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1 Inleiding
De Overasseltse en Hatertse vennen hebben te maken met ernstige verdroging.
Dat is een probleem, want het vennengebied is een waardevol en belangrijk
natuurgebied in de provincie Gelderland. Het gebied heeft een unieke opbouw
en samenstelling van de bodem en een uniek watersysteem. Er komen zeer
zeldzame planten en dieren voor die uniek zijn voor Nederland. In het provinciale
gebiedsplan Natuur- en Landschap (2006) is het vennengebied aangegeven als
“parel” voor prioritaire landnatuur. Het gebied is onderdeel van de Ecologische
hoofdstructuur. Het gebied is, samen met het Wijchens Ven, opgenomen in de
‘Toplijst anti-verdroging’. Dat betekent dat de verdrogingproblematiek met
voorrang wordt aangepakt.
Sinds het begin van de 20ste eeuw is de inrichting en de waterhuishouding
veranderd. Er is op grote schaal bos aangeplant. Om het gebied voor de bosbouw
geschikt te maken is het ontwaterd met greppels diepe sloten.
Sinds de 60-er jaren is Staatsbosbeheer langzaam gestart met het herstel van venen heidemilieus. Ondanks de maatregelen en het beheer is nog steeds sprake van
een aantal grote knelpunten op het gebied van verdroging en verrijking van de
bodem en de versnipperde ligging van de vennen. De in de visie voorgestelde
maatregelen zijn een logisch vervolg van deze ontwikkeling.
Deze visie op de bosomvorming Overasseltse en Hatertse Vennen is in opdracht
van de provincie opgesteld door DLG, in samenwerking met SBB. Deze opdracht
komt voort uit het Provinciaal Meerjaren Programma 2008-2013 Gelderland. Het
project bosomvorming is een deelproject van het PMJP gebied Rivierduinen.

Waarom bosomvorming
De beoogde bosomvorming dient een aantal doelen: terugdringen verdroging
van de vennen, herstel van (natte) heide en gradiënten, verbinden van populaties
van een aantal zeldzame soorten en herstel van het open karakter van het gebied.
Verderop in deze visie wordt hier verder op ingegaan.
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Recreatie
Gestreefd wordt naar het verbeteren van de recreatieve beleving van het gebied
en het verbeteren van de zonering. Paden die komen te vervallen in de natste
delen zullen worden gecompenseerd.

Doel van deze visie
Het doel van deze visie is om gemotiveerd een ruimtelijk beeld te schetsen van
de toekomstige ontwikkeling van het vennengebied. De visie is bedoeld als input
voor communicatie door de Provincie met de omgeving en voor de onderbouwing
bij vergunningverlening. Hij vormt tevens het uitgangspunt bij concrete planuitwerking op deelgebiedniveau. De visie heeft geen wettelijke of formele status.
Er wordt niet ingegaan op mogelijke hydrologische effecten op de omgeving.
De hydrologische effecten worden in het kader van het maatwerkplan.

Fasering bosomvorming
Het totale project bosomvorming dient in 2013 te worden afgerond. De meeste
werkzaamheden dienen vanwege onder meer de Flora en Faunawet in het najaar
te worden uitgevoerd. Dit betekent er nog 4 seizoenen de tijd is om het bosomvorming project uit te voeren. Gekozen wordt voor een gefaseerde aanpak, waarbij
in één seizoen een aaneengesloten gebied wordt omgevormd. Het voordeel van
de gefaseerde aanpak is dat er ruimte is voor evaluatie van de eerdere fasen.
Per fase zal een gedetailleerd plan worden uitgewerkt. Per fase zullen 1 of meer
clusters worden aangepakt, zoals genoemd in de ruimtelijke uitwerking. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat per fase de benodigde vergunningen worden
geregeld. Alleen de ontheffing voor de flora- en faunawet zal in een keer worden
aangevraagd.
Reeds in 2007 is in een proef 5 ha bos omgevormd. De ontwikkelingen worden in
deze proef nauwlettend gevolgd. De verslaglegging van de monitoring is ter
beschikking gesteld aan de gemeentes Heumen en Wijchen.

Dienst Landelijk Gebied
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Leeswijzer

Ligging gebied

Deze visie bevat twee analyse hoofdstukken; een eco-hydrologische analyse en een
cultuurhistorische en ruimtelijke analyse. De eco-hydrologische analyse behandelt
de abiotische basis van het plangebied en de biotische aspecten die samenhangen.
Het hoofdstuk bestaat uit de paragrafen “geologie”, “hydrologie” en “ecologie”.
In de cultuurhistorische en ruimtelijke analyse staat de rol van de mens en zijn
gebruik en beleving van het plangebied centraal. Deze analyse behandelt in
eerste instantie de in gebruik name van het vennengebied in de paragrafen
“archeologie” en “historische ontwikkeling”. Vervolgens wordt in de paragraaf
“visueel ruimtelijk” behandeld wat voor ruimtelijk beeld is ontstaan uit de
abiotische en biotische basis in combinatie met het menselijk gebruik. De
paragrafen “recreatie” en “akoestiek” bespreken vervolgens het huidige menselijk
gebruik vanuit de beleving als bewoner en recreant, met name ook naar de
toekomstige situatie toe. Vervolgens wordt in het hoofdstuk beleid aangegeven
wat het huidige provinciale en gemeentelijke beleid is voor het plangebied.

Het plangebied Overasselte en Hatertse Vennen is gelegen tussen Maas en MaasWaalkanaal. De stad Nijmegen ligt ten noordoosten van het plangebied en
rijksweg 73 vormt de oostgrens. Het onderzoeksgebied van deze visie is op figuur
2 aangegeven als rode stippellijn. Deze lijn wordt gevormd door een logische
landschappelijke eenheid. Verder op de figuur zijn de percelen die vallen onder
NBL project 24: “Vennen, inrichting en hydrologie” met oranje gemarkeerd en de
percelen van NBL project 25: “Vennen, herstel hydrologie bos” met paars. De rode
stippellijn zal voor referentie op de figuren worden ingetekend. Het plangebied is
gelegen binnen twee gemeentes, namelijk Heumen en Wijchen. De grens loopt
midden door het vennengebied heen.

De verschillende sectorale analyses inclusief het beleid geven een eigen kijk op
het plangebied van verschillende belangrijke invalshoeken. De sectorale onderzoeken leiden in het daarop volgende hoofdstuk tot spelregels voor de bosomvorming en heideontwikkeling. Hierbij wordt tevens toegelicht in welke verhouding de spelregels ten opzichte van elkaar staan.

NBL 24

In deze visie wordt getoond welke bossen moeten worden omgevormd vanuit
het perspectief van ecologie en hydrologie. Hierbij zijn de afwegingen vanuit de
andere invalshoeken dus nog niet toegepast, oftewel de spelregels nog niet
gehanteerd. De toepassing van de spelregels zal plaatsvinden in de uitwerkingen
per fase. De uitwerking van de eerste fase maakt onderdeel uit van deze rapportage. Tot slot zullen de maatregelen worden toegelicht die uitgevoerd moeten
worden om de bosomvorming uit te voeren.

NBL 25

In dit rapport wordt een verdere uitwerking van het Gebiedsplan Overasseltse en
Hatertse Vennen van de gelijknamige stuurgroep gemaakt. Op een aantal
plekken in deze rapportage worden daarom citaten uit het gebiedsplan gebruikt.

grens studiegebied visie

2 Ligging gebied
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5 Geomorfogische kaart
Bron: H.j.A. Berendsen, Landschappelijk Nederland

2.1 geologie
ontstaanswijze van het vennengebied
De geologische ontstaansgeschiedenis van het vennengebied is complex (bron 1).
De ondergrond bestaat uit oude rivierafzettingen van de Rijn en de Maas. Tijdens
de voorlaatste ijstijd reikte het landijs tot aan Nijmegen. Door opstuwing van een
deel van de rivierafzettingen werd de stuwwal bij Nijmegen gevormd. Tijdens de
laatste ijstijd stroomden opnieuw verschillende Maas- en Rijntakken door het
gebied. Dit verwilderde riviersysteem heeft grof zand en grind afgezet.
Tijdens de overgang van de laatste ijstijd naar het huidige tijdperk veranderden en
verlegden de verwilderde rivieren hun loop. Hierbij bleef een ongeveer 1 meter
dikke laag klei/rivierleem op de grof zandige afzettingen achter. Later namen
flinke westenwinden materiaal vanuit de Maasvlakte mee en hebben dit zand als
stuifzandrug afgezet bovenop deze laag. Op deze manier ontstond het rivierduinencomplex.
In een latere warme en droge periode, toen de hooggelegen en waarschijnlijk vrij
schaars begroeide stuifzanden verder uitdroogden, is door wind hierin het
karakteristieke patroon van (diepe) duinpannen en hoge duinruggen ontstaan.
Op bepaalde plaatsen zijn de duinpannen tot op de eronder liggende rivierleem
uitgewaaid. In de hierop volgende nattere periode steeg de grondwaterspiegel,
waardoor in de duinpannen vennen zijn ontstaan.

3-4 Doorsnedes geologische formaties
Bron: Proefschrift H. Strijbosch, Nijmegen 1976
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2.2 hydrologie
Vanwege het waterdoorlaatbare zand en het eronder gelegen veel slechter
waterdoorlatende leempakket is in het rivierduinencomplex altijd sprake geweest
van een geheel eigen waterhuishouding. Het duincomplex wordt merendeels
gevoed door regenwater, waarmee het chemisch gezien ook de meeste verwantschap vertoont. Dit regenwater kan vanwege de slecht doorlatende leemlagen in
de ondergrond niet snel wegzakken naar diepere bodemlagen. Hierdoor bevindt
zich in de duinen een lokale grondwaterstand in de vorm van een ‘waterbel’
(figuur 6). In de meer centraal gelegen vennen kan het waterpeil daardoor wel
meer dan een meter hoger zijn dan in de aan de rand van het rivierduinencomplex
gelegen vennen. Langs de flanken van het duincomplex vindt afstroming plaats.
Dienst Landelijk Gebied
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De vennen zelf hebben in een aantal gevallen een slecht doorlatende venbodem
(gyttja). Op deze laag stagneert het water, waardoor ook de vennen een eigen
waterregiem kennen.
Onder de leemlaag is een andere watersysteem. Dit zogenaamde regionale
grondwater reageert met zowel de waterstanden als de chemie op de Maas en
het Maas-Waal kanaal.
In de duinen zelf stelt zich een lokale grondwaterstand in. Deze ‘grondwaterbel‘
ontstaat als gevolg van het neerslagoverschot. De dikte van de bel wordt in
belangrijke mate bepaald door de hoeveelheid water die in de bodem dringt. Bos
vangt veel regenwater in (interceptie). Hierdoor bereikt minder water de bodem
en daalt de grondwaterstand.
Daarnaast leiden de sloten en greppels binnen het gebied en de watergangen
rondom het gebied tot het sneller wegzakken van het grondwater.
Een modelstudie uitgevoerd door Witteveen en Bos heeft aangetoond dat het
omvormen van bos in heide en het dempen van sloten en greppels een substantieel
effect heeft op de grondwaterstanden. (bron 1).

