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1 Inleiding 
Het Kievitsveld is een recreatieterrein tussen Vaassen en Epe op de flanken van de Veluwe. Eind 

2008 is door Tauw een natuurtoets opgeleverd voor de bestemmingsplanwijziging van het 

Kievitsveld [Tauw, 2008]. In september 2012 is deze geactualiseerd [Tauw, 2012]. In 

september 2013 is de actualisatie uit 2012 vervolgens uitgebreid met een hoofdstuk over het 

Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland. Het voorliggende document is hiervan het resultaat. 

 

Op circa twee kilometer afstand van het Kievietsveld is in westelijke richting het Natura 2000-

gebied de Veluwe gelegen. Gezien de afstand en het lokale karakter van de afgeleide 

ontwikkelingen die de bestemmingswijziging mogelijk maakt, worden effecten op het Natura 

2000-gebied uitgesloten. Voor de beoogde ontwikkeling zijn daarom de Flora- en faunawet 

(hoofdstuk 3) en Ecologische hoofdstructuur (hoofdstuk 4) van toepassing. Daarnaast is een 

verkenning en toetsing uitgevoerd voor het Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland (hoofdstuk 5). 

 

2 Locatie, ontwikkeling en aanwezige soorten 
 
2.1 Wijzigingen beoogde ontwikkeling 
De natuurtoets van 2008 [Tauw, 2008] had betrekking op de partiële herziening van het 

recreatiegebied Kievitsveld. Daarin zijn de volgende ontwikkelingen getoetst: 

 Waterskibaan 

 Wijziging bestemming ‘bos- en parkstrook’ naar bestemming ‘dagrecreatieve doeleinden’ 

 Bebouwing voor: 

 Waterskicentrum inclusief groepsovernachtingaccommodatie 

 Groepsaccomodatiegebouw voor outdooractiviteiten 

 Groepskampeerterrein 

 Gebruik van stranden et cetera voor diverse recreatieve activiteiten 

 Bestendiging huidig gebruik Nijmolense plas 

 Singelgolf 

 

Ten opzichte van het plan in 2008 zijn in 2012/2013 de volgende wijzigingen aangebracht: 

 De groepsaccommodatie / overnachtingsaccommodatie (30 bedden in waterskicentrum en 

35 bedden in groepsaccommodatie) zijn komen te vervallen 

Notitie 

 



 

 

 

 

Kenmerk N001-1219100BJF-kwe-V01-NL 

 

Actualisatie natuurtoets bestemmingsplanwijziging Kievitsveld 2\16 

 Het groepskampeerterrein als bestemming is komen te vervallen. Echter kan het in de 

toekomst voorkomen dat de mogelijkheid tot groepskamperen alsnog geboden wordt. 

Daarom wordt volledigheidshalve het groepskampeerterrein wel meegenomen in deze 

toetsing  

 In het nieuwe bestemmingsplan is ruimte voor een ontbijthotel opgenomen met daarbij enkele 

camperplaatsen (zie figuren 2.1 en 4.1 voor locatie) 

 De overloopparkeerterreinen (twee percelen tussen de Smallertse beek en Schobbertsweg 

aan de westzijde van de Viskweekweg), krijgen een passende parkeerbestemming (zie 

figuur 4.1 voor locatie) 

 De activiteit singelgolf is met de nieuwe wijzigingen vooralsnog niet meer aan de orde 
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Figuur 2.1 Plankaart ontbijthotel Veluwse Bron (rood omcirceld). Bron: Grontmij, 2012 

 
2.2 Tussentijdse locatiewijzigingen (2008 – 2012) 
Op 3 september 2012 is een actualiserend verkennend terreinbezoek verricht. Hieruit zijn geen 

structurele wijzigingen waargenomen aan het terrein ten opzichte van de toetsing uit 2008 die de 

uitkomsten van de eerdere toetsing wezenlijk beïnvloeden. Figuur 2.2 geeft een impressie van 

het plangebied tijdens het terreinbezoek. 
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Figuur 2.2 Impressie plangebied (beoogde locatie ontbijthotel rechtsonder) 
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3 Flora- en faunawet 
 
