 

leeg. Het stenen voorhuis wordt volledig gerestaureerd, de later aangebouwde poort en deel 

worden in eigentijdse houtbouw teruggebouwd. De woning wordt gasloos gemaakt en zal na 

de restauratie/herbouw worden gebruikt als woning voor één gezin. Er zal binnen de kavel 

met woonbestemming ook een bijgebouw worden gerealiseerd. 
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Met de voorgenomen ontwikkelingen worden terreindelen herbestemd met, per saldo, een toename 

van het areaal bos en natuur (figuur 3):  

 

 
Figuur 3. Herbestemmingen in anterieure overeenkomst 29 januari 2021. 

  

 
Figuur 2. Toekomstige ontwikkelingen, beschreven in de anterieure overeenkomst 29 januari 2021. 
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3 EFFECTEN OP AANGEWEZEN HABITATS EN LEEFGEBIEDEN 

 

3.1 Algemeen 

 

Het gehele landgoed maakt deel uit van het Natura 2000-gebied de Veluwe. De algemene exclavatie-

regels zijn van toepassing, dat betekent dat tuinen en erven tekstueel zijn uitgezonderd en geen deel 

uitmaken van het Natura 2000-gebied. Dit is van toepassing op het merendeel van de ontwikkelloca-

ties, uitgezonderd locatie C, de Delerhoek. Per saldo is er sprake van toename van bestemming na-

tuur (zie paragraaf 2.2). 

 

Binnen het Natura 2000-gebied wordt onderscheid gemaakt in aangewezen habitattypen en leefge-

bieden voor aangewezen soorten. 

 

3.2 Effect op aangewezen habitattypen 

 

In figuur 3 zijn de habitattypen die relevant zijn binnen het landgoed weergegeven. Binnen het land-

goed komen alleen beuken-eikenbossen met hulst en oude eikenbossen voor. In de omgeving zijn 

stuifzandheiden, droge en vochtige heiden en zure vennen aanwezig. 

 

 

Geen van de ontwikkelingen vinden plaats binnen aangewezen habitattypen. Voor de locaties waar 

restauratie plaatsvindt geldt dat effecten op habitats op voorhand zijn uit te sluiten, het zijn werk-

zaamheden aan bestaande bebouwing en vallen vanwege de exclaveringsregels buiten het Natura 

2000-gebied. Ze leiden bovendien niet tot veranderingen in het grondgebruik. De functieverandering 

betreft een verandering van de functie van de ruimtes in de bestaande bebouwing.  

  

 
Figuur 4. Habitattypen binnen het landgoed, in rood de ontwikkellocaties. 
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C 
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E 
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De verandering van de functie van het landhuis van woning naar maatschappelijk betekent dat er 

meer menselijke aanwezigheid zal zijn in het hart van het landgoed. Het zal voornamelijk verkeers-

bewegingen over de bestaande weg vanaf de toegangspoort betreffen. Het landgoed zelf blijft afge-

sloten gebied, ook voor tijdelijke bewoners van het landhuis. Toename van optische verstoring in de 

bossen van het landgoed is daarom niet aan de orde. 

 

De ontwikkellocaties waar nieuwbouw plaatsvindt (De Brand en Deelerhoek) liggen ver verwijderd 

van aangewezen habitat. De begrenzing van de habitats liggen buiten die van de ontwikkelzones. 

Alleen bij de Varenna is de begrenzing getrokken tot vlak bij de bestaande bebouwing (zie figuur 4). 

De begrenzing is vermoedelijk op basis van luchtfoto’s waarbij de boomkroon als buitengrens is ge-

kozen. Naast de bebouwing staan enkele grote beuken (figuur 5) die een brede kroon hebben. De 

bomen worden niet gekapt in het kader van herbouw van de Varenna. Aan het oppervlakte (beuken-

eiken)bos wijzigt met het planvoornemen niets. 

 

 
Figuur 5. Aangewezen habitat beuken-eikenbos met hulst 

nabij de Varenna. 

 
Figuur 6. Grote beuken naast de bebouwing. 

 

3.3 Effect op leefgebieden aangewezen soorten 

 

De provincie Gelderland heeft een leefgebiedenkaart opgesteld (versie juli 2018) van alle soorten 

waarvoor, voor het betreffende Natura 2000-gebied, instandhoudingsdoelen gelden conform het aan-

wijzingsbesluit. Voor elke soort wordt weergegeven waar geschikt en bezet leefgebied aanwezig is. 

De Natura 2000-leefgebieden, versie 2018, zijn opgesteld op basis van de methode uit het rapport 

"Leefgebiedenkaarten van de Natura 2000-gebieden en PAS-gebieden" (SOVON-rapport 2016/21).  

 

Aangezien er op het landgoed alleen de habtiattypen beuken-eikenbossen met hulst en oude eiken-

bossen aanwezig zijn, is de verwachting dat de leefgebieden zich beperken tot de bossoorten zwarte 

specht en wespendief. Leefgebieden van soorten die afhankelijk zijn heiden en stuifzanden zijn echter 

ook aangewezen op het landgoed (dit betekent niet dat de soorten ook daadwerkelijk aanwezig zijn). 