In de vennen en natte heide komen bijzondere plantensoorten voor als Kleine
veenbes, Hoogveenmos, Beenbreek, Moerashertshooi, Gevlekte orchis en
Lavendelheide. Deze soorten zijn sterk afhankelijk van een goede hydrologische
situatie. Ook komen diverse libellensoorten en bijzondere vlindersoorten als het
Heideblauwtje in het gebied voor.
In het gebied komt een belangrijke populatie Levendbarende Hagedis voor. De
populatie is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. De biotoop van de soort is
vochtige heide, inclusief venoevers.
In de vennen komen bijzondere amfibieën voor als de Knoflookpad en de
Kamsalamander.
In de drogere delen van het gebied komen een 2-tal bijzondere sprinkhaansoorten voor, de Steppesprinkhaan en de Wrattenbijter. De Steppesprinkhaan komt
binnen Nederland alleen in dit gebied voor. De soorten zijn gebaat bij een rijk
gestructureerde heidevegetatie met veel open plekken.
De St. Walricksweg functioneert als trekroute voor vleermuizen. Het is van belang
dat hier een geleidend element aanwezig blijft.
Ten slotte is de Das een in het oog springende soort in het gebied. Deze soort
gebruikt het vennengebied vooral als burchtlocatie. De soort foerageert met
name in de omliggende graslanden. Bij de bosomvorming dient rekening te
worden gehouden met de burchtlocaties.

6 Schematische weergave van de drie waterniveaus in het rivierduincomplex.
De blauwe peilen geven de stroomrichting van het water aan. Bron: B-WARE, 2008.

2.3 ecologie
Bestaande waarden en knelpunten
Het gebied van de Overasseltse en Hatertse en vennen heeft grote ecologische
waarden. Deze waarden zijn voor een belangrijk deel afgeleid van de speciale
geologische en hydrologische omstandigheden.
Visie en inrichtingsplan
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De voornaamste knelpunten in het gebied liggen op het terrein van de hydrologie, eutrofiering, verzuring. Het in de vorige eeuw ingeplante bos zorgt voor
vermindering van de grondwateraanvulling, vangt stikstof in (dat in het grondwater terecht komt). Ook de directe effecten van het bos zoals beschaduwing en
strooiselvorming zorgt voor biotoopverlies van een aantal typerende soorten. .
Oplossingsrichtingen
Als belangrijkste oplossingsrichting wordt gekozen voor bosomvorming. Dit heeft
een aantal effecten op de natuurwaarden:
1 Het leidt tot verhoging van de grondwaterstanden, zoals hierboven al beschreven.
Hierdoor kan natte heide herstellen en nemen de peilfluctuaties in de vennen af.
Dienst Landelijk Gebied
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2 Meer toestroming via de ondergrond van grondwater naar de lager gelegen
natte heide en vennen. Dit grondwater heeft een voor de vennen en heide
specifieke kwaliteit. Hierdoor verbeteren de omstandigheden voor ven- en
natte heidegemeenschappen met kritische en zeldzame soorten en worden
gradiënten hersteld.

9

VENNEN EN BOSOMVORMING (versie juni 2009)
Uitwerking bosomvorming (ca. 83 ha bruto
Open tot Halfopen Droge Heide: bruto 58 ha
Open Natte Heide: bruto 18 ha
Ven en Natte heide (Rakenberg): bruto 6 ha
Toponiemen Vennen

Wijchensche ven

3 Verbetering van de kwaliteit van het toestromende grondwater (verlaging stikstofgehaltes). Bos vangt veel stikstof in, dat via regenwater in de bodem terechtkomt.

|| ca. 70 ha netto)
|| Kap gem. 80 % aanwezige bos (ca. 46 ha)
|| Kap "100%" aanwezige bos (ca. 18 ha)
|| Kap na onderzoek (vooralsnog 6 ha)

Nieuwe Rakenven

Gagelven
Rakenven

Uiversnest
Talingenven

4 Het verwijderen van bos leidt tot minder blad- en naaldval op aangrenzende
heide- en vennen en daarmee een verminderde (negatieve) verzuring en
verrijking met voedingsstoffen.

Kersjesven
Langeven Noord
Bavoven
Poelven

Oriolusven

Eendenven

Bosven
Worsumse ven
Langeven Zuid

Ketelven
Botersnijder West

5 Verder wordt door kap van bos, in combinatie met plaggen en vervolgbeheer,
een toename van met name het areaal heide gerealiseerd.

Schietven

Botersnijder Oost

Botersnijder Zuid
Heinven
Stortven

Meeuwenven
Bijven
Roelofsven Noord
Rietven Noord
Rietven West
Rietven Oost
Roelofsven Zuid

6 Ten slotte wordt door de omvorming van bos naar heide bereikt dat er een
verbinding ontstaat tussen verschillende populaties amfibieën, reptielen (o.a.
Levendbarende Hagedis), libellen, vlinders en een 2-tal zeer zeldzame sprinkhaan
soorten (Wrattenbijter en Steppensprinkhaan). In de zones waar deze verbindingsfunctie van belang is dient niet al het bos te worden omgevormd maar zal een deel
moeten worden gehandhaafd zodat een gevarieerd structuurrijk milieu ontstaat.

Donderbergven

7 Potenties voor natte en droge heide, Bron waterschap

Naast bosomvorming is het dempen of afdammen van de in het gebied aanwezige
greppels en sloten een effectieve maatregel om de verdroging tegen te gaan.
Gewenst waterpeil vennen
Het beoogde effect van de maatregelen is niet zozeer het verhogen van het waterpeil in de vennen maar het verminderen van de peilfluctuaties en het vergroten van
de grondwaterinvloed. Hiervoor is toestroom van schoon grondwater van groot
belang. Verhoging van de grondwaterstanden in de hoge delen van het vennengebied vergroot de toestroom van grondwater naar de lager gelegen vennen.
Om de doorstroming van de vennen te bevorderen is het van belang dat de meer
gebufferde vennen in natte omstandigheden hun water kunnen laten uitstromen.
Dit uitstroompeil dient echter dermate hoog te worden ingesteld dat het ven niet
ongewenst de omgeving gaat ontwateren.
Visie en inrichtingsplan
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Das (foto René Krekels)

Gevlekte orchis (foto Martin van den Hoorn)

Lavendelhei
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Levendbare hagedis

Wrattenbijter

Beenbreek

Ronde zonnedauw

Steppensprinkhaan
Moerashertshooi

Bruine snavelbies (foto Niels Jeurink)

Knoflookpad (foto Jelger Herder)
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3 Cultuurhistorische en
ruimtelijke analyse
3.1 archeologie
In het plangebied komen relatief veel archeologische monumenten voor. Deze
oude nederzettingen zijn hier ontstaan door de aanwezigheid van vroegere
lopen van de Maas en de Rijn.
Een aantal archeologische monumenten liggen ten zuiden van het Wijchens Ven.
Het betreft een terrein met sporen van bewoning uit de IJzertijd, gelegen in zand
op een langgerekt en plaatselijk sterk geaccidenteerd rivierduin. Bij de opgraving
in 1951 werden op een diepte van 60-90cm 732 paalgaten vastgesteld. In 2
gevallen kon een gebouwtje worden gereconstrueerd. Wellicht betreft het hier
graanschuurtjes. Het aangetroffen aardewerk bestond voornamelijk uit verschraald potgruis. Het beschermde gebied beslaat slechts het centrale gedeelte
(monumentnr. 1218) van een veel uitgebreider nederzettingsterrein (monumentnr. 15990). Op het noordelijke terrein 12596 zijn vondsten gedaan van Hilversumaardewerk, Vlaardingen aardewerk en mogelijk ook Klokbeker-aardewerk.
Daarnaast is hier een vuurstenen bijl en een vuurstenen sikkel gevonden. Ook is
hier IJzertijd-aardewerk en aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden.
Monument 1666 bevat de resten van een villacomplex uit de midden- en laat- Romeinse tijd, gelegen in zand op een noord-zuid georiënteerde dekzandrug. Ooit
werd gesteld dat het hier om een herberg aan een kruispunt van wegen zou
kunnen gaan. Er zijn resten van 3 gebouwen aangetroffen: een vermoedelijk
badhuis, een hoofdgebouw en een stal of schuur.

11

Terrein 1665 bevat overblijfselen van een nederzetting en een grafveld met als
datering voor-Romeinse IJzertijd In 1958 en 1986 zijn op dit terrein grote hoeveelheden aardewerkfragmenten (o.a. van cilinderhalsurnen) en crematieresten
gevonden.
Monument 12667 is een oude woongrond, waarop bij zandafgraving op 2 kleine
duintoppen, grenzend aan een vennetje, aardewerk uit de vroege ijzertijd is gevonden. Tevens melding van aardewerk behorende bij de Nederrijnse grafheuvelcultuur. (bron 3).
De vele geschiedenislagen die zijn opgesloten in de bodem zijn weinig bekend in
het gebied. Naast hun eigen archeologische waarde, hebben de terreinen een
meerwaarde voor de beleving van het gebied. Mogelijk kunnen de verhalen
verteld worden via recreatieve themaroutes.

12596

12594

15990
1218
1219

12665

12595

1664
1666

1665

Archeologische Monumentenkaart februari 2009

12668

Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
Terrein van hoge archeologische waarde

12667

Terrein van archeologische waarde
Terrein van archeologische betekenis

Monument 1664 betreft een terrein waarin zich 3 grafheuvels uit het Laat-Neolithicum - Vroege en/of Midden Bronstijd bevinden. Mogelijk bevinden zich hier
ook sporen van een urnenveld uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd. De bodem
bestaat uit zand en het monument is gelegen op lage landduinen aan de
noordoever van een ven. Alledrie de heuvels hebben bijzettingen uit de Vroege
IJzertijd; hetgeen wijst op de mogelijke aanwezigheid van een urnenveld.
Visie en inrichtingsplan
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1212 Nummer monument

8 Archeologische monumenten

Dienst Landelijk Gebied

12

cultuurhistorische en ruimtelijke analyse

Aanvullende archeologisch onderzoek (bron 7) bevat onder andere de volgende
conclusies:
In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de geplande
bodemingreep?
In sommige gedeeltes van het plangebied zal de top van de Laag van Wijchen of
de top van een
rivierduin verstoord worden door het verwijderen van de bouwvoor. De gebieden
waar het pleistocene oppervlak aangetast zal worden door het verwijderen van
de bouwvoor zijn afgebeeld in afbeelding 9. De graafactiviteiten die de grond
dieper verstoren zoals bijvoorbeeld het aanleggen van poelen zullen de top van de
Laag van Wijchen in vooral het oostelijke gedeelte van het plangebied verstoren.
Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?
Indien in de gebieden die in groen afgebeeld zijn in afbeelding 9, afgezien wordt
van bodemverstorende activiteiten zal de bodem en vooral de top van de Laag
van Wijchen niet verstoord worden.
9 Afbeelding advies archeologie (bron ADC ArcheoProjecten)

Visie en inrichtingsplan
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In bijlage 3 staat de volledige conclusie inclusief aanbevelingen hoe de aantasting
van de waarden in de aangegeven gebieden verkomen of verminderd kan worden.
De werkzaamheden voor de bosomvorming hebben geen impact voor de
archeologische waarden omdat de bouwvoor niet geroerd wordt. De stobben van
de bomen blijven zitten, alleen de strooisellaag wordt verwijderd.