3.1 Wijzigingen wetgeving 
Sinds 2008 is er een aantal wijzigingen aangebracht in de natuurwetgeving, waaronder de 

beschermingsstatus van soorten onder de Flora- en faunawet. De volgende wijzigingen zijn 

relevant voor de gewijzigde conclusies van deze toetsing: 

 Het Bermpje is niet langer zwaarder beschermd onder de Flora- en faunawet 

 De Marmergrondel is opgenomen in tabel 2 van de Flora- en faunawet. Deze soort kan veel 

verschillende soorten water voorkomen, en is betreft verspreiding en biotoopeisen te 

verwachten binnen het plangebied 

 
3.2 Effectbeoordeling Flora- en faunawet 
De aangebrachte wijzigingen in de bestemmingsplanherziening zijn niet van invloed op de 

conclusies van toetsing aan de Flora- en faunawet uit 2008, met uitzondering van eventuele 

effecten op vissen: Deze eventuele effecten zijn in het geheel niet meer aan de orde. 

 

Flora 

De uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden in het Kievitsveld als geheel zou een 

aanvullende belasting op planten kunnen betekenen als gevolg van betreding of andere vormen 

van aantasting door recreanten. De ontwikkeling brengt echter geen aanvullende recreatieve druk 

met zich mee: de activiteiten zoals wandelen, vissen en duiken zullen met de huidige intensiteit 

voortgezet worden. Het (extensieve) beheer wordt gecontinueerd en de huidige beperkte 

ontsluiting en (on)toegankelijkheid wordt gehandhaafd. De bestemmingsplanwijzigingen zijn dan 

ook een formalisering van de huidige situatie, waardoor effecten op beschermde flora als gevolg 

van een toename van algemene recreatieve belasting worden uitgesloten. 

 

De ontwikkeling van het ontbijthotel Veluwse Bron heeft mogelijk wel effect op beschermde 

plantensoorten. Bij het concreet worden van de planvorming is het noodzakelijk deze effecten 

vooraf te toetsen door een veldinventarisatie gericht op Flora- en faunawet soorten uit te voeren. 

 

Vissen 

Als maatregel voor beschermde vissoorten, is de verstoringsgevoelige zuidtak van de Smallertse 

beek recentelijk afgesloten voor recreanten. Hierdoor zal de ontwikkeling niet leiden tot 

aantasting van beschermde Flora- en faunawetsoorten in en nabij de beek (naast vissen 

eventueel ook planten en amfibieën). 

 

Vogels en vleermuizen 

In het plangebied kunnen beschermde vaste verblijfplaatsen van vogels en ook vleermuizen 

aanwezig zijn. Mocht blijken dat er bomen gekapt moeten worden of bebouwing worden 
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verwijderd, dan zal onderzocht moeten worden of in de te kappen of nabijgelegen bomen 

zomerverblijfplaatsen van vleermuizen en / of beschermde vaste vogelverblijfplaatsen aanwezig 

zijn. Voor de realisatie van het ontbijthotel is boomkap mogelijk noodzakelijk. 

 

Mochten bomen of struiken verwijderd moeten worden, dan dient dit gezien te worden als een 

voor vogels verstorende activiteit. Dergelijk werkzaamheden dienen daarom buiten het 

vogelbroedseizoen plaats te vinden. Door het tijdig uitvoeren van dergelijke werkzaamheden 

hoeft het broedseizoen geen vertraging op te leveren. 

 

In de onderstaande tabel 3.1 is benoemd welke soorten mogelijk worden beïnvloedt door 

ruimtelijke ontwikkelingen die worden mogelijk gemaakt door de beoogde 

bestemmingsplanwijziging. 

 
Tabel 3.1 Daadwerkelijk aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ffw tabel 2 of 3) die mogelijk 

geschaad worden door de ruimtelijke ontwikkelingen die worden mogelijk gemaakt door de 

bestemmingsplanwijziging 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

Flora Mogelijk aantasting van tabel 2-soorten Artikel 11 

Zoogdieren Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten Niet van toepassing 

Broedvogels Geen (aantasting van) vaste verblijfplaatsen mits 

geen kap van bomen 

Niet van toepassing 

Vleermuizen Geen (aantasting van) tabel 3-soorten mits geen kap 

van bomen 

Niet van toepassing 

Reptielen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten Niet van toepassing 