Alle soorten waarvan leefgebieden zijn aangewezen door de provincie worden behandeld in dit rap-

port. Het betreffen: 

• Zwarte specht • Draaihals 

• Wespendief • Roodborsttapuit 

• Boomleeuwerik • Vliegend hert 

• Nachtzwaluw • Kamsalamander 

• Grauwe klauwier • Draaihals 
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In de leefgebieden kaart van de provincie Gelderland wordt op enkele plekken geschiktheid voor drij-

vende waterweegbree aangegeven. Er is echter geen sprake van permanent waterhoudende elemen-

ten. Op de kaart worden de drinkbakken voor vee aangeduid als oppervlaktewater. De soort wordt 

daarom buiten beschouwing gelaten. Ook alle andere aangewezen soorten van het Natura 2000-

gebied de Veluwe waarvan de provincie heeft aangegeven dat er geen geschikt leefgebied aanwezig 

is binnen het landgoed worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Voor de effectbepaling op leefgebieden van aangewezen soorten wordt onderscheid gemaakt in de 

locaties die worden gerestaureerd of herbouwd en de nieuwe ontwikkellocaties. De locaties waar 

wordt gerestaureerd kennen geen uitbreiding van de functie wonen, dit vindt plaats binnen de be-

grenzing van de huidige erven en tuinen. Deels wordt de functie wonen in het bestemmingsplan om-

gezet naar natuur en bos (zie figuur 2 en 3). 

 

3.3.1 Zwarte specht 

 

Het leefgebied van de zwarte specht binnen het Na-

tura 2000-gebied de Veluwe is gedefinieerd als zijn-

de alle percelen met bos. Alle open gebieden, zoals 

akkers en weilanden vormen geen leefgebied. In de 

leefgebiedenkaart (figuur 7) wordt vanwege de 

schaal van de leefgebiedenkaart wellicht gesugge-

reerd dat de bosranden deel uit maken van het leef-

gebied. Dit is echter niet het geval. De nieuwbouwlo-

caties zijn gelegen op graslanden. Er is daarom geen 

sprake van afname van leefgebied van de zwarte 

specht. Ten behoeve van de ontsluiting van de land-

huizen wordt gebruik gemaakt van een bestaand pad 

door het bos. Dit pad wordt voorzien van een funde-

ringslaag en grind, waardoor het wordt beschouwd als oppervlakteverlies (85 meter lang x 3,5 meter 

breed = 300 m2). 

 

3.3.2 Wespendief 

 

Vrijwel de gehele Veluwe is aangewezen als leefge-

bied van de wespendief (figuur 8). Het gaat hierbij 

niet alleen om de plekken waar de soort broedt (bos-

sen) maar ook om de plekken waar hij zijn voedsel 

(ondergrondse wespennesten) zoekt. Dit zijn veelal 

open bossen en bosranden. Daarom zijn ook de 

graslanden bij de Brand en de Delerhoek aangewe-

zen als leefgebied.  

 

In een voorgaande studie naar verlies van leefgebied 

(Witter 2018) is berekend dat de netto afname voor 

de Brand 5.100 m² bedraagt (op basis van versto-

ringsafstand van 25 meter rond bebouwing.  

  

 
Figuur 7. Leefgebiedenkaart zwarte specht (bron: provincie 

Gelderland/SOVON). 

 
Figuur 8.  Leefgebiedenkaart zwarte specht (bron: provincie 

Gelderland/SOVON). 
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Voor de locatie Delerhoek wordt het netto verlies geraamd op 7.385 m². Ook hier is met een bufferaf-

stand van 25 meter gerekend. Door de landschappelijke inpassing zullen er nieuwe foerageermoge-

lijkheden ontstaan. De bestaande bebouwing ten westen van het plangebied zal worden afgeschermd 

door hier op plekken inheemse boom-/ en struikengroepen aan te leggen. De parkachtige land-

schapsinrichting is gunstig voor de wespendief. 

 

3.3.3 Boomleeuwerik 

 

Het leefgebied van de boomleeuwerik bestaat uit 

de overgang tussen bos en open terrein, veelal 

heide en stuifzanden. In de intensief beheerde 

graslanden zijn voor de soort onvoldoende insec-

ten te vinden. De bossen rond de Delerhoek zijn 

aangewezen als bezet leefgebied (figuur 9), naar 

verwachting voor de populatie iets verder ten 

oosten van het landgoed. Het perceel Delerhoek 

is te klein om leefgebied te vormen. Aangeno-

men wordt dat, net als bij de kaart van de zwarte 

specht door de schaal waarop de leefgebieden-

kaart is gepresenteerd beide locaties buiten de 

begrenzing van bezet of mogelijk bezet leefge-

bied vallen en dat er geen sprake is van afname 

van leefgebied.  

 

Opgemerkt wordt dat potenties voor de boomleeuwerik aanwezig zijn in de percelen op het landgoed 

die onder natuurlijk beheer vallen. Dit zijn over het algemeen zeer schrale graslanden met open zan-

dige plekken. Waarnemingen van de soort op het landgoed ontbreken.  