3.2 historische ontwikkeling
Landgebruik omstreeks 1850
Op de historische kaart van 1850 is te zien dat de eerste ontginning van het
Overasseltse en Hatertse Vennengebied al had plaatsgevonden. De eerste huizen
van de gehuchten Heide en Heikant zijn te zien. Evenals bewoning aan de
zuidzijde van het Wijchens Ven. Het grondgebruik op de stuifduinen lijkt te
bestaan uit akkers tussen de heide en de vennen. Bij het Wijchens ven zijn natte
graslanden, waarschijnlijk hooilanden, aanwezig.
Landgebruik omstreeks 1900
Door het landgebruik en de waterhuishoudkundige situatie bestond het vennengebied rond 1900 uit een mozaïek van heide, droge grazige vegetaties, drassige
laagten, vennen, veentjes en met hier en daar hakhoutpercelen. Slechts langs de
randen van het gebied lagen bouw- en graslanden en was lokaal bos aanwezig.
Enkel in het noordwestelijke en uiterst zuidoostelijke deel van het gebied lagen
tot bouwland ontgonnen percelen. Ontwikkelingen eerste helft 20e eeuw
Omstreeks 1910 zijn er op vele plaatsen afwateringssloten gegraven, waardoor
het vennengebied droger werd (Strijbosch, 1976). Het Maas-Waalkanaal werd
vervolgens gegraven in de periode 1921-1927. Na deze ontwatering is de inrichting sterk veranderd. Vlak na de ontwatering van rond 1910 is japanse lariks
aangeplant ten behoeve van de houtproduktie op de drooggelegde oude
venbodems en grove den op de droge duingronden. Lokaal is de leemlaag
doorgespit ten behoeve van deze boomaanplant. Daarna vond binnen het gebied
ontginning plaats van natte heide en vennen naar intensief gebruikte landbouwgrond. Rond een aantal van de vennen werden weilandpercelen aangelegd door
het omringende duin voor een deel af te graven en met het vrijkomende zand
het ven in de duinpan zoveel mogelijk te dichten (figuur 11 a en b). Hierdoor
veranderden vennen van grootte en van vorm en zijn zelfs hele vennen verdwenen (bijvoorbeeld het Rakenven). Binnen het rivierduinencomplex zijn daarnaast
verspreid landbouwpercelen aangelegd, veelal akkers. Hierdoor is het mozaïek
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van heide, droge grazige vegetaties, vennen en veentjes in het vennengebied
veranderd. Door activiteiten van de landbouw nam ook de voedselrijkdom in de
van oorsprong voedselarme vennen toe.

13

11 Landschapstypen

Ontwikkelingen tweede helft 20e eeuw
In de jaren 60-80 zijn veel waterlopen verdiept en nam het aantal waterlopen
verder toe, waardoor de waterhuishoudkundige situatie veranderde. In de
Teersche Sluispolder is dit gebeurd in 1968/1969. In de periode vanaf 1968 tot
1982 is tijdens de ruilverkaveling Rijk van Nijmegen-Zuid het watersysteem
verbeterd en is veel drainage onder landbouwpercelen aangelegd. Ook zijn in
deze periode de waterlopen langs de A73 aangelegd.
Het gebied werd nog droger met als gevolg dat het naaldbos spontaan verder
kon uitbreiden in de richting van de vennen en natte heide. Hierdoor werd het
vennengebied gaandeweg steeds eenvormiger en is het oorspronkelijke bijzondere
open landschap, met zijn heidevelden, reliëf en vennen, door het bos steeds
minder zichtbaar.
Landschapstypen
Kampen: Oude droge ontginning
Kampen: Jonge natte ontginning
Rivier: Stroomrugontginning

10a en b Schema van de aanleg van een weiland door afgraven duin en dichten ven
Bron: Proefschrift H. Strijbosch, Nijmegen 1976

In de 60-er jaren kwam het rivierduinencomplex in eigendom van Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer is vervolgens gestart met het herstel van ven- en heidemilieus
door onder meer het deels dempen en verondiepen van sloten en greppels, het
plaatsen van stuwen en het baggeren van een aantal aangetaste vennen. Naast
inrichtingsmaatregelen is het beheer ook afgestemd op de aanwezige en gewenste
natuur. Lokaal zijn (op de venranden) de lariksbossen gekapt als herstelbeheer.
(tekst bron 1)
Landschapstypen
De opbouw van het gebied is zeer divers gebied, mede de door invloed rivier en
stuwwal. Deze basis heeft samen met de ontginning door de mens geresulteerd
in vele verschillende landschapstypen (zie figuur 11).
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Rivier: Uiterwaarden
Rivier: Komontginning
Rivierterras: Broekontginning
Rivierterras: Jongere ontginning op laag plateau
Rivierterras: Oude ontginning op laag plateau
Rivierterras: Oude ontginning op hoog plateau
Jonge heideontginning: nat
Jonge heideontginning: droog

De omvorming van het bos zal voor het overgrote deel plaatsvinden in het
landschapstype van de jonge heideontginningen. Dit landschapstype is gekoppeld aan het rivierduinencomplex. Het landschapstype kenmerkt zich door het
aanwezige reliëf, de vennen en het ontbreken van bebouwing. In 1850 bestond
het rivierduin nog bijna volledig uit heide. Op de kaart van 1850 is echter te zien
dat een deel van de heide is omgevormd naar bossen. (zie figuren 12 en 13).
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Tegenwoordig zijn de vroegere heide en vennen nog verder teruggedrongen en
vervangen door bos. Gedurende de jaren heeft dit landschapstype een wisselende samenstelling van dezelfde basisingrediënten gehad, heide en bos. Delen van
het rivierduinencomplex zijn niet in landbouwkundig gebruik genomen. Ondanks
de verschillende verschijningsvormen en wijze van gebruik is het rivierduinencomplex wel altijd als één landschapstype te beschouwen geweest.
Aan de noordzijde van het rivierduinencomplex liggen de jongere rivierenontginningen op de oude geulen en rivierkleiafzettingen van de Laat Glaciale Rijn en
Maas. Hier komen twee landschapstypen voor; de broekontginning en de jonge
rivierterrasontginning. De scheiding tussen beiden wordt gevormd door de
Leigraaf. De Teersche Polder behoort tot de broekontginningen en het Heidsche
Broek tot de jonge rivierterrasontginningen. Beide landschapstypen hebben veel
overeenkomsten, als de grootschaligheid, de openheid en het rechtlijnige
karakter van wegen en waterlopen.
Het broekontginningslandschap is eerder ontgonnen, dit is te herkennen aan de
slagenverkaveling. De bebouwing is gekoppeld aan de wegen evenals erfbeplanting. Verder zijn op de kavelgrenzen deels nog heggen aanwezig. Dit landschapstype was van oorsprong kleinschaliger dan het nu is, maar de beplanting was wel
transparant zodat zicht op de stuwwal altijd mogelijk was.

12 Topografische kaart 1850

De jonge rivierterrasontginningen zijn rationeler verkaveld dan de broekontginningen. Dit is te zien aan de grote blokverkaveling en het nagenoeg ontbreken
van bebouwing. Momenteel is dit landschaptype zeer open en grootschalig.
Maar in het verleden zijn ook grote blokken bos aanwezig geweest. Het Heidsche
Broek wordt doorsneden door de A73. Doordat de snelweg geen opgaande
beplanting of andere obstakels langs zich heeft vormt de snelweg geen visuele
barrière.

13 Topografische kaart 1920
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Aan de zuidzijde van het rivierduinencomplex liggen oudere ontginningen dan
aan de noordzijde. De oude droge kampen kenmerken zich door een afwisseling
tussen weilanden, bouwlanden en bossen. Het kleinschalige karakter wordt
versterkt door steilranden, houtwallen en verspreid liggende boerderijen. De
wegen zijn slingerend en de blokverkaveling onregelmatig.
De jonge natte kampenontginning is ontstaan op plekken die in eerste instantie
te nat waren voor ontginning. Ze hebben veel kenmerken van de oude kampen.
Van oorsprong was de verkaveling kleinschaliger door de waterhuishouding.
Tegenwoordig is die veelal verbeterd en zijn de percelen groter geworden. (bron 2)
Cultuurhistorische elementen
Landschapselementen als steilranden en houtwallen kunnen deze grenzen
markeren. Landschapselementen op zich zijn een factor om rekening mee te
houden bij de bosomvorming. Ze kunnen cultuurhistorische waarde hebben en
daarmee een deel van de geschiedenis van het gebied vertellen. De elementen
moeten zo veel mogelijk gespaard blijven. Indien dit niet mogelijk is kan geprobeerd
worden om de lijn nog terug te laten komen in het landschap, als verwijzing naar
het verdwenen element. (zie figuur 14).

14 Oude landschapselementen
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Oude boslocaties
De hoeveelheid en locatie van bos tussen 1850 en nu is flink veranderd. In de
figuren 15 a tm c is aangeven waar het bos zich bevond gedurende verschillende
jaartallen. In figuur 15d is aangegeven op welke locaties sinds 1850 bos aanwezig
is geweest. Dit hoeft niet te betekenen dat het huidige aanwezige bos minimaal
150 jaar oud is, maar dat het wel al zolang een standplaats voor bos is geweest.

Deze bosstandplaatsen zijn interessant vanuit cultuurhistorisch perspectief maar
bieden vanuit een ecologisch perspectief ook goede grond voor loofbosontwikkeling of heideontwikkeling.

1850

huidig

1920

locatie oude bosgrond
(in rood) op huidig bos

15 Bos door de jaren heen
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Historisch zichtlijn
Waar mogelijk worden historische zichtlijnen weer hersteld. Voorbeeld is de
zichtlijn van het gehuchtje Heikant aan de oostzijde van het vennengebied. Op de
kaarten van 1850 en 1900 is te zien dat er een visuele relatie was tussen het
vennengebied en de Heikant. Ook het zicht over de open heide zelf is de moeite
waard om te herstellen. In theorie is het mogelijk om vanaf een hoog duin van
west naar oost over het gehele gebied te kijken.

17

17 Historische paden. Bron: bureau Raap i.o.v. de provincie Gelderland,
‘Projectideeën Bataven en Romeinen in het Gelders rivierengebied’ 2004.

Historische paden
Over de heide liepen van oudsher al paden. Deze routes zijn deels nog terug te
vinden in het huidige paden en wegpatroon. Indien mogelijk kunnen de historische paden gebruikt worden indien de recreatieve routing moet worden aangepast. Ten zuiden van het plangebied heeft een Romeinse weg gelopen. Mogelijk
kan, er in het kader van een themaroute, met paden op deze Romeinse weg
worden aangesloten. De Romeinse weg is momenteel deels niet meer herkenbaar als route. Het herstel van dit pad zal, indien gewenst, in een ander kader of
project moeten plaatsvinden.
historische paden
historische doorgaande route
historische lokale paden
indicatieve locatie Romeinse weg
ligging ruïne St. Walrick

Ruïne Sint Walrick
De ruïne van de St. Walrickskapel is een rijksmonument (zie foto op pagina 16).
Het is een ruïne van een laat-gotische rechthoekige kapel, waarvan slechts een
deel van de oostwand met rondbogige vensters en de onderstukken der lange
muren over zijn. De kapel was bedehuis, van de Benedictijner priorij van St.
Walrick. (bron 3) De ruïne maakt onderdeel uit van de folklore van de streek. De
koortsboom en het aanbrengen van lapjes is een nog levend gebruik. Deze
bijzondere locatie heeft duidelijk nog een betekenis voor bewoners en recreanten.