Amfibieën Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten Niet van toepassing 

Vissen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten Niet van toepassing 

Dagvlinders Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten Niet van toepassing 

Libellen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten Niet van toepassing 

Overige ongewervelden Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten Niet van toepassing 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 
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4 Ecologische Hoofdstructuur 
 
4.1 Wijzigingen beleid 
 

Ecologische Hoofdstructuur provincie Gelderland 

Provincie Gelderland heeft in 2009 een herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

doorgevoerd. In figuur 4.1 is de nieuwe begrenzing EHS in en rondom het plangebied 

weergegeven. De EHS binnen het plangebied is met de herbegrenzing van 2009 ongewijzigd. 

 

 

 
Figuur 4.1 EHS (herbegrenzing 2009) en plangebied (inclusief overloopparkeerterrein en ontbijthotel) 

 
4.2 Effectbeoordeling Ecologische Hoofdstructuur 
 

Waterskicentrum 

Een uitbreiding van het bebouwingsoppervlak van het waterskicentrum (tot een totaal van 250 tot 

350 m2, exclusief terras) naast de reeds gerealiseerde locatie valt buiten de herbegrensde EHS. 

Effecten op dat deel van de EHS zijn daarmee niet aan de orde. 
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Ontbijthotel 

In de nieuwe vorm van de beoogde bestemmingsplanwijziging is ruimte voor een ontbijthotel 

ingepast tussen Wellnesscentrum Veluwse Bron en de Smallertse plas. Dit gebied is niet 

aangewezen als EHS. Het gebied ligt ongeveer 100 meter ten noorden en 100 meter ten westen 

van EHS gebied met functie ‘verweven’ (zie figuur 4.1). Binnen dit onderdeel is ruimte voor 

functies zoals recreatie. Deze functies bieden ruimte voor de inpassing van het ontbijthotel. 

Daarom zijn er betreft EHS geen vervolgstappen noodzakelijk voor de inpassing van het 

ontbijthotel. 

 

Parkeerterrein 

Het overloopparkeerterrein (twee percelen tussen de Smallertse beek en Schobbertsweg aan 

de westzijde van de Viskweekweg), krijgen een passende parkeerbestemming (locatie is 

indicatief blauw omlijnd in figuur 4.1). Direct ten zuiden van dit perceel ligt een strook EHS met 

functie ‘natuur’. Er is geen sprake van ruimtebeslag van de EHS door de parkeerbestemming 

waardoor directe effecten worden uitgesloten. Door het gebruik (menselijke aanwezigheid) zou 

wel sprake zijn van indirecte aantasting. De bestemmingsplanwijziging betreft echter een 

formalisering van de huidige situatie, waardoor geen toename van eventuele druk op de 

wezenlijke waarden en kenmerken plaatsvindt. Nieuwe effecten worden daarom niet verwacht. 

De formele wijziging dient wel te worden afgestemd met het bevoegd gezag. Zo kan bijvoorbeeld 

worden overeengekomen dat er geen extra verlichting zal worden gerealiseerd, zodat de 

donkerte in het naastgelegen EHS-gebied blijft gewaarborgd. 

 

Buitensport 

De mogelijkheid van buitensportactiviteiten (klimmen, varen, tokkelen met bijbehorende 

bouwwerken) zijn activiteiten die uitsluitend tijdens de dagperiode plaats zullen vinden en hebben 

betrekking op de stranden van de Smallertse plas. De meest wenselijke locatie voor bouwwerken 

zoals een klimwand en uitvoering van deze activiteiten is daarom het stranddeel dat buiten de 

EHS valt. Effecten op de EHS zijn in dat geval niet aan de orde. (N.B. Bij plaatsing van de 

bouwwerken en uitvoering van de activiteiten buiten dit stranddeel is wel een verstoring van de 

EHS mogelijk afhankelijk van de exacte locatie. In dat geval is een nadere beoordeling nodig.) 