 

3.3.4 Nachtzwaluw 

 

De nachtzwaluw is een soort van heideterreinen 

en stuifzanden. Broedgelegenheid is er voor de 

soort niet op de ontwikkellocaties. De leefgebie-

denkaart van de provincie Gelderland heeft spe-

cifieke bosgebieden aangewezen voor de nacht-

zwaluw. Nachtzwaluwen foerageren veelal langs 

bosranden of solitaire bomen. Voor de Delerhoek 

is er geen leefgebied aangewezen, alleen het 

bos net ten zuiden ervan is aangemerkt (figuur 

10). Voor De Brand is het bos, inclusief de bos-

rand bezet leefgebied. De oppervlakte van de 

ontwikkellocatie aan De Brand bedraagt circa 

4.300 m2. Volgens de leefgebiedenkaart valt niet 

het gehele perceel binnen het leefgebied. Als  

uitgangspunt voor de aanwijzing is naar verwach-

ting het foerageren langs de bosranden, omdat broedhabitat ontbreekt. Daarom kan worden uitge-

gaan van een verlies van leefgebied van 3.000 m2. Dit betreft een worst-case benadering, aangezien 

de soort feitelijk langs de bosraden kan blijven foerageren, ondanks de aanwezigheid van woningen. 

 

  

 
Figuur 9. Leefgebiedenkaart boomleeuwerik (bron: provincie 

Gelderland/SOVON). 

 
Figuur 10. Leefgebiedenkaart nachtzwaluw (bron: provincie 

Gelderland/SOVON). 
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3.3.5 Grauwe klauwier 

 

De grauwe klauwier leeft in half open gebieden 

met bosjes, graslanden en voldoende uitkijkpos-

ten en doornige struiken. De Brand staat te boek 

als bezet leefgebied en de Delerhoek als moge-

lijk bezet leefgebied (figuur 11). Hoewel het habi-

tat in beide gevallen niet aanwezig is en in wer-

kelijkheid er niet snel een grauwe klauwier te 

vinden zal zijn, dient formeel gerekend te worden 

met het verlies aan potenties. Voor De Brand 

bedraag het verlies ongeveer 3.000 m2 (niet het 

gehele perceel valt binnen leefgebied). Voor de 

Delerhoek wordt ingeschat dat het gehele per-

ceel zijn potentiele functie verliest, ondanks de 

landschappelijke inpassing. De grauwe klauwier 

is een schuwe soort die binnen een aaneenge-

sloten leefgebied zijn voedsel zoekt. Versnippering draag zodoende bij aan het verlies aan potentieel 

leefgebied. De te bebouwen oppervlakte van de Delerhoek bedraagt 3.750 m2. Het gehele perceel 

betreft  25.805 m2.  

 

3.3.6 Draaihals 

 

Net als bij de zwarte specht is ook bij de spech-

tensoort de draaihals vrijwel het gehele bosge-

bied aangewezen als leefgebied (figuur 12). 

Draaihalzen broeden vooral in berken en foera-

geren in heischrale gebieden. Met name de 

schrale en half open zandige plekken ontbreken 

op de te bebouwen percelen. Aangenomen wordt 

dat met de aanwijzing van het leefgebied in de 

omgeving van het plangebied alleen de bossen 

worden bedoeld. Net als bij de boomleeuwerik 

wordt daarom gesteld dat er geen sprake is van 

afname van leefgebied, omdat het enkel inten-

sieve graslanden betreft die van functie verande-

ren. 

 

  

 
Figuur 11. Leefgebiedenkaart grauwe klauwier (bron: provin-

cie Gelderland/SOVON). 

 
Figuur 12. Leefgebiedenkaart draaihals (bron: provincie 

Gelderland/SOVON). 
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3.3.7 Roodborsttapuit 

 

De roodborsttapuit is een soort die behalve op 

heideterreinen ook in open boerenland kan voor-

komen, zolang er maar ruige randjes, greppeltjes 

en dergelijke aanwezig zijn. Vandaar dat de ran-

den langs graslanden zijn aangewezen als leef-

gebied (figuur 13). Voor de Brand betekent de 

nieuwbouw een afname van circa 3.000 m2 

(vooral de grens met het oostelijk gelegen gras-

land is potentieel leefgebied). Voor de Delerhoek 

wordt het verlies aan leefgebied ingeschat op 

3.750 m2, zijnde de bouwlocaties. Het merendeel 

van het perceel blijft geschikt leefgebied en zal 

door de landschappelijke inpassing voldoende 

zijn voor de soort om zich te vestigen. 

 

3.3.8 Vliegend Hert 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich buiten het 

verspreidingsgebied van het vliegend hert. De 

dichtstbijzijnde vindplaats van de soort ligt bij 

Hoog Buurlo, ongeveer 7 kilometer noordelijker. 

Evengoed is het bosgedeelte aangeduid als mo-

gelijk bezet leefgebied (figuur 14). De ontwikkel-

locaties betreffen echter grasland, dat geen habi-

tat voor de soort vormt. Negatieve effecten op 

toekomstig leefgebied voor de soort (die zich 

maar zeer langzaam kan verspreiden) zijn uit te 

sluiten. Er worden geen oude eiken gekapt of 

eikenstobben uitgegraven. Van verlies van leef-

gebied is daarom geen sprake. 