16 Historische zichtlijn.
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vennengebied als eenheid. Momenteel heeft het rivierduinencomplex een diverse
ruimtelijk invullingen. Van oost naar west is het vennencomplex eerst dicht
beplant, vervolgens komt een open landbouwenclave. Vervolgens komt het
afwisselend open en dicht bossen en vennengebied dat doorloopt tot aan de
westpunt bij Alverna. Binnen dit gebied ligt nog een open landbouwenclave. De
grote veranderingen die gaan plaatsvinden in de Overasselte en Hatertse Vennen
zouden kunnen zorgen dat de ruimtelijke eenheid beter beleefbaar wordt door
binnen de natuurgebieden voor een eenduidig ruimtelijk beeld te zorgen.
Door gebruik te maken van massa (in de vorm van opgaande beplanting) en ruimte
(korte vegetatie als gras, heide of open water) kan de eenheid worden verstevigd.
Hiervoor zijn drie verschillende modellen mogelijk.

Koortsboom

St. Walrickskapel

Conclusie
De ontstaansgeschiedenis van het vennengebied en haar omgeving is nog terug
te vinden in de verschillen tussen de landschapstypes. Die verschillen zijn ooit
ontstaan uit noodzaak, gebruik, verkaveling en bewoning hing samen met de
mogelijkheden en onmogelijkheden van een gebied. Door de technische ontwikkelingen zijn een deel van de onmogelijkheden verdwenen en kunnen bijvoorbeeld
huizen gebouwd worden op plekken die daar ooit te nat voor waren. Verschillen
vervagen, terwijl de variatie in landschapstypen gewaardeerd wordt door bewoners
en recreanten, maar zeker ook zorgt voor biodiversiteit.

Door de rivierduinen als grote eenheden van bos aan te zetten steken zij af tegen
de relatief open zee van ruimte in de broekgebieden. Dit model is tegenwoordig
niet meer mogelijk door de aanwezigheid van de bebouwing van Nijmegen en de
opgaande beplanting van de Berendonck. Ook strookt dit model niet met de
doelstelling van het project: het omvormen van bos (massa) naar hei (openheid).
Verdichting door bebouwing en beplanting in de directe omgeving zorgt ervoor
dat dit model niet optimaal ingezet kan worden.
18a Huidige sistuatie

18b Massa

18c Openheid

18d Sterke rand

De interne verschillen tussen de landschapstypen moeten daarom behouden en
hersteld worden. De grenzen tussen de typen, die ook cultuurhistorische overgangen zijn moeten eveneens herkenbaar blijven.

3.3 Visueel ruimtelijk
Het rivierduinencomplex, waar de Overasselte en Hatertse Vennen op gesitueerd
zijn, vormt een ruimtelijke eenheid. Ook al is het complex zelf opgebouwd uit
verschillende ruggen met tussenliggende “vlaktes”. Deze eenheid ontstaat door
de natuurlijke hogere ligging ten opzichte van zijn omgeving. Ook het gebruik of
de functie van “woeste grond” (bos en heide) draagt bij aan de beleving van het
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Het tegenovergestelde model zorgt eveneens voor eenheid. Door de omgeving stevig
aan te zetten met massa kan binnenin een grote open ruimte ontstaan. Dit model sluit
meer aan bij de doelstelling van het project. Maar niet bij de doelstelling van de omgeving. De openheid van de jonge polders is een belangrijke landschappelijke waarde.
Het laatste model is het aanzetten van de rand van de te begrenzen eenheid.
Door een sterke rand met een duidelijke overgang naar de omgeving wordt de
eenheid vormgegeven. Randvoorwaarde bij dit model is wel dat de ruimte
binnen de rand zo gelijkvormig mogelijk blijft. Een stevige rand is het best te
beleven als de binnenzijde open blijft. De rand moet ook wel enige massa hebben
om opgemerkt te worden. Enkele singels volstaan niet, smalle bosstroken wel.
De massa-ruimte studies van 1850, 1920 en de tegenwoordige tijd geeft aan dat
in 1850 het vennengebied als het ware als open gebied in de massa van de nog
aanwezige broekbossen lag. De tijdlaag van 1920 vormt een stap in de overgang
naar nu; waar eigenlijk het tegenovergestelde model, massa, van toepassing is.
Voor de toekomst lijkt echter het model van de sterke rand het meest geschikt
voor het versterken van de ruimtelijke eenheid van het vennengebied.

1850

19

Aan de zuid- en oostzijde is de rand reeds aanwezig door het kampenlandschap.
Het half besloten karakter met bosjes en houtwallen vormt een goede rand met
het vlakkere deel van het vennengebied. Aan de noordzijde zijn de hoogteverschillen zelf al een duidelijke overgang naar het lagere en vlakke rivierterras. Om
deze rand echter extra accent te geven en om eenheid te krijgen met de zuidrand
is het sterker om bij de noordrand beplanting te behouden. Voor zicht richting de
open kommen kunnen echter wel wat open plekken voorkomen. De beplanting
ten noorden van de Parksesteeg voldoet momenteel al goed als sterke rand, al is
een deel van de beplanting nog jong en transparant.
Beleving (omliggende) verkeerswegen
Om te kunnen onderzoeken wat het effect is van zicht op en vanaf paden en
wegen is een tweetal doorsnedes gemaakt (zie locaties op figuur 20 a en b en
doorsnedes, figuur 20 c en d). Op de doorsnedes is een zichtpunt ingetekend per
pad of weg. De gemiddelde ooghoogte van een volwassene is 1.50 meter. Door
de aanwezigheid van de vele ruggen van de rivierduinen wordt het zicht veelal
geblokkeerd. Daar waar de paden en wegen in een vlakte liggen is zicht op de
weg wel mogelijk. Dit is het geval bij het wandelpad langs het Langeven. Deze
kijkt uit op de St. Walrickweg die op dezelfde hoogte ligt. De hinder zit vooral in
de koplampen en de voorbij flitsende auto’s. Zicht wegnemen op deze auto’s zal
de belevenis van vennengebied verbeteren. Voorstellen voor het wegnemen van
zicht op de St. Walricksweg worden gedaan in de deelanalyse van recreatie. (zie
paragraaf 3.4).

1920
Legenda
bos
zichtbelemmering door reliëf
singel/bomenrij
ruimte
zichtlijn

heden
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Zicht op de A73 zal vanaf de recreatieve paden neemt niet toe als de noordrand beplant blijft en geen nieuwe recreatieve paden worden aangelegd aan de noordrand.
oh_doorsnede_100m_punt
peil op het einde

Bosomvorming per ruimtelijke eenheid
Binnen de grote ruimtelijke eenheid van het rivierduinencomplex komen ook kleinere op zichzelf staande ruimtelijke elementen voor: de ruggen van de rivierduinen
en de tussengelegen vlaktes. Een aantal ruggen, o.a. bij het Langeven, zijn omgevormd tot de waterscheiding (deze ligt bovenop een rug). In het veld is nu te zien
wat een vreemd ruimtelijk effect dit half open – half dicht maken van een rug heeft.

oh_uitsede_m
Value
High : 24,86

Low : 5,88

1 : 10.000

B

A

De vlaktes tussen de ruggen in moeten ook als eenheid behandeld worden; open
of besloten. Wanneer er echter redenen zijn om hier van af te wijken is een
goede oplossing om de scheiding tussen open en besloten te leggen op een
hoogtelijn. Hierdoor wordt een natuurlijkere grens gemaakt.

20b Locatie doorsnede AHN
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Om het individuele karakter van de ruimtelijke eenheden te behouden moeten ze
als eenheid behandeld worden. Dit houdt in dat een rug of volledig beplant is of
volledig wordt omgevormd.
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De samenhang tussen de ruggen en de vennen blijkt duidelijk uit de figuur 22.
In deze figuur zijn ook het volledig verdwenen Rakenberg ven en twee kleinere
vennen aangegeven. Om de systeem van ruggen en vennen weer volledig te
laten functioneren moet onderzocht worden of de verdwenen vennen nog te
verstellen zijn. Het Rakenberg ven is drooggelegd in het kader van de werkverschaffing van begin 20e eeuw. Een rabattenbos is aangelegd op de oude locatie
van het ven. Het Gagelven is nog aanwezig maar is al in ver gevorderde staat van
verlanding. Het in ere herstellen van het ven vergt inrichtingsmaatregelen als
verwijderen van de gagelbeplanting en de dikke strooisellaag.

Wijchens Ven

Half omgevormde rug bij Langeven

Samenhang tussen ruggen en dalen

Nieuw Rakenven
Rakenven
Gagelven
Uiversnest
Talingenven
Langeven Noord
Langeven Zuid

Rug zonder beplanting

Poelven

Rakenbergven

besloten-open-open

Bosven
Worsumseven

Kersjesven

Ketelven
Heinven

Eendenven
Bavoven
Oriolusven
Botersnijder West

Stortven

Schietven
Botersnijder Zuid

besloten-besloten-open

Rug met beplanting

Meeuwenven
Botersnijder Oost

Bijven
Roelofsven
Rietvennen
Donderbergven

22 Huidige vennen (donkerblauw) en verdwenen vennen (lichtblauw)

3.4 recreatie
niet doen: kappen tot
waterscheiding

besloten-open-besloten

zijaanzicht

bovenaanzicht
21 Modellen voor omvorming van ruggen
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Het vennengebied wordt uitermate druk bezocht door recreanten. Van mensen
die het gebied passeren over het Lange afstandspad (wandelen of fietsen) tot
gezinnen die een korte wandeling willen maken op de zondagmiddag. Ook is het
gebied populair om de hond uit te laten. In dit plan wordt de aantrekkelijkheid
van het gebied en het voorzieningenniveau in ieder geval in stand gehouden en,
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waar mogelijk, verbeterd. Hierbij wordt nadrukkelijk gelet op de eventuele
vernatting van de paden, waardoor er onderbrekingen ontstaan in de routing.
De recreatieve beleving van het vennengebied verandert in een aantal opzichten.
Door de omvorming van bos naar natte heide wordt het aanwezige reliëf wordt veel
duidelijker zichtbaar. Daarnaast wordt het aanbod van bijzondere natuur groter.
Tevens wordt aandacht besteed aan geluidsoverlast van wegen in de directe
omgeving van het gebied. Er is onderzocht wat de invloed is van de bosomvorming op de mate van geluidsoverlast in het gebied. (zie paragraaf 3.5 akoestiek).
Om de recreatieve mogelijkheden van het gehele grondgebied van de gemeentes
Wijchen, Beuningen en Heumen te verbeteren is een recreatieve visie opgesteld
(zie figuur 23). Het is een uitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan van
de gemeentes Beuningen, Wijchen en Druten. (zie bijlage 3). Samen met de
recreatieve kansenkaart van Staatsbosbeheer (zie bijlage 5) is dit inbreng geweest
voor een overleg waar betrokken partijen bij aanwezig waren om een recreatieve
toekomstvisie te maken voor het vennengebied. (zie figuur 24). Dit is een visie op
basis waarvan concrete recreatieve maatregelen geformuleerd worden.
23 Recreatieve kansenkaart, Bron: (re)creatieve verbindingen Beuningen - Heumen - Nijmegen - Wijchen