 

Extensieve recreatie 

Het gebruik van de Nijmolense Plas voor extensieve recreatie (duiken, vissen, wandelen), brengt 

een recreatieve belasting met zich mee en kan gepaard gaan met aantasting van beschermde 

plantensoorten. De ontwikkeling brengt echter geen aanvullende recreatieve druk met zich mee 

aangezien de bestemmingsplanwijziging een formalisering van de huidige situatie betreft. Een 

aantasting van deze doelen is dan ook onwaarschijnlijk. Het bevoegd gezag (gemeente in 

samenwerking met provincie) zal moeten bepalen of mitigerende en / of compenserende 
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maatregelen nodig zijn. Mogelijk kunnen in het bestemmingsplan bepaalde beperkende 

voorwaarden opgenomen worden. 

 

Groepskamperen (verkenning) 

De mogelijkheid van groepskamperen op de zuidelijk gelegen locatie (perceel van een 

voormalige (gesloopte) woning met schuren) gelegen in de rand van de EHS Verweving, kan 

mogelijk effecten hebben. Met name de aanwezigheid van mensen (en daarmee gepaard gaande 

verstoring) in de nachtperiode zijn mogelijke verstorende invloeden. De dagactiviteiten van beide 

locaties zijn vrijwel uitsluitend gericht op het deel van het Kievitsveld dat buiten de (nieuw 

begrensde) EHS gelegen is. Of effecten al dan niet optreden, hangt af van de exacte plannen ten 

aanzien van de mogelijkheid voor groepskamperen. Bij de concrete invulling van deze plannen 

dient een ecologische effecttoetsing uitgevoerd te worden. 

 

5 Omgevingsvisie Gelderland 

5.1 Omgevingsvisie Gelderland (ontwerp) 
Op 14 mei 2013 is het Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld door de Gedeputeerde 

Staten. In dit document is ook de visie op recreatie en natuur beschreven. Het beschrijft en 

beoordeelt de bestemmingsplanwijziging in het kader van de nieuwe omgevingsvisie op recreatie 

en natuur. In de onderstaande figuur is weergegeven welke gebieden als natuur zijn aangewezen 

binnen het Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland. Het merendeel van dit gebied overlapt met de 

EHS. 
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Figuur 5.1  Kaart Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland (bron: Gelderland.nl, 2013) 

 

In de onderstaande subparagrafen zijn de voor het Kievitsveld relevante thema’s van de 

Omgevingsvisie beschreven. In de navolgende paragraaf is de effectbeoordeling opgenomen. 

 

Visie op vrijetijdseconomie 

Het Kievitsveld is bestemd als dagrecreatieterrein. In de Omgevingsvisie geeft provincie 

Gelderland aan dat zij: 

 De kwaliteit van toeristische voorzieningen waaronder dagrecreatieterreinen behouden of 

verbeteren 

 Bestaande dagrecreatieterreinen openbaar toegankelijk houden 

 Nieuwe toeristisch recreatieve activiteiten meer wil concentreren op de bestaande 

dagrecreatieterreinen 

 

Gelders Natuurnetwerk 

Het Gelders natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen 

natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit netwerk omvat alle terreinen met 
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een natuurbestemming binnen de voormalige EHS, plus een zoekgebied voor nieuwe natuur. 

Nieuwsvestiging en grootschalige ingrepen binnen het Gelders Natuurnetwerk zijn alleen mogelijk 

wanneer er geen reële alternatieven zijn en wanneer een zwaarwegend maatschappelijk belang 

in het geding is. 

 

Effecten op het Gelders Natuurnetwerk zijn te bepalen aan de hand van de kernkwaliteiten. 

Algemene kernkwaliteiten zijn de milieucondities die de voorwaarden vormen voor het 

voortbestaan van de natuur, de ecologische samenhang, de stilte, de donkerte, de openheid en 

de rust. Deze kwaliteiten zijn zeer vergelijkbaar met de wezenlijke waarden en kenmerken van de 

EHS. Daarnaast zijn er specifieke kernkwaliteiten per gebied toegekend. Nieuwe plannen en 

projecten mogen geen verslechtering van milieucondities veroorzaken.  