 

3.3.9 Kamsalamander 

 

Delen van het landgoed zijn aangewezen als 

mogelijk bezet leefgebied van de kamsalaman-

der (figuur 15). De ontwikkellocaties liggen ver 

verwijderd van oppervlakte water. Geschikte 

landhabitat (struweel, houtwal, bosjes) dient 

dichtbij de wateren te liggen (bij voorkeur 5-50 m 

van water; actieradius is meestal niet meer dan 

100 m tot max. 1000 m tijdens een seizoen) 

(bron: BIJ12). Het is niet duidelijk waarom de 

bosgebieden aangewezen als mogelijk leefge-

bied. De bekende populaties van de soort liggen 

op 15 kilometer ten oosten en ten zuidwesten 

van het landgoed. Bovendien zijn de wateren die 

aanwezig zijn op het landgoed drinkplekken voor 

het wild en het vee. Het zijn modderige plekken zonder begroeiing waar eitjes kunnen worden afge-

zet.  

 
Figuur 13. Leefgebiedenkaart draaihals (bron: provincie 

Gelderland/SOVON). 

 
Figuur 14. Leefgebiedenkaart vliegend hert (bron: provincie 

Gelderland/SOVON). 

 
Figuur 15. Leefgebiedenkaart kamsalamander (bron: provin-

cie Gelderland/SOVON). 
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Afgezien van de ongeschiktheid van het habitat hebben de plannen geen betrekking op de beboste 

gebieden. De ontwikkelingen vinden plaats op graslanden, dit is geen landhabitat voor de kamsala-

mander.  

 

3.4 Samenvatting afname leefgebieden 

 

Samengevat is de afname (potentieel) leefgebied als volgt: 
 
Tabel I: Afname (potentieel) leefgebied op de ontwikkellocaties 
 

Soort Afname (potentieel) 
leefgebied 

Opmerkingen 

Zwarte specht 300 m2 Er worden geen bomen gekapt 

Wespendief 12.485 m2 Gehele Veluwe aangewezen als leefgebied 

Boomleeuwerik 0 m2 Ter plaatse alleen bos potentieel leefgebied 

Nachtzwaluw 7.300 m2 Bosranden aangewezen als foerageergebied 

Grauwe klauwier 28.805 m2 Feitelijk geen potenties aanwezig, theoretische benadering 

Draaihals 0 m2 Ter plaatse alleen bos potentieel leefgebied 

Roodborsttapuit 6.750 m2 Graslanden zijn potentieel leefgebied voor de soort 

Vliegend hert 0 m2 Ter plaatse alleen bos potentieel leefgebied 

Kamsalamander 0 m2 Ter plaatse alleen bos potentieel leefgebied 
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4 EFFECTEN OP DE STAAT VAN INSTANDHOUDING 

 

4.1 Zwarte specht 

 

Voor de zwarte specht is de doelstelling van het Natura 2000-gebied de Veluwe het behoud van de 

omvang en de kwaliteit van het leefgebied. De Veluwe zou daarmee draagkracht voor tenminste 400 

paren moeten hebben. 

 

De stand van de Zwarte Specht is de afgelopen jaren terug gezakt tot onder de 400 broedparen. Dat 

betekent dat we de gunstige staat van instandhouding van enkele jaren terug zijn kwijtgeraakt. Met de 

juiste maatregelen zal de gunstige staat van instandhouding gedurende de 1e of 2e planperiode kun-

nen zijn hersteld (bron: beheerplan provincie Gelderland). 

 

Dood hout en open plekken in het bos zijn voor de soort van belang. Op het niet openbaar toeganke-

lijke deel van het landgoed speelt verstoring geen rol van betekenis. Het deel van het plangebied 

waar de afname van leefgebied plaatsvindt is echter gelegen in openbaar toegankelijk bos. Het be-

treft een druk belopen bosgebied, waar veel inwoners van Hoenderloo onder andere de hond uitlaten. 

Het daadwerkelijke effect op de zwarte specht zal daarom zeer beperkt of niet bestaand zijn, omdat 

het een bestaand tracé betreft dat wordt voorzien van halfverharding. Op de staat van instandhouding 

van de zwarte specht zal dit geen invloed hebben. 

 

4.2 Wespendief 

 

Voor de wespendief is de doelstelling van het Natura 2000-gebied de Veluwe het behoud van de om-

vang en de kwaliteit van het leefgebied. De Veluwe zou daarmee draagkracht voor tenminste 100 pa-

ren moeten hebben. Momenteel wordt deze doelstelling behaald. De huidige populatie bedraagt circa 

100 paren. 

 

Het voedsel van de wespendief bestaat grotendeels uit broed van sociale wespen. Maar ook amfibie-

en en reptielen worden gegeten. Afname van foerageergebied betekent dat het voedsel verder van 

het nest gezocht moet worden. Dit kan in uiterste gevallen van invloed zijn op het broedsucces. 

 

Het leefgebied van de wespendief is groot. Van het landgoed zijn geen inventarisatiegegevens be-

kend. Uitgaande van een dichtheid van 2 paren/1000 ha bos (overeenkomend met vastgestelde 

dichtheid in omgeving Vierhouten) zou het landgoed draagkracht hebben voor 1 broedpaar wespen-

dieven.  