Recreatieve toekomstvisie
Op de lange termijn is het wenselijk dat het vennengebied ten oosten van de St.
Walrickweg meer gericht wordt op het versterken van de natuurwaarden, terwijl
de westzijde van de St. Walricksweg kan daardoor meer van de recreatieve druk
opvangen. Dit komt overeen met de natuurpotenties en de te verwachten
grondwaterstandstijging. Bovendien zou het goed zijn dat het gebied aan vier
zijden een startlocatie krijgt van waaruit men het gebied recreatief kan gebruiken. Aan de noord- en zuidzijde zijn er al voorzieningen: Kaasboerderij “de
Diervoort” en café-restaurant “St. Walrick”. Deze locaties zouden nog verbeterd
kunnen worden, om te kunnen functioneren als transferium. Door ook aan de
oost- en westzijde kleinere parkeerplaatsen aan te leggen, worden zoveel mogelijk
auto’s uit het gebied geweerd. Dit bevordert de beleving van het natuurgebied.
Om het vennengebied te ontzien moeten vanuit Nijmegen moeten kleine
ommetjes gemaakt worden voor het uitlaten van honden. Deze suggesties zullen
echter niet binnen dit project uitgewerkt gaan worden. Maar kunnen door partijen
als gemeentes, Staatsbosbeheer en particuliere initiatiefnemers worden opgepakt.
24 Recreatieve toekomstvisie

skiberg

manege

MOB Alverna

recreatieve toekomstvisie
extensivering recreatie
intensieve recreatie
hondenlosloopgebied

LEGENDA

versterking routing om het Wijchens Ven

Nieuwe Wetering

aan te leggen fietsverbinding
korte wandelroute behouden/versterken

Knooppuntennetwerk
Aantrekkelijke route

korte wandelroutes Nijmegen realiseren
versterken recreatieve transferia
aanleggen kleinere parkeergelegenheid
bestaand uitzichtpunt

Fietsveer-route

bestaand uitzichtpunt

Voorzieningen
Cultuurhistorie
Dagrecreatiegebied
Landschap & natuur

Visie en inrichtingsplan

Overasseltse en Hatertse Vennen

Dienst Landelijk Gebied

CuLtuuRHIStORISCHE EN RuIMtELIjkE ANALYSE

Routing
In het gebied ten oosten van de st. Walrickweg is de meeste kans dat paden minder
begaanbaar worden door een stijging van het grondwaterstand die veroorzaakt
wordt door de bosomvorming. Het betreft de drie paden die het Vennengebied
in oost-west-richting doorsnijden. De zuidelijke twee paden worden veel door
wandelaars gebruikt om vanaf café-restaurant St. Walrick een wandeling te
maken en het uitzichtpunt, op de heuvel naast de vennen, te bezoeken. Wanneer
één of beide paden ontoegankelijk wordt het uitzichtpunt minder bereikbaar.
Afhankelijk van de resterende bereikbaarheid kan een alternatief worden gemaakt
aan de westzijde van de St. Walrickweg. Door een nieuw uitzichtpunt te maken
en deze goed bereikbaar te maken door een aantrekkelijk rondje kan een
alternatief geboden worden, waardoor de rust in het oostelijke deel bevorderd
wordt. Het aanleggen van een knuppelpad is een optie om de recreatieve situatie
nog te verbeteren. Ook kunnen paden verlegd worden wanneer ze, door de
voorgestelde ingrepen, op standplaatsen van kwetsbare natuur blijken te liggen.
Dit zal voornamelijk het geval zijn met paden die momenteel dicht bij de venoevers
lopen en bij paden in de lage delen van de vlaktes.
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Ook het doorgaande fietspad (onderdeel van het knooppuntennetwerk) is
laaggelegen en heeft een risico. Dit pad is essentieel in de lokale routing en zal
daarom gehandhaafd moeten worden. Wanneer er problemen ontstaan door
vernatting is het mogelijk om het pad (gedeeltelijk) op te hogen.

Fietspad tussen Langeven en Botersnijders

Verkeer
Bij een aantal mensen bestaat de vrees voor vergroting van geluidsoverlast in het
natuurgebied door verkeer. Er is onderzocht of de omvorming van bos naar heide
hier invloed op heeft. Het betreft voornamelijk de A73, de St. Walrickweg en de
Loksheuvelseweg. Uitkomst van het onderzoek is dat de geluidswerende werking
van beplanting te verwaarlozen is. De omvorming zal dus geen daadwerkelijke
vergroting van de geluidsoverlast tot gevolg hebben. Wel wordt aangenomen dat
de zichtbaarheid van auto’s, de beleving ervan versterkt. (afhankelijk van uitkomsten
onderzoek akoestiek).
Meer relatieve verstoring / verwijzen naar paragraaf 3.5 akoestiek

25 Paden op de hoogtekaart

3.5 Akoestiek
onderzoek is 1 feb 2010 opgeleverd
Paden op hoogtekaart
hoofdwegen

Conclusie rapport:
Uit onderzoek komt naar voren dat het akoestisch effect als gevolg van vegetatie
beperkt is indien er sprake is van relatief beperkte doordringingdiepte. Een vegetatiestrook van tientallen meters heeft dan ook een verwaarloosbaar akoestisch effect.

verharde paden
zandwegen en paden
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cultuurhistorische en ruimtelijke analyse

Vanaf een vegetatiediepte van tenminste 100 meter is er sprake een akoestisch effect
dat enigszins significant is voor de mens. Dit moet dan een aaneengesloten vegetatie
zijn waar men niet doorheen kan kijken, dus combinatie van bomen en struiken.
Een geluidsreductie van 3 dB(A) is voor de gemiddelde mens vrijwel niet of zeer
beperkt waarneembaar.
Globaal kan gesteld worden dat bij een doordringing van 200 meter van een
dergelijke vegetatie (bomen en struikengedurende de zomersituatie, dus met
blad, het effect circa 10 dB(A) kan zijn. In deze situatie (200m) is het gemiddelde
van zomer en winter dan bij benadering een geluidsreducerend effect van 5dB (A).

In bijgaande figuur is met pijlen aangegeven in welke richtingen toename
verwacht mag worden, van bron naar ontvanger, bij geplande bomenkap. Het
betreft zowel de ruis van de A73 als de piekniveau’s van de overige lokale wegen.
Voor de recreant die zich bevindt op en nabij de nieuwe open plekken betekent
dit een plaatselijke toename van geluid. Het is echter niet waarschijnlijk dat de
verhoging tot 10dB zal oplopen omdat er relevante bosstroken tussen bron en
ontvanger gehandhaafd blijven en de ontbossing niet over de gehele zichthoek
plaatsvindt.

Er moet opgemerkt worden dat langs verkeerswegen in een bosrijke omgeving
en ook zeker bij een discussie over een vermindering van vegetatie er relatief
eenvoudig iets gedaan kan worden aan een afscherming van geluid.
Een beperkte ingraving van een verkeersweg waarbij er door de vrijkomende
hoeveelheid grond een beperkte wal strak langs de weg wordt aangelegd, kan
als snel 4 tot 7 dB(A) geluidsreductie tot gevolg hebben. Hiernaast kan een
stilwegdek, snelheidsreductie en handhaving van kapotte uitlaten en andere
excessen met sportuitlaten zeker een grote bijdrage geven aan een verantwoord
geluidsklimaat. Er moet overwogen worden of door continue monitoring van de
geluidniveaus een meer concreter beeld kan worden verkregen van de geluidssterkte en de mogelijke hinder hiervan.
Mocht zich ergens een situatie voor doen dat het geluid met 5 dB (A) zou
toenemen door het weghalen van een aaneengesloten beplanting van meer dan
200 meter nabij bron of ontvanger, dan geeft de maatregel van het opwerpen
van een wal van 1,5 m nabij de bron eenzelfde demping.
26 Richtingen van de te verwachten geluidstoenamen.

Verder is in de figuur te zien dat de huidige bewoning op ruime afstand ligt, ten
opzichte van de eventuele toename van de bronnen. In de praktijk zal er dus voor
die bewoners geen hinder zijn omdat de afstand te groot is om dit te kunnen
ervaren (bron: DGMR).

Zicht A73
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4 Landschapsbeleid
4.1 Provinciaal beleid

4.2 Gemeentelijk beleid

Waardevol landschap provincie
De Overasselte en Hatertse Vennen maken onderdeel uit van het door de
provincie Gelderland aangewezen waardevolle landschap “Rivierduin WijchenBergharen”. De essentie van het waardevolle landschap bestaat uit kleinschalige
rivierduinen met afwisseling van bos, vennen, houtwallen en open essen,
microreliëf en plaatselijk grillige lokale wegen. Het is een aardkundig waardevol
ensemble van rivierduinen en overgangen naar lager gebied. De rivierduinen zijn
opgeworpen vanuit rivierbeddingen in het zuiden (nu Maas).Karakteristiek zijn
de overgangen naar noord en zuid met open kommen en kleinschalige oeverwallen. Talrijke oude Maasarmen zijn nog herkenbaar.

De gemeente Heumen heeft een landschapsbeleidsplan opgesteld waarin op
visieniveau de volgende uitspraken belangrijk zijn voor de Overasselte en
Hatertse Vennen en omgeving. Voor het vennengebied zelf wordt aangegeven
dat de ontwikkeling van intensieve recreatie niet geschikt is in verband met de
negatieve effecten voor de aanwezige natuurwaarden. Bijzondere aandacht is
gewenst voor de versterking van overgangen van natuur naar cultuurland. De
overgang aan de zuidzijde van het vennengebied naar het open komgebied van
de Maas dient een zekere beslotenheid te houden als buffer.

Aangezien dit waardevolle landschap samenvalt met EHS geldt het volgende beleid:
Waardevol landschap - samenvallend met EHS
In deze gebieden is sprake van een stapeling van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten. Bij de uitvoering van het natuurbeleid spelen
landschap en cultuurhistorie een identiteitsbevorderende rol, en vice versa zullen
ingrepen die vanuit landschap en cultuurhistorie zijn gemotiveerd, wanneer
mogelijk bijdragen aan het bereiken van ecologische doelen.
Aan de noordzijde van de Overasselte en Hatertse Vennen ligt een tweede
waardevol landschap; Stuwwal Nijmegen / bekken Groesbeek. Deelgebied de
Elshof ligt ten noorden van de rijksweg 73.
Enkele karakteristieke punten van dit waardevolle landschap zijn:
• Waardevolle open essen en andere open landbouwgebieden
• Lange zichtlijnen vanuit bekken naar omringende stuwwallen en vanaf stuwwal
naar het rivierdal van Rijn en Waal
• Sterk contrast tussen besloten stuwwal en open bekken en open rivierenlandschap
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Aan de noordzijde van de vennen is het belangrijk dat de visuele relatie van de
open gebieden met de stuwwal behouden blijft. Momenteel kan met vanaf de
Overasselte en Hatertse Vennen over de open gebieden richting de stuwwal
kijken en omgekeerd. De natte heide- en broekontginningen moeten grootschalig en open van karakter blijven. (Bron 2).
In het LOP van de gemeentes Beuningen, Wijchen en Druten wordt over het
deelgebied “Rivierduinen, riviervlaktes en donken” uitspraken gedaan over de
kwaliteiten, waardering, problematiek, doelstellingen en een ruimtelijk streefbeeld.centraal staan de kleinschaligheid van de rivierduinen in contrast tot de
lager gelegen open kommen. Specifiek wordt over het rivierduin bij Alverna (=
Overasselte en Hatertse Vennen gesproken over de hoge recreatiedruk, waardoor
kwetsbare natuurwaarden onder druk komen te staan. Functionele verbindingen
en routes tussen de aanwezige recreatieve voorzieningen, zoals de skiberg, de
manege, de camping en de Berendoncke moeten worden aangelegd. Verder
wordt aangegeven dat de dichte bosrand op het grote duin moet worden
behouden en aangevuld. De gehele tekst over het deelgebied uit het LOP is terug
te lezen in bijlage 3.