 

Kernkwaliteiten Wissel – Emst 

Het Kievitsveld valt binnen het gebied 108: Wissel – Emst [Provincie Gelderland, 2013b]. De 

gebiedsspecifieke kernkwaliteiten van Wissel – Emst, die van toepassing (kunnen) zijn op het 

Gelders Natuurnetwerk binnen Kievitsveld, zijn: 

 Leefgebieden das en steenuil 

 Kleinschalig landschap met veel opgaande landschapselementen 

 Abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir 

 Ecosysteemdiensten: recreatie, drinkwater 

 

De bijbehorende ontwikkelingsdoelen voor natuur en landschap Gelders Natuurnetwerk en 

Groene Ontwikkelingszone zijn: 

 Ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden 

 Ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën 

 Ontwikkeling cultuurhistorische patronen en beheersvormen 

 

Groene Ontwikkelingszone 

Naast het Gelders Natuurnetwerk heeft Gelderland gebieden aangewezen als 

‘Groene Ontwikkelingszone’. Deze zone is ruimtelijk vervlochten met het Gelders Natuurnetwerk, 

en bestaat uit gebieden met een andere bestemming dan natuur. Het doel van deze zone is: 

 Het bevorderen van samenhang tussen natuurgebieden 

 Ruimte bieden voor verdere ontwikkeling van aanwezige functies, zoals dagrecreatie 

 Versterking van kernkwaliteiten natuur en landschap door combinaties met andere 

gebiedsfuncties 

 

Nationaal landschap buiten GNN en GO 

De Veluwe is aangewezen als Nationaal Landschap. Het Kievitsveld valt binnen het deelgebied 
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‘Wiggen Oost-Veluwe’. Voor dit deelgebied zijn de volgende kernkwaliteiten omschreven in het 

Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland, die van toepassing (kunnen) zijn op het Kievitsveld: 

 Beleefbaar deel van gradiënt van Veluwe naar IJssel 

 Fraai kleinschalig mozaïeklandschap 

 Diversiteit aan bebouwingsvormen: dorpen langs de straatweg, buurtschappen, linten en 

verspreid 

 
5.2 Effectbeoordeling Ontwerp Ontwikkelingsvisie Gelderland  
In de onderstaande subparagrafen zijn de effectbeoordeling van de thema’s van de 

Omgevingsvisie weergegeven.  

 

Visie op vrijetijdseconomie 

Het bestemmingsplan strookt met de Gelderse visie op de vrijetijdseconomie binnen de provincie.  

 De kwaliteit van het dagrecreatieterrein wordt verbeterd 

 Het bestaande dagrecreatieterrein blijft openbaar toegankelijk 

 Het waterskiën en het nieuwe ontbijthotel is c.q. wordt gerealiseerd binnen het bestaande 

dagrecreatieterrein 

 

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone en Nationaal Landschap 

Het bestemmingsplan betreft vooral het vastleggen van de reeds bestaande situatie. Hierin wordt 

het gebied gebruikt als dagrecreatieterrein. De enige daadwerkelijke ontwikkeling die hierin is 

meegenomen, is de ontwikkelingsruimte voor het ontbijthotel. Deze ontwikkeling moet dus 

worden beoordeeld op effecten op beschermde gebieden. Deze ontwikkelingsruimte bevindt zich 

buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene 

Ontwikkelingszone (GO), maar binnen het Nationaal Landschap Veluwe.  

 

Effecten op Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone  

Omdat er geen ontwikkeling plaatsvindt binnen het GNN of GO, vindt aantasting van de 

bijbehorende kernkwaliteiten niet plaats. Hierdoor doet het bestemmingsplan niet af aan de 

kernkwaliteiten van GNN en GO. 

 

Effecten op Nationaal Landschap buiten GNN en GO  

Het ontbijthotel bevindt zich binnen het Nationaal Landschap Veluwe. De kernkwaliteiten van dit 

gebied betreffen het behoud van de landschappelijke kwaliteiten, zoals de diversiteit aan 

bouwvormen en de kenmerkende gradiënt en mozaïeken in het landschap. Op deze 

kernkwaliteiten heeft de inpassing van het ontbijthotel geen effect. Deze bestemming sluit aan bij 

het huidig gebruik als dagrecreatiegebied en is in potentie ruimtelijk inpasbaar vanwege de 

ruimtelijke aansluiting van het gebouw op de Veluwse Bron en de omliggende bosschages. 
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Hierdoor doet het bestemmingsplan niet af aan de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap 

Veluwe buiten de GNN en GO.  