 

Wespendieven foerageren in een nog groter gebied dan hun broedterritorium. Het leefgebied kan tot 

8.000 ha groot zijn. Wespendieven foerageren tot ver buiten de grenzen van de Veluwe. Het verlies 

van 1,2 hectare leefgebied zal daarom niet snel leiden tot negatieve effecten op de staat van instand-

houding van de soort. Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling, enkel door 

het oppervlakteverlies als gevolg van de nieuwbouw is uit te sluiten. Er is echter wel sprake van een 

negatief effect. Bepaling van cumulatie met overige ontwikkelingen die een negatief effect hebben op 

de soort is daarom aan de orde. 
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De wespendief is voor zijn voedsel sterk afhankelijk van grote insecten (vooral wespenbroed), maar 

ook amfibieën en reptielen staan op het dieet van de wespendief. Het totale voedselaanbod voor de 

soort is om diverse redenen aan het afnemen: 

 

• Gewasbeschermingsmiddelen hebben waarschijnlijk negatieve invloed op wespen en bijen; 

• Ontwormingsmiddelen hebben negatieve invloed op mestkevers; 

• Overschot aan stikstof zorgt voor verminderde toegankelijkheid van ondergrondse nesten van 

wespen (vergrassing, verruiging); 

• Toename van recreatie zorgt voor verstoring tijdens het foerageren (wespendieven foerage-

ren met de kop ondergronds en zijn daarom zeer alert als het gaat om aanwezigheid van 

mensen, honden etc); 

• Afname prooiaanbod van de havik leidt tot toename predatie van onder andere de jongen van 

roofvogels, waaronder wespendief. 

 

Daarnaast is er een aantal zaken die zich buiten de invloedsfeer van de Veluwe afspelen. De wes-

pendief is in feite een Afrikaanse soort van tropische regenwouden, die alleen naar Nederland komt 

om te broeden. Onderweg naar Afrika zijn er tal van bedreigingen, waaronder jacht, verandering in 

trekomstandigheden door klimaatverandering en een snelle afname van het areaal bosgebieden in de 

Sub-Sahel zone. 

 

Er is geen sprake van cumulatie door overige planvorming, tenzij de provincie Gelderland aanvullen-

de gegevens hieromtrent heeft. Er is echter wel sprake van kwetsbaarheid van de foerageermogelijk-

heden van beide soorten, door overige effecten op de Veluwe en in het wintergebied van de wespen-

dief. 

 

4.3 Nachtzwaluw 

 

Voor de nachtzwaluw geldt een doelstelling voor het in stand houden van de omvang en kwaliteit van 

het leefgebied met een draagkracht van tenminste 610 paartjes. 

 

In 2018 bedroeg de populatie ruim 400 broedparen. De trend is volgens gegevens van SOVON sinds 

begin jaren ’90 van de vorige eeuw significant positief (<5 % per jaar). De verwachting is dat aan de 

doelstelling in de tweede planperiode kan worden voldaan (Beheerplan, 2018). 

 

De oppervlakte leefgebied dat verloren gaat is zeer gering: 0,7 ha. Daarnaast is er op het overige 

deel van het landgoed veel potentieel leefgebied in de vorm van bosranden aanwezig. Voor een soort 

die een positieve trend heeft zal daardoor geen sprake zijn van een significant negatief effect. Omdat 

de gunstige staat van instandhouding nu nog niet is bereikt is er wel sprake van een negatief effect. 

 

Cumulatie met overige effecten dient daarom te worden bepaald. De bedreigingen voor de nachtzwa-

luw bestaan vooral uit een toename van recreatie. Rust is essentieel voor deze soort. Aangezien op 

het landgoed juist behoud van rust een randvoorwaarde is, zal cumulatie geen rol spelen.  
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4.4 Grauwe klauwier 

 

Voor de grauwe klauwier geldt een doelstelling voor het verbeteren van de omvang en kwaliteit van 

het leefgebied met een draagkracht van tenminste 40 paartjes. 

 

In 2018 was de gunstige staat van instandhouding bereikt. De theoretische afname van leefgebied 

van 2,8 ha dat in de huidige situatie aantoonbaar ongeschikt is als leefgebied1, heeft hierdoor geen 

significant negatief effect op de staat van instandhouding. Omdat er wel een theoretische afname van 

leefgebied is, is er wel sprake van een negatief effect. Cumulatie speelt geen rol omdat op het land-

goed geen geschikt habitat voor de soort aanwezig is, dat kan worden aangetast. 

 

4.5 Roodborsttapuit 

 

Voor de roodborsttapuit geldt een doelstelling voor het in stand houden van de omvang en kwaliteit 

van het leefgebied met een draagkracht van tenminste 1.110 paartjes. 

 

De stand van de roodborsttapuit bedroeg in 2018 rond de 1.100 paartjes. In het beheerplan wordt 

aangegeven dat op de Veluwe geen duidelijk trend is aan te geven. Volgens gegevens van SOVON 

vertoon de trend op de Veluwe schommelingen, en kent het de laatste 12 jaar geen significante aan-

talsveranderingen. De landelijke trend is wel significant positief. 

 

Aangezien de gunstige staat van instandhouding is bereikt is, door een afname van 0,7 ha, geen 

sprake van een mogelijk significant negatief effect. Er is wel een negatief effect omdat er afname is 

van potentieel leefgebied. Op het landgoed is echter een groot areaal aan potentieel leefgebied aan-

wezig. Het betreft de agrarische graslandpercelen die voor een belangrijk deel de bestemming natuur 

hebben gekregen en als zodanig beheerd worden. 