Dienst Landelijk Gebied
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27 Identiteit landschapstypen, bron LOP Beuningen, Wijchen en Druten
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In bijlage 3 is de volledige beschrijving van het deelgebied bijgevoegd.

4.3 Boscompensatie
Belangrijk punt van discussie betreft de boscompensatie van de om te vormen
hectares bos. Staatsbosbeheer heeft van de minister van LNV ontheffing op
compensatie gekregen wanneer het de realisering van een ander natuurdoeltype
bedraagt. Onderstaande tekst is een citaat uit de brief waarin de minster deze
ontheffing heeft gegeven:
1 Aan Staatsbosbeheer wordt ontheffing verleend van de kennisgevingplicht,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet.
2 Voor de gevallen, waarin velling geschiedt tén behoeve van natuurlijke
verjonging of waarin met het oog op de realisering van een ander natuur(sub)
doeltype dan bos op basis van een regionaal beheersschema, beheersvisie of
beheersplan van het Staatsbosbeheer houtopstanden worden geveld, wordt
aan Staatsbosbeheer ontheffing verleend van de herplantplicht, bedoeld in
artikel 3 van de wet.
3 De ontheffingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden slechts verleend
voorzover de velling van houtopstand plaatsvindt op een terrein dat Staatsbosbeheer in eigendom heeft.
28 Landschapsbeleidsvisie, bron Landschapsbeleidsplan gemeente Heumen

Verder worden doelstellingen genoemd om de recreatie te reguleren en intensieve recreatie uit te sluiten. De speciale plek van de rivierduinen binnen het
rivierengebied wordt behandeld. Doel is het verbeteren van de herkenbaarheid
van de afzonderlijke duinen ten opzichte van hun omgeving. Vooral de randen
spelen daarin een belangrijke rol. Het contrast tussen de duinen en hun omgeving kan worden versterkt, onder meer door het verdichten van de randen van
het duin met beplanting. Tussen de duinen bevinden zich laagtes. Deze dienen
open te blijven. De visie zet in op versterking van deze zichtrelatie tussen de
duinen en rivierkommen, door geen grote massa’s of lijnvormige elementen in
de zichtrelatie toe te staan. (Bron 3).
Visie en inrichtingsplan
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De bosomvorming die voorgesteld wordt binnen dit project voldoet aan de eisen
die gesteld worden. Staatsbosbeheer heeft daardoor geen wettelijke verplichting
om de om te vormen bossen te compenseren. Boscompensatie maakt sowieso
geen onderdeel uit van de opdracht die de provincie richting de Dienst Landelijk
Gebied heeft gegeven.
In bijlage 4 is de tekst van de Boswet en de brief van minister Faber aan Staatsbosbeheer toegevoegd.
Rondom de omvorming van bomen speelt echter een bestuurlijke discussie.
Ingrediënten hiervoor zijn het opofferen van CO2 buffering van de bomen en het
verlies van bossen voor recreatie. Gesproken is over boscompensatie langs de A73.
Dienst Landelijk Gebied
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De aanleg van bos op deze locatie gaat echter in tegen het eigen landschapsbeleid van de gemeente Heumen. Daarnaast heeft de nieuwe natuur die in de
plaats komt van de bossen ook de potentie om CO2 te binden. Hoeveel is
momenteel echter niet bekend en kan uitgezocht worden om een discussie te
kunnen voeren of feiten in plaats van op gevoelens .
Indien toch het besluit wordt genomen dat bos gecompenseerd moet worden
langs de A73, dan zal deze ruimtelijk moeten zijn ingepast. De compensatie zou dan
plaats gaan vinden in de jonge rivierterrasontginningen van het Heidsche Broek.
Dit is een rationeel verkaveld landschapstype, met een grote blok verkaveling. De
nieuwe bossen zouden haaks op de weg in grote blokken kunnen komen. Gezien
de bodem zullen natte voedselrijke bostypen ontstaan.

Model sterke rand
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5 Spelregels
Vanuit de verschillende deelanalyse zijn suggesties voor het zo goed mogelijk
uitvoeren van de bosomvorming. Maar wel vanuit een sectorale blik. In dit
hoofdstuk worden die verschillende suggesties omgevormd naar spelregels. Deze
gelden voor de verschillende deelaspecten maar geven ook aan in welke verhouding de spelregels ten opzichte van elkaar staan.
De bosomvorming is ontstaan vanuit een ecologische noodzaak om de natuurwaarde van de vennen te verbeteren door de omvorming van bos naar een
minder verdampende vegetatie als heide. Tweede doelstelling is het creëren van
standplaatsen van de ontwikkeling voor natte heide. Als derde doelstelling geldt
het verbinden van populaties van een aantal zeldzame soorten en herstel van het
open karakter van het gebied.
Deze drie spelregels zijn de eerste die worden toegepast. Vervolgens geven de
verschillende andere sectoren aan op welke wijze deze drie spelregels moeten
worden toegepast. Naast ecologische doelen en beleid, geldt voor het Overasselte en Hatertse Vennengebied ook het beleid van het waardevolle landschap.
Dit beleid komt naar voren komt in de spelregels de cultuurhistorie en deels
vanuit visueel ruimtelijke spelregels. Deze spelregels kunnen als randvoorwaarden dienen voor de omvorming van bos naar heide.
Ook vanuit de recreatieve spelregels kan onderbouwd worden afgeweken van de
drie eerste ecologische spelregels. Bijvoorbeeld door het behouden van bos op
standplaatsen langs bestaande wegen die geschikt zijn voor natte heide, wanneer
dit cruciaal is voor een goede beleving van het gebied.

• behouden leefgebied van beschermde diersoorten
• te handhaven bos omvormen van naaldhout naar loofhout

Cultuurhistorie
•
•
•
•
•
•

verschillen tussen landschapstypen behouden of versterken
behouden historische landschapselementen
behouden historische harde grenzen
behouden historische paden binnen recreatienetwerk
oude bosgrond behouden als bos (of juist benutten als schrale standplaats)
vertellen verhaal van de archeologische monumenten voor beleving geschiedenis gebied
• vertellen verhaal van de rijksmonumenten voor beleving geschiedenis gebied

Visueel ruimtelijk
• rivierduin als eenheid vormgeven, zoveel mogelijk aaneengesloten gebied
omvormen
• duidelijke rand behouden of creëren met visuele verbindingen tussen natuur
en cultuurland
• gebruiken natuurlijk hoogteverschil bij routenetwerk i.v.m. beleving van rust en
ruimte
• zichtlijnen behouden of herstellen
• ruggen als eenheid behandelen
• dalen als eenheid behandelen
• gebruiken hoogtelijnen indien dalen opgesplitst moeten worden

Recreatie
Ecologie
• areaal vergroting en kwaliteitsverbetering natte natuur
• zo veel mogelijk verbeteren van de hydrologische omstandigheden van de
vennen en indien mogelijk herstellen van verloren vennen
• vergroten interne samenhang door verbinding van standplaatsen en herstel
van het open karakter van het gebied
• versterken gradiënten (nat naar droog)
Visie en inrichtingsplan
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• doorgaande routestructuren aanbrengen en aantakken op bestaand padennetwerk
• zonering aanbrengen, geleiding via nieuwe recreatiepaden
• vergroten beleving natte natuur (bv met knuppelpaden)
• visuele overlast wegen verminderen
• geluidsoverlast wegen verminderen
• 2 grote en 2 kleinere toegangen maken / verbeteren
Dienst Landelijk Gebied
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6 Ruimtelijke uitwerking
6.1 Eco-hydrolgische visie totale gebied
De uiteindelijke ambitie is om over een oppervlakte van ca. 70 ha bos om te
vormen. Wel zullen vooral de loofbomen en –bosjes behouden blijven. Bosomvorming zal vooral plaatsvinden tussen de laaggelegen natte heide / venranden tot
aan het bovenste deel van de omringende zandduinen. In onderstaande tabel
staan logische clusters met bruto oppervlaktes om te vormen bos.
De beoogde bosomvorming dient een aantal doelen: terugdringen verdroging
van de vennen, herstel van (natte) heide en gradiënten, verbinden van populaties
van een aantal zeldzame soorten en herstel van het open karakter van het
gebied. Om de omvorming in logische ruimtelijke eenheden toe te passen is het
totale gebied opgedeeld in een aantal clusters. Deze clusters bestaan uit laagtes
met de daarbij horende ruggen. In de onderstaande tabel is aangegeven welk
doel specifiek geldt voor de verschillende clusters. Op afbeelding 29 is de ligging
van de verschillende clusters aangegeven inclusief de aanwezige ruggen.
Naam
1. cluster Heide van Alverna
2. cluster Alverna Oost
3. cluster Rakenbergven
4. cluster Uiversnest

bruto ha doel
7,8 Herstel van (natte) heide en gradiënten
13,1 Verbinden van populaties
4 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten
10,4 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten

5. cluster Kersjesven

2,5 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten

6. cluster Gagelven

2,5 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten

7. cluster Talingenven

14,2 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten

8. cluster Bavo- , Oriolus- en
Eendenven

1,8 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten

9. cluster Langeven

9,1 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten

10. cluster Botersnijders en
Meeuwenven

1,2 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten

11. cluster Ketelven

3,3 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten

12. Rug Roelofsven
Bruto totaal
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11 Terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten
84,6 terugdringen verdroging vennen en herstel van (natte) heide en gradiënten
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Na een terreinbezoek aan het (voormalig) Rakenbergven wordt besloten dat met
de huidige beschikbare gegevens geen besluit genomen kan worden over de
ecologische potenties van het gebied. Hiervoor is aanvullende hydrologische
informatie nodig. Het Rakenbergven zal niet in zijn geheel in deze visie worden
opgenomen als om te vormen bos. Wel wordt voorgesteld om 3 à 4 ha om te
vormen om de effecten te kunnen bestuderen. Deze proefvakken liggen dicht bij
het Rakenbergven, dat een aantal jaar geleden is hersteld.