 

Voorts is een landschaps- en beeldkwaliteitsplan opgesteld [Grontmij, 2012] dat deel uitmaakt 

van het plan voor het ontbijthotel. De hierin opgenomen maatregelen dragen zorg voor een 

landschappelijke inpassing van het gebouw met behoud en versterking van de landschappelijke 

kwaliteiten. 

 

6 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen van de toetsing uit 2008 geactualiseerd naar 

de huidige beoogde situatie. 

 
6.1 Flora- en faunawet 
De bestemmingsplanwijzigingen zijn vooral een formalisering van de huidige situatie, waardoor 

effecten op beschermde soorten als gevolg van een toename van algemene recreatieve belasting 

niet worden verwacht. 

 

De ontwikkeling van het ontbijthotel Veluwse Bron heeft mogelijk effect op beschermde 

plantensoorten. Ook is boomkap mogelijk noodzakelijk. Bij het concreet worden van de 

planvorming is het noodzakelijk deze effecten vooraf te toetsen. 

 

In het plangebied als geheel kunnen beschermde vaste verblijfplaatsen van spechten en 

roofvogels en ook vleermuizen aanwezig zijn. Mocht blijken dat er bomen gekapt moeten worden 

of bebouwing worden verwijderd, dan zal onderzocht moeten worden of in de te kappen of 

nabijgelegen bomen zomerverblijfplaatsen van vleermuizen en/of beschermde vaste 

vogelverblijfplaatsen aanwezig zijn. 

 

Mochten bomen of struiken verwijderd moeten worden, dan dient dit gezien te worden als een 

voor vogels verstorende activiteit. Dergelijk werkzaamheden dienen daarom buiten het 

vogelbroedseizoen plaats te vinden. Door het tijdig uitvoeren van dergelijke werkzaamheden 

hoeft het broedseizoen geen vertraging op te leveren. 

 

Bij eventuele toepassing gedragscode Flora- en faunawet 

Bij het concreet worden van de beoogde plannen dient, zoals hierboven vermeld, vaak een 

individuele effecttoetsing te worden uitgevoerd. De initiatiefnemer kan daarbij naar wens gebruik 

maken van de Flora- en faunawet Gedragscode Recreatie, maar alleen wanneer de huidige 

situatie ten aanzien van beschermde soorten volledig bekend is. Hiervoor dient (indien op basis 

van een gedragscode gewerkt wordt) daarom een gerichte veldinventarisatie te worden 

uitgevoerd. 
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6.2 Ecologische Hoofdstructuur 
De beoogde uitbreiding van bebouwing is in de nieuwe beoogde bestemmingsplanwijziging 

gereduceerd tot het waterskicentrum en het ontbijthotel. De groepsaccommodatie / 

overnachtingsaccommodatie zijn komen te vervallen. Omdat het ontbijthotel Veluwse Bron niet is 

gelegen binnen de EHS, heeft deze wijziging geen consequenties betreft EHS. Een uitbreiding 

van het bebouwingsoppervlak van het waterskicentrum naast de reeds gerealiseerde locatie valt 

buiten de herbegrensde EHS. Effecten op dat deel van de EHS zijn daarmee niet aan de orde. 

 

Er is geen sprake van ruimtebeslag van het overloopparkeerterrein met de EHS. Wel is er een 

strook EHS, functie ‘natuur’, gelegen direct ten zuiden van het terrein. Gezien het huidige 

vergelijkbare gebruik van het terrein zal de bestemmingswijziging geen toegenomen druk op de 

EHS opleveren. Wel dient te worden afgestemd met bevoegd gezag op bijvoorbeeld geen extra 

verlichting zal worden gerealiseerd, zodat de donkerte in het naastgelegen EHS-gebied blijft 

gewaarborgd. 

 

Buitensportactiviteiten vinden uitsluitend tijdens de dagperiode plaats en hebben betrekking op de 

stranden van de Smallertse plas. De meest wenselijke locatie voor bouwwerken zoals een 

klimwand en uitvoering van deze activiteiten is daarom het stranddeel dat buiten de EHS valt. 

Effecten op de EHS zijn in dat geval niet aan de orde. (N.B. Bij plaatsing van de bouwwerken en 

uitvoering van de activiteiten buiten dit stranddeel is wel een verstoring van de EHS mogelijk 

afhankelijk van de exacte locatie. In dat geval is een nadere beoordeling nodig.) 