 

  

                                                      
1 Zie paragraaf 5.4 voor een impressie van de huidige situatie. Hier is te zien dat er voor grauwe klauwier geen potenties aan-

wezig zijn. 
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4.6 Samenvatting staat van instandhouding 

 
Samengevat zijn de effecten op de staat van instandhouding van de betrokken soorten als volgt: 
 
Tabel II: effect op staat van instandhouding door afname (potentieel) leefgebied op ontwikkellocaties 

 

Soort Afname (potentieel) 
leefgebied 

Effect op staat van instandhouding 

Zwarte specht 300 m2 geen significant negatief effect, bestaande verstoring en geringe oppervlakte  

Wespendief 12.485 m2 geen significant negatief effect, staat van instandhouding bereikt 

Boomleeuwerik 0 m2 geen 

Nachtzwaluw 7.300 m2 geen significant negatief effect, staat naar verwachting instandhouding in tweede 
planperiode bereikt 

Grauwe klauwier 28.805 m2 geen significant negatief effect, staat van instandhouding bereikt en geen feitelij-
ke aantasting van potenties 

Draaihals 0 m2 geen 

Roodborsttapuit 6.750 m2 geen significant negatief effect, staat van instandhouding bereikt 

 
Ondanks dat er geen gevolgen voor de staat van instandhouding zijn, is er wel sprake van een nega-

tief effect, namelijk oppervlakte verlies. Dit zal gemitigeerd moeten worden (zie hoofdstuk 5). 
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5 MITIGATIE AFNAME LEEFGEBIEDEN 

 
5.1 Inleiding 

 
De leefgebieden voor de aangewezen soorten dienen te worden gemitigeerd. Dit zal deels plaatsvin-

den door het toevoegen van areaal met de functie natuur en deels door verbetering van de kwaliteit 

van areaal. Wat bij de mitigatie niet uit het oog verloren moet worden is dat voor een aantal soorten 

het habitat op de Brand en Delerhoek feitelijk niet aanwezig zijn.  

 

Voor de mitigatie kan onderscheid gemaakt worden in drie typen: de zwarte specht, de wespendief + 

de nachtzwaluw en de overige soorten. Voor de zwarte specht is het bos van belang. Voor de wes-

pendief en nachtzwaluw is de bosrand belangrijk. Feitelijk zijn de habitateisen voor grauwe klauwier 

en roodborsttapuit gelijkwaardig: een halfopen landschap met heischrale omstandigheden en ver-

spreid gelegen struiken. We vinden deze soorten op de Veluwe dan ook vooral in de heiden en stuif-

zandheiden. 

 

5.2 Zwarte specht 

 

De opgave voor de zwarte specht is de mitigatie van 300 m2 leefgebied. Omdat alle bospercelen op 

de Veluwe al zijn aangewezen als leefgebied, en het landgoed voor het merendeel bestaat uit bos,  is 

mitigatie door het verbeteren van de kwaliteit van bestaand bos de meest logische manier. 

 

Door de provincie Gelderland wordt gewerkt aan een soortenherstelprogramma. Hiervoor is een eco-

logisch profiel en analyse van knelpunten uitgewerkt (Nijssen et al., 2019). Knelpunten voor de zwarte 

specht zijn voedselaanbod, verstoring en predatie.  

 

Aangezien verstoring op het landgoed uit te sluiten is, zijn verbetermaatregelen op dat punt weinig 

zinvol. Ook aan eventuele predatiedruk door boommarters of haviken zijn geen maatregelen te kop-

pelen. Bovendien is het onbekend of dit daadwerkelijk een knelpunt vormt (Nijssen et al., 2019), 

 

Het voedselaanbod kan verbeterd worden. Concrete maatregelen zijn in Nijssen (2019) verwoord in 

tabel 4.7 (figuur 16). 

 

 
Figuur 16. Concrete maatregelen uit Nijssen (2019). 
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Voor het verbeteren van het voedselaanbod worden de volgende aanbevelingen uit het soortenher-

stelprogramma van de provincie Gelderland (Nijssen, 2019) overgenomen: 

 
1. Laten liggen van door storm, ziekte, concurrentie of andere (natuurlijke) oorzaken omgewaaide bomen; 

2. Laten staan van dood hout; 

3. Creëren van staand dood hout door het (deels) ringen van naaldbomen. Door op borsthoogte schors weg te halen en 

ondiep in te zagen gaat het afsterf- en afbraakproces langzaam en blijven deze bomen langer geschikt als foera-

geerplek voor Zwarte Specht. Ringen geclusterd uitvoeren (5-10 tot 10-20 bomen per ha) in dicht bos en aan randen 

van kapvlaktes. Het resultaat van het ringen is een korte sterfteperiode van een à twee jaar met daarna een relatief 

korte periode van staand dood hout boven borsthoogte. Het wortel- en stamhout onder de zaagsnede blijft nog lang 

in trek voor boktorlarven. 