6.2 Inrichtingsvoorstel fase 1
In dit inrichtingsvoorstel voor de eerste fase wordt ingezet op de ontwikkeling
van het Meeuwenven en Botersnijder Zuid en Oost. Aan de oostzijde van de Sint
Walrickweg wordt in dit voorstel een ruimte van formaat gerealiseerd die al dicht
bij een eindbeeld ligt.
Vanuit de visie is echter een aangegeven dat in de eindsituatie ten zuiden van het
Meeuwenven nog meer bos om gevormd moet worden. Daarnaast is de vraag of
de zichtrelatie met het ontginningsgebied nog gemaakt kan worden. Dit betekent
dat in de volgende fase nog terug gekomen zal worden in dit gebied om de
resterende bossen om te vormen.
Tevens wordt de grote rug hier deel omgevormd, terwijl het ontwerpuitgangspunt is
om de ruggen al geheel te behandelen; of open of dicht. Ook dit houdt in dat het
restant van de rug in een volgende fase zal worden omgevormd (zie 1 op figuur 31).
Aangezien de discussie over de inpassing van de St. Walricksweg nog gaande is,
wordt in dit inrichtingsvoorstel voor de eerste fase gekozen voor een “no-regret”
maatregel. Langs de oostzijde van de weg blijft een strook beplanting aanwezig.
Deze beplanting zorgt voor een visuele barrière tussen de weg en de het natuurgebied om de beleving van de recreanten niet te verstoren.
In figuur 31a is aangegeven welke bossen worden omgevormd. Tevens zijn de
reeds omgevormde 5 ha hierbij ingetekend. Vervolgens wordt in figuur 31b
aangegeven welk ruimtelijk beeld de eerste fase oplevert. In totaal wordt in deze
eerste fase 18,3 ha omgevormd.
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Recreatieve routing
Aan de oostzijde van de St. Walrickweg zullen waarschijnlijk de twee zuidelijke
om te vormen bos
paden onbegaanbaar worden. Het zuidelijke pad (langs het Meeuwenven) zal
TOTAAL 18,3 ha
worden opgeheven, aangezien deze het meest kritisch ligt. Aanpassing op
om te vormen bos
dezelfde plaats is niet wenselijk vanwege de botanische en fysische kwaliteiten
8,3
VENNEN EN BOSOMVORMING (versie juni 2009)
van het Meeuwenven. Het kan echter worden gecompenseerd met een knuppelUitwerking bosomvorming (ca. 83 ha bruto || ca. 70 ha netto)
pad
en een uitzichtpunt aan de westzijde bij het Eendenven. Wanneer in het
Open tot Halfopen Droge Heide: bruto 58 ha
|| Kap gem. 80 % aanwezige bos (ca.
46 ha)
Open Natte Heide: bruto 18 ha
|| Kap "100%" aanwezige bos (ca. 18 ha)
andere
pad een deel wordt aangelegd als een knuppelpad, dan blijft het huidige
3,6Ven en Natte heide
1,4(Rakenberg): bruto 6 ha
|| Kap na onderzoek (vooralsnog 6 ha)
Toponiemen Vennen
uitzichtpunt bereikbaar (zie figuur 32b). Deze maatregelen versterken de beleving
van het gebied: gewone paden op het droge en enkele knuppelpaden bij vennen
0,2
1,7
en het natte gebied. Hierdoor kunnen de mensen dicht bij de vennen en de natte
0,3 1,1
heide komen zonder de kwetsbare natuur te beschadigen.
reeds omgevormd bos

Wijchensche ven

1,9

2,8

2,0

Nieuwe Rakenven

a
Gagelven

Rakenven

Uiversnest
Talingenven
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Langeven Noord
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32 a Huidige situatie routing

32 b Voorstel inrichting
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31a en b Inrichtingsvoorstel fase 1
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Overlast St. Walrickweg
Wanneer er bosomvorming plaatsvindt in het centrum van het vennengebied, is
het waarschijnlijk dat het verkeer op de St. Walrickweg meer zichtbaar wordt vanuit
het natuurgebied. Waar het bos nu auto’s aan het verkeer onttrekt, zullen bij de
ontwikkeling van natte heide de auto volop in het zicht rijden. Het gaat hierbij
voornamelijk om zicht en niet om geluid. Maatregelen om de toename van
geluidsoverlast tegen te gaan (hoge schermen of hoge grondwallen), zijn visueel
en technisch te ingrijpend. Geluidswallen of schermen zijn niet acceptabel. Er zijn
echter verschillende opties om het zicht op de St. Walricksweg te verminderen.

33

mogelijk locatie zichtdijkjes
zichtdijkje
rivierduin
wandelpad

Wanneer er langs de weg een strook bos blijft staan is het zicht, in het zomerseizoen,
geminimaliseerd. Gevolg is wel dat het gebied vanaf de St. Walrickweg niet
beleefbaar wordt. Daarnaast is er niet meer sprake van een grootschalige open
ruimte aan weerszijden van de weg.
Door het aanleggen van lage dijkjes (1.20 m tot 1.50 m) aan weerszijden van de
weg, wordt het zicht vanuit het gebied op de auto’s. Vanuit de auto wordt de
openheid optimaal beleefd. Voor het aanleggen van dijken en het realiseren van
de openheid is het wenselijker om de laanbomen te verwijderen. De dijkjes kunnen
begroeien met een lage beplanting, zoals heide of braam.
Wanneer de dijkjes begroeien met opgaande beplanting, wordt de openheid
weer tenietgedaan. De weg zal gaan werken als een visuele barrière. Ook voor
de automobilisten wordt de weg visueel volledig afgesloten van het gebied. Het
voordeel hiervan is dat het zicht vanuit het gebied op het verkeer verder wordt
verminderd.

33 Opties voor dijkjes St. Walricksweg
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RUIMTELIJKE UITWERKING

duin

Zichtwerende wallen zonder beplanting dubbelzijdig

Zichtwerende wal enkelzijdig

duin

Struikvormende beplanting enkelzijdig
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7 Maatregelen
Hieronder worden de verschillende typen maatregelen besproken die aan de
orde zijn.

Bosomvorming
Bij bosomvorming moet gedacht worden aan het kappen van de bomen en het
verwijderen van de strooisellaag. Het verwijderen van de strooisellaag is noodzakelijk om verruiging te voorkomen en goede omstandigheden te creëren voor de
vestiging van heide. De boomwortels blijven in de bodem achter.
Verder wordt overwogen om na het verwijderen van de strooisellaag het gebied
in te strooien met heide maaisel uit een heideterrein uit de omgeving. Met dit
maaisel wordt de ontwikkeling van braam en andere ongewenste soorten
afgeremd en de ontwikkeling van heide bevorderd.
Daarnaast wordt overwogen om de bodem na het verwijderen van het strooisel
eenmalig te bekalken. De bekalking leidt tot herstel van de CO2-concentratie in
het naar de vennen stromende grondwater en tot binding van het beschikbare
fosfaat in de bodem. Bekalking dient alleen plaats te vinden in het stroomgebied
van de vennen en zeker niet in de vennen zelf!

Toekomstig beheer heide
Het gebied zal beheerd worden door begrazing met een kudde schapen en
indien nodig aangevuld met lokaal maaien, branden of plaggen. Met name de
eerste jaren zal het beheer intensief zijn en zal mogelijk ook opslag van bijvoorbeeld braam verwijderd moeten worden.

Waterhuishouding
In principe worden alle sloten en greppels binnen de bosomvorming gedempt of
afgedamd, met uitzondering van de sloten die van betekenis zijn voor de afwatering van aanliggende eigenaren.
De vennen fluctueren in principe mee met het grondwater. Een uitzondering
vormt het vennencomplex Langeven-noord, Langeven-zuid en het Botersnijdersven. Deze vennen worden onderling verbonden en kunnen via een duiker en een
sloot afwateren aan de noord-westzijde van het Langeven-noord. Hiermee wordt
voorkomen dat de St Walrickweg ter hoogte van het Botersnijderven in natte
perioden onder water komt te staan. Mogelijk dat de St Walrickweg op termijn
kan worden verhoogd. In dat geval kan het stuwpeil verder worden opgezet.

Deze bekalking is wenselijk om de verzuringeffecten uit de 60-er, 70-er en 80-er
jaren ongedaan te maken. Deze hoge zuurdepositie is inmiddels als gevolg van
milieumaatregelen zeer sterk teruggedrongen. Het kan daarom naar verwachting
blijven bij een eenmalige bekalking.
Inmiddels is zeer veel ervaring opgedaan met het bekalken van heideterreinen.
Tot op heden blijkt dit alleen maar positieve resultaten op te leveren. Vanwege de
gunstige resultaten is het inmiddels vrijwel een standaard maatregel geworden.
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Bijlage 1: Archeologische monumenten
MONUMENTNR: 1218
status: Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
toponiem: Heumense Weg
Complextypen

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Nederzetting, onbepaald

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beschrijving
CAA: 46AN-62 Meldingskaart 1987: 5 CMA: 46A-011+A05 Betreft een terrein met
sporen van bewoning uit de IJzertijd, gelegen in zand op een langgerekt en
plaatselijk sterk geaccidenteerd rivierduin. Bij de opgraving in 1951 werden op
een diepte van 60-90cm 732 paalgaten vastgesteld. In 2 gevallen kon een
gebouwtje worden gereconstrueerd. Wellicht betreft het hier graanschuurtjes.
Het aangetroffen aardewerk bestond voornamelijk uit verschraald potgruis. Het
beschermde gebied beslaat slechts het centrale gedeelte van een veel uitgebreider nederzettingsterrein. opgraving; 1934; F.C. Bursch opgraving; 1951; ROB In
het kader van het AMR-project is medio april 2002 booronderzoek uitgevoerd.
Voor nadere informatie zie Livelink en/of dossier.

MONUMENTNR 1664
status: Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
toponiem Hatertsche Vennen; St. Walrick
Complextypen

Begindatering

Einddatering

Grafheuvel, onbepaald Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC
Graf, onbepaald

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Beschrijving
Het betreft een terrein waarin zich 3 grafheuvels uit het Laat-Neolithicum - Vroege en/of Midden Bronstijd bevinden. Mogelijk bevinden zich hier ook sporen van
een urnenveld uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd. De bodem bestaat uit zand
en het monument is gelegen op lage landduinen aan de noordoever van een ven.
Alledrie de heuvels hebben bijzettingen uit de Vroege IJzertijd; hetgeen wijst op
de mogelijke aanwezigheid van een urnenveld. Er zijn hiervoor geen visuele
aanwijzingen bij een veldverkenning in 2003 aangetroffen. Grafheuvel 1
(183.316/422.111): drie-periodenheuvel, onderzocht door BAI in 1953. De heuvel
bevatte uit elke fase een lijkbegraving, waarvan de oudste was voorzien van een
Veluwse klokbeker als bijgift, de tweede een gebogen koperen staafje bevatte en
de derde houtskool bevatte met een C14-datering van 1704 +- 80 v.Chr. In 1967
werd een diameter van 14 meter en een hoogte van 1,50 meter gemeten.
Grafheuvel 2 (183.356/422.117): twee-periodenheuvel, onderzocht door IPP in
1959 In 1967 werd een diameter van 13 meter en een hoogte van 1,20 meter
gemeten. Grafheuvel 3 (183.348/422.147): drie-periodenheuvel, onderzocht door
IPP in 1961 en 1967 In 1967 werd een diameter van 12 meter en een hoogte van
1,50 meter gemeten. Grafheuvels 1 en 2 zijn geheel opgegraven en nadien
opnieuw opgeworpen. Van heuvel 3 is het zuidoost- en noordwestkwadrant
opgegraven. De heuvels zijn sterk begroeid met dennen en struiken. Binnen de
zuidwestelijke 10 meterzone van heuvel 1 werden in 2004 twee gevallen van
windworp geconstateerd. In het ene geval is hierdoor een kuiltje ontstaan. In
heuvel 2 bleek zich een vossenhol te bevinden, waarvan zich in het westtalud
diverse toegangen bevinden. In het zuidtalud van heuvel 3 bevonden zich diverse
diergangen en in de zuidwestelijke 10 meterzone van deze heuvel bleek ook
sprake te zijn van windworp. Langs de westvoet van heuvel 1 loopt een wandelpaadje, evenals door de westelijke 10 meterzone van heuvel 3. Net binnen de
noordoostelijke 10 meterzone van heuvel 3 bevindt zich een verhard fietspad. In
het kader van het AMR-project is het terrein op 17 januari 2003 en op 30 november 2004 bezocht. Voor nadere informatie zie Livelink en/of dossier. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de AMC besloten de omvang van de wettelijke
bescherming terug te brengen tot de huidige staat.