 

Het gebruik van de Nijmolense Plas voor extensieve recreatie (duiken, vissen, wandelen), brengt 

een recreatieve belasting met zich mee en kan gepaard gaan met aantasting van beschermde 

plantensoorten. De ontwikkeling brengt echter geen aanvullende recreatieve druk met zich mee 

aangezien de bestemmingsplanwijziging een formalisering van de huidige situatie betreft. Een 

aantasting van deze doelen is dan ook onwaarschijnlijk. Het bevoegd gezag (gemeente in 

samenwerking met provincie) zal moeten bepalen of mitigerende en/of compenserende 

maatregelen nodig zijn. Mogelijk kunnen in het bestemmingsplan bepaalde beperkende 

voorwaarden opgenomen worden. 

 

Verkenning toekomstige uitbreidingen 

De mogelijkheid van groepskamperen op de zuidelijk gelegen locatie (perceel van een 

voormalige (gesloopte) woning met schuren) gelegen in de rand van de EHS Verweving, kan 

mogelijk effecten hebben. Of effecten al dan niet optreden, hangt af van de exacte plannen ten 

aanzien van de mogelijkheid voor groepskamperen. Bij de concrete invulling van deze plannen 

dient een ecologische effecttoetsing uitgevoerd te worden. 
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6.3 Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland 
In het Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland is de visie op recreatie en natuur omschreven. De 

vastlegging van het huidig recreatief gebruik in een nieuw bestemmingsplan en de bestemming 

van het ontbijthotel kan worden gezien als het behoud en verbetering van recreatief gebruik. 

Hierdoor strookt het met de Gelderse visie op de vrijetijdseconomie. Alleen voor het ontbijthotel is 

ontwikkelingsruimte opgenomen in het plan. Deze ruimte bevindt zich buiten het Gelders 

Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone, waardoor er geen effecten zijn op de 

kernkwaliteiten van deze gebieden. Het ontbijthotel bevindt zich wel binnen het Nationaal 

Landschap Veluwe. De kernkwaliteiten van dit gebied betreffen het behoud van de 

landschappelijke kwaliteiten, zoals de diversiteit aan bouwvormen en de kenmerkende gradiënt 

en mozaïeken in het landschap. Op deze kernkwaliteiten heeft de inpassing van het ontbijthotel 

geen effect. Deze bestemming sluit aan bij het huidig gebruik als dagrecreatiegebied en is in 

potentie ruimtelijk inpasbaar vanwege de ruimtelijke aansluiting van het gebouw op de Veluwse 

Bron en de omliggende bosschages. 

 

Voorts is een landschaps- en beeldkwaliteitsplan opgesteld [Grontmij, 2012] dat deel uitmaakt 

van het plan voor het ontbijthotel. De hierin opgenomen maatregelen dragen zorg voor een 

landschappelijke inpassing van het gebouw met behoud en versterking van de landschappelijke 

kwaliteiten. 

 
6.4 Aanbevelingen 
Bij de herinrichting van (delen van) het plangebied zou zoveel mogelijk rekening gehouden 

moeten worden met de huidige landschapselementen. In de huidige situatie aanwezige dier- en 

plantensoorten worden in dat geval zo min mogelijk verstoord. Tevens zou rekening gehouden 

kunnen worden met natuur in algemene zin. Zo kan voor de opvang van regenwater gebruik 

gemaakt worden van (zak)sloten met flauwe taluds. Op deze taluds kan bij een goed beheer op 

de overgangszone van water naar land een bijzondere vegetatie ontwikkelen. Bovendien bieden 

dergelijke zones mogelijkheden voor diverse vissen, amfibieën en libellen. 

 
6.5 Geldigheid 
Afhankelijk van de tijd tussen dit onderliggende onderzoek en van het verwijderen van bomen en 

struiken, kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn naar de aanwezigheid van beschermde 

planten- en diersoorten. Met name bij het in ongebruik raken van bebouwing of gebiedsdelen is 

de kans op (nieuw-)vestiging van beschermde soorten aanwezig. De conclusies van dit 

onderzoek zijn daarom hooguit enkele jaren geldig. 
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