4. Bij oogst van bomen een aantal bomen (5-10%, waar mogelijk 20%) niet bij de grond afzagen maar op borsthoogte 

of hoger, zodat zich in de stobbe boktorlarven kunnen ontwikkelen en de stobbe ook nog lang geschikt blijft als po-

tentiële vestigingsplaats voor mieren; 

5. Bij bosbeheer rekening houden met de aanwezigheid van voor de Zwarte Specht belangrijke (potentiële) voedsel-

bronnen zoals dode stobben, nestkoepels van bosmieren en bomen in de nabijheid van die nesten (daarin foerage-

ren de mieren) is essentieel. Uitgesproken voedselbomen voor mieren moeten worden gespaard. Het klepelen of fre-

zen van de bodem is uit den boze. 

 

De maatregelen ten aanzien van laten staan/liggen van dood hout (1, 2, 4 en 5) worden in een voor 

de zwarte specht aangewezen gebied (figuur 15). Dit gebied is 20 ha groot. In de huidige situatie 

wordt er niet gestuurd op aanwezigheid van dood hout. Het beheer voorziet momenteel in het oprui-

men van dood hout. 

 

De maatregelen ten aanzien van het creëren van dood hout (3) worden geclusterd uitgevoerd. Cluste-

ring wordt geadviseerd in gebieden van 5 tot 10 ha. Dit betekent dat niet in één jaar alle maatregelen 

in het gebied in figuur 17 worden toegepast, maar in perioden van 4 jaar (5 ha/jaar). Gestart wordt 

met het ringen van 25 tot 50 bomen in een gebied van 5 ha. Dit wordt na twee jaar herhaald in het 

volgende cluster van 5 ha, enzovoorts.  

 

 

 

 
Figuur 17. Gebied met verbetermaatregelen zwarte specht. 
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5.3 Wespendief en nachtzwaluw 

 

De opgave voor de wespendief is de mitigatie van 12.485 m2 leefgebied. Voor de nachtzwaluw is dit 

7.300 m2. 

 

Omdat vrijwel het gehele areaal van de Veluwe al is aangewezen als leefgebied is er binnen de be-

grenzing van het Natura 2000-gebied vrijwel geen mogelijkheid om nieuw leefgebied aan te leggen.  

 

Er wordt momenteel op zo’n 45 hectare binnen het landgoed een omvorming van agrarische percelen 

naar “flora en faunarijk grasland” uitgevoerd. Dit zijn in veel gevallen grote percelen met schrale be-

groeiing. Het betreft 7 percelen, verspreid over het westelijke deel van het landgoed. Op deze perce-

len ontbreekt struweelontwikkeling, mede door de grote druk van het wild. De struwelen vormen on-

derdelen van het leefgebied van wespendief en nachtzwaluw, die bosranden gebruiken om te foera-

geren. De kwaliteit kan worden verbeterd door de aanplant van struweel. Er zijn meer soorten die van 

dergelijke structuren profiteren (zie paragraaf 5.4). 

 

Het natuurdoeltype “flora en faunarijk grasland” mag maximaal 10% struwelen bevatten. Perceel 6 is 

vanwege de beperkte oppervlakte ongeschikt om voor wespendief of nachtzwaluw te verbeteren door 

aanplant van struwelen. Op percelen 1 t/m 5 (ongeveer 37 ha2) wordt voor wespendief en nachtzwa-

luw het habitat verbeterd door de aanleg van struwelen. Dit betreft 36.970 m2
 en is ruim voldoende om 

de gezamenlijke mitigatie van beide soorten (19.785 m2) te realiseren. De struwelen, bestaande uit 

tweestijlige meidoorns, hondsroos en brem, worden als lijnvormige elementen aangelegd, om zo-

doende meer “bosrand” creëren.  

 

 

                                                      
2 Voor overige soorten wordt perceel 7 (oppervlakte 7,8 ha) van het flora en faunarijk grasland inge-
richt met struwelen. 

 
Figuur 18.  Mitigatiegebied nachtzwaluw en wespendief (perceel 1 t/m 5). Aanplant struweel als lijnvormige elementen. 
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5.4 Overige soorten 

 
Voor de nachtzwaluw, grauwe klauwier en roodborsttapuit zou het mitigatiegebied in die zin voldoen 

dat de aanwijzing van leefgebied vergelijkbaar habitat betreft dat met de nieuwbouw op de Brand en 

Deelerhoek verloren gaat (zie figuur 21 en 22). Voor de nachtzwaluw is het geschikt foerageergebied 

en voldoet het als mitigatie (zie paragraaf 5.3). De locaties De Brand en Delerhoek betreffen nieuw-

bouw op huidige agrarische percelen (grasland).  

 

 
Figuur 19. Habitat De Brand. 

 
Figuur 20. Habitat Delerhoek. 

Het habitat op de De Brand betreft een regelmatig gemaaid grasland. Op de Delerhoek is een bemest 

grasland aanwezig. Op het landgoed zelf liggen betere kansen om de kwaliteit het leefgebied van de 

soorten van het heidelandschap (grauwe klauwier, roodborsttapuit) te verbeteren. Er wordt momen-

teel op zo’n 45 hectare binnen het landgoed een omvorming van agrarische percelen naar “flora en 

faunarijk grasland” uitgevoerd. Dit zijn in veel gevallen grote percelen met schrale begroeiing. 

Op deze percelen ontbreekt struweelontwikkeling, mede door de grote druk van het wild. De struwe-

len vormen belangrijke onderdelen van het leefgebied van de grauwe klauwier en roodborsttapuit, als 

broedlocatie en als uitkijkpost voor het foerageren. De kwaliteit kan worden verbeterd door de aan-

plant van struweel. De boomleeuwerik zal eveneens kunnen profiteren van de kwaliteitsverbetering. 

 

Het meest geschikte gebied is het perceel 7 (figuur 23). Deze heeft een oppervlakte van 7,84 ha en 

bestaat in de huidige situatie uit een begroeiing met zachte dravik, Jacobskruiskruid en veel mossen, 

onderbroken door kruidenrijkere delen. Er zijn open plekken waar wilde zwijnen hebben gewroet. 

Structuren zoals struiken of bosjes ontbreken (op één bomengroep na, zie figuur 24). 
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Figuur 21. Ligging perceel 7 (geel). Aanplant struwelen als 

losse elementen. 

 
Figuur 22. Impressie perceel 7. 

 

Op het perceel worden op 15 plaatsen tweestijlige meidoorns, hondsroos en brem aangeplant, dat 

met exclosurers wordt geschermd tegen vraat door het wild. Het betreft losse elementen, bosjes die 

kunnen dienen als uitkijkposten en nestgelegenheden/ Hiermee ontstaat de gewenste variatie die de 

genoemde soorten als onderdeel van het leefgebied nodig hebben. 
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6 SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Stichting Huis Deelerwoud een nadere ecologische toetsing uit-

gevoerd in het kader van Natura 2000, voor de voorgenomen ontwikkelingen het Landgoed. 

 

De toetsing heeft betrekking op een bestemmingsplan dat de bouw van zes woningen bij de boerderij 

De Brand en de bouw van twee landhuizen op de kavel Delerhoek mogelijk maakt en dat het land-

goed de revenuen daarvan zal aanwenden voor behoud en restauratie van de monumentale opstallen 

op het landgoed. 

 

Het gehele landgoed maakt deel uit van het Natura 2000-gebied de Veluwe. De bestemmingswijzi-

gingen vinden niet plaats binnen aangewezen habitat. De percelen De Brand en Delerhoek maken 

wel deel uit van (potentieel) leefgebied van een aantal aangewezen soorten: zwarte specht, wespen-

dief, nachtzwaluw, grauwe klauwier en roodborsttapuit. Van geen van deze soorten is momenteel de 

gunstige staat van instandhouding in het geding, of mag op basis van positieve trends verwacht wor-

den dat de gunstige staat wordt bereikt. 

 

Het verlies aan 300 m2 (potentieel) leefgebied van de zwarte specht wordt gemitigeerd door het toe-

passen van verbetermaatregelen in een 20 ha groot bosgebied. Deze maatregelen zijn ook ten gun-

ste van de draaihals. Het verlies aan (potentieel) leefgebied voor overige soorten zal worden gemiti-

geerd door het huidige areaal aan “flora en faunarijk grasland” (45 ha) te verbeteren door de aanplant 

van struwelen zoals tweestijlige meidoorn, hondsroos en brem. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 

lijnvormig aan te leggen structuren voor nachtzwaluw en wespendief. Hiervan profiteren boomleeuwe-

rik, grauwe klauwier en roodborst tapuit. Specifiek voor deze soorten worden aanvullend geclusterde 

elementen aangelegd (uitkijkposten). Voor een aantal soorten wordt meer gebied geschikt gemaakt 

dan strikt noodzakelijk, voor de wespendief moet in ieder geval 7% van het areaal in de graslandper-

celen 1 t/m 5 worden voorzien van struwelen. Voor de roodborsttapuit is 10% van perceel 7 noodza-

kelijk. 

 

Met de voorgestelde maatregelen wordt het verlies aan potentieel leefgebied ruimschoots gemiti-

geerd. 

 
Tabel IV: mitigatie (potentieel) leefgebied op ontwikkellocaties 

 

Soort Afname (poten-
tieel) leefgebied 

Mitigatie areaal en kwaliteitsverbetering 

Zwarte specht 300 m2 200.000 m² waarbinnen geclusterd kwaliteitsverbetering plaats vindt conform soortenherstelprogramma 
van de provincie Gelderland 

Wespendief 12.485 m2 180.400 m²  waarbinnen kwaliteitsverbetering plaatsvindt (minimaal 7 en maximaal 10% van areaal dat 
thans grasland betreft) 

Boomleeuwerik 0 m2 70.000 m2 waarbinnen kwaliteitsverbetering plaatsvindt voor andere soorten, maatregelen zijn ook ten 
gunste van boomleeuwerik 

Nachtzwaluw 7.300 m2 180.400 m² kwaliteitsverbetering (maximaal 10% van areaal dat thans grasland betreft) 

Grauwe klauwier 10.700 m2 250.400 m2 waarbinnen kwaliteitsverbetering plaatsvindt (maximaal 10% van areaal dat thans grasland 
betreft) 

Draaihals 0 m2 200.000 m² waarbinnen geclusterd kwaliteitsverbetering plaats vindt voor zwarte specht, maatregelen 
zijn ook ten gunste voor draaihals 

Roodborsttapuit 6.750 m2 70.000 m2 kwaliteitsverbetering (minimaal 10% van areaal dat thans grasland betreft) 
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