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Grafheuvel, onbepaald Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC
Grafheuvel, onbepaald Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC
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MONUMENTNR : 1665
status: Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
toponiem: Parksesteeg ; Broekhofseweg
Complextypen

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Urnenveld

Bronstijd: 2000 - 800 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Beschrijving
CAA: 46AN-39 Meldingskaart 1987: 11 stuifzandrug Terrein waarin overblijfselen van
een nederzetting en een grafveld met als datering voor-Romeinse IJzertijd (LaTene).
De bodemgesteldheid betreft zand en de geomorfologie betreft lage landduinen.
Over het algemeen is de bovenlaag zo’n 25-30 cm verstoord. De diepteligging van de
archeologische sporen ligt direct onder de vegetatielaag en/of de verstoorde
bovengrond. In 1958 en 1986 zijn op dit terrein grote hoeveelheden aardewerkfragmenten (o.a. van cilinderhalsurnen) en crematieresten gevonden. opgraving; 1958;
P.J.R. Modderman, W.H. Kamkartering; 1986; R.S. Hulst Visuele inspecties: 1967: TOB,
R.S. Hulst 1967: R.H.J. Klok In 2004 is de bodenopbouw op verschillende plaatsen in
het terrein bestudeerd om de mate van verstoring van de bovenlaag vast te leggen.
Naar aanleiding van het veldbezoek dat plaats vond op 30 november 2004 in het
kader van het AMR-project heeft de AMC besloten het monument terug te brengen
naar het huidige formaat. Voor nadere informatie zie Livelink en/of dossier.

MONUMENTNR 1666
status: Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
toponiem Hessenbergse Weg
Complextypen

Begindatering

Einddatering

Romeins villa(complex) Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC

Beschrijving
CAA: 46AN-4 Meldingskaart 1987: 6 Resten van een villacomplex uit de midden- en
laat- Romeinse tijd, gelegen in zand op een noord-zuid georiënteerde dekzandrug.
Visie en inrichtingsplan
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Ooit werd gesteld dat het hier om een herberg aan een kruispunt van wegen zou
kunnen gaan. Er zijn resten van 3 gebouwen aangetroffen: een vermoedelijk
badhuis, een hoofdgebouw en een stal of schuur. In 1930 bleek al dat er niet veel
over was van de resten. Door begroeiing is de locatie van het hoofdgebouw
tegenwoordig niet meer toegankelijk voor onderzoek met proefsleuven, en het
bijgebouw dat ten noorden van het hoofdgebouw ligt, ligt tegenwoordig onder
een toegangspad van een huis. Verscheidene activiteiten in het verleden hebben
de sporen ernstig geschaad. Grondsporen konden nog nauwelijks worden
herkend en tussen vergravingen en verstoringen in werden wat losse vondsten
aangetroffen (een pijpenkop, een duitje, een geglazuurde scherf die op een
datering in de 18e eeuw wijzen); en wat IJzertijd of inheems-Romeins aardewerk
behorende bij een bewoningsfase voorafgaand aan de villa). Sporen zijn nog wel
aanwezig. In het verleden zijn vondsten gedaan van o.a. een panfragment met
stempel, resten van een crematiegraf, en resten van wandschilderingen. Mogelijk
breiden bewoningssporen zich uit ten zuiden van het monument, en wellicht ook
op andere plaatsen. Dit zou nog onderzocht moeten worden. In 1921 werd hier
al onderzocht door Remouchamps, en in 1930 door Braat, en door Bloemen en
Wijchen. De ROB heeft visuele inspecties uitgevoerd in 1966, 1993 en 2000. In het
kader van het AMR-project is het monument in december 2001 middels de aanleg
van drie proefsleuven onderzocht. Voor nadere informatie zie Livelink en/of dossier.

MONUMENTNR: 12596
status: Terrein van archeologische waarde
toponiem: Heumense Weg-Noord
Complextypen

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beschrijving
CAA: 46AN-24+43+49+57+58+62+63+65+66+118 Meldingskaart 1987: 5 SAI-nr: A5
CMA: 46A-010 Op dit terrein zijn vondsten gedaan van Hilversum-aardewerk,
Vlaardingen aardewerk en mogelijk ook klokbeker-aardewerk. Daarnaast is hier
een vuurstenen bijl en een vuurstenen sikkel gevonden. Ook is hier ijzertijd-aardewerk en aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden. Bij de opgraving in 1951
werden paalsporen (waarschijnlijk afkomstig van graanschuurtjes) aangetroffen.
Dienst Landelijk Gebied
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Deze konden o.g.v. het aardewerk in de vroege ijzertijd worden gedateerd.
kartering; 1931; F.J.G.H. Bloemen opgraving; 1951; P.J.R. Modderman kartering;
1967; R. Hulst onbekend; 1975; S.L.J. Wouters 10-02-2009: Dit voormalige terrein
van archeologische betekenis is opgewaardeerd naar de status van archeologische waarde vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens.

MONUMENTNR: 15990
status : Terrein van zeer hoge archeologische waarde
toponiem: Heumense Weg
Complextypen

Begindatering

Einddatering

MONUMENTNR : 12667

Nederzetting, onbepaald

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

status: Terrein van archeologische waarde
toponiem: Donderbergweg

Nederzetting, onbepaald

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Complextypen

Begindatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Beschrijving
CAA: 46AN-9 Meldingskaart 1987: 12 Dit terrein stond wel op de Meldingskaart,
maar niet in het CMA (reden onbekend). Derhalve als AGX in het CMA opgenomen. Aantekening op fiche in CAA (14-5-1991, waarsch. van E. Vreenegoor):
“terrein moet worden aangeduid als niet omgrensd attentiegebied binnen
natuurgebied”. Oude woongrond, waarop bij zandafgraving op 2 kleine duintoppen, grenzend aan een vennetje, aardewerk uit de vroege ijzertijd is gevonden.
waarneming bij graafwerk; 1964; H.J. Eweg Aanvulling: Terrein is deels verstoord
door afgravingen. In ARCHIS (onder waarnemingsnummer 21365) wordt melding
gemaakt van een vuurstenen mes (MESOM-NEO). Tevens (onder waarnemingsnummer 32184) melding van aardewerk behorende bij de Nederrijnse grafheuvelcultuur. Dit aardewerk is op een diepte van ca. 25 cm in de wand van een
zandafgraving aangetroffen. 28-08-2008: Dit voormalige terrein van archeologische betekenis is in het kader van het ab-terreinen onderzoek (RAAP) opgewaardeerd naar de status van archeologische waarde. Zie voor verdere info RAAP
rapporten 1121 en 1250.
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Beschrijving
AA: 46AN-62 Meldingskaart 1987: 5 CMA: 46A-011+A05 Betreft een terrein met
sporen van bewoning uit de IJzertijd, gelegen in zand op een langgerekt en
plaatselijk sterk geaccidenteerd rivierduin. Bij de opgraving in 1951 werden op
een diepte van 60-90cm 732 paalgaten vastgesteld. In 2 gevallen kon een
gebouwtje worden gereconstrueerd. Wellicht betreft het hier graanschuurtjes.
Het aangetroffen aardewerk bestond voornamelijk uit verschraald potgruis. Het
beschermde gebied beslaat slechts het centrale gedeelte van een veel uitgebreider nederzettingsterrein. opgraving; 1934; F.C. Bursch opgraving; 1951; ROB In
het kader van het AMR-project is medio april 2002 booronderzoek uitgevoerd.
Voor nadere informatie zie Livelink en/of dossier. In het kader van het AMR-project is op basis van booronderzoek besloten de percelen rondom 46A-010 aan te
merken als terreinen van ZHAW. Zie ook voor de documentatie 46A-010.
bron 3
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Bijlage 2: Conclusies archeologisch
vervolgonderzoek
Conclusies
Is er in het plangebied een onverstoorde bodem aanwezig en zo ja, komt dit overeen
met het op basis van het bureauonderzoek verwachte bodemtype?

In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de geplande
bodemingreep?
In sommige gedeeltes van het plangebied zal de top van de Laag van Wijchen of de
top van een rivierduin verstoord worden door het verwijderen van de bouwvoor.
De gebieden waar het pleistocene oppervlak aangetast zal worden door het verwijderen van de bouwvoor zijn afgebeeld in afb. 11. De graafactiviteiten die de grond
dieper verstoren zoals bijvoorbeeld het aanleggen van poelen zullen de top van de
Laag van Wijchen in vooral het oostelijke gedeelte van het plangebied verstoren.

Een groot deel van de bodemopbouw is in intacte toestand bewaard gebleven.
De top van de Formatie van Kreftenheye, de Laag van Wijchen, is in een groot
deel van de boringen aangetroffen. Dit pakket heeft waarschijnlijk het oppervlak
van het terras gevormd sinds het Allerød interstadiaal. In vooral het westelijke
deel van het onderzochte gebied zijn later rivierafzettingen op de Laag van
Wijchen gedeponeerd. Dit proces heeft ook de top van de Laag van Wijchen in
een klein deel van de boringen geërodeerd. In het oostelijke deel van het
onderzochte gebied is de top van de Laag van Wijchen dicht onder het maaiveld
aanwezig en daardoor kon de top later omgewerkt worden. De top van de Laag
van Wijchen is echter in de meeste gevallen intact in de bodem aanwezig.

Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?

In de hoge delen van deelgebied 2, 3 en 4 zijn sporen gevonden van rivierduinen.
Deze duinen staken boven de rest van het landschap uit sinds hun ontstaan in het
Laat-Glaciaal. Daarna heeft er geen verdere afzetting plaatsgevonden. De top van
de rivierduinen maakt thans deel uit van de 30 tot 40 cm dikke bouwvoor.
Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig en,
zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard, datering en waardestelling
hiervan?

Vervolgonderzoek is noodzakelijk indien de hierboven gesuggereerde planaanpassing om welke reden dan ook niet aan de orde is. Het doel is dan om te
onderzoeken of bij de voorgenomen ingreep archeologische resten verstoord
zullen worden in de bedreigde gedeeltes van het onderzochte gebied. Het
betreffende deel van het plangebied is in groen afgebeeld in afb. 11. Om de
aanwezigheid van archeologische resten in het selecteerde gebied aan te tonen
is een verder inventariserend veldonderzoek door middel van een karterend
booronderzoek noodzakelijk.

In vier boringen in het onderzochte gebied is een potentiële archeologische laag
gevonden. Dit zijn boring 16, 18 en 41 van deelgebied 2 en boring 25 van deelgebied 6. Het betrof een sterk humeuze laag, die veel houtskoolfragmenten
bevatte. In alle vier de boringen is deze laag op of in de top van de Laag van Wijchen
aangetroffen. In boring 16 en 18 was deze laag overdekt door latere holocene
rivierafzettingen. Aangezien deze laag noch de holocene rivierafzettingen gedateerd kan worden is de datering van deze potentiële archeologische lagen onzeker.

ADC ArcheoProjecten adviseert om in de in groen aangegeven gebieden in afb. 9
geen graafwerkzaamheden uit te voeren. Mocht deze planaanpassing om welke
reden dan ook niet aan de orde zijn, dan is in deze gebieden een verder inventariserend veldonderzoek door middel van een karterend booronderzoek noodzakelijk, waarbij het doel is om te onderzoeken of bij de voorgenomen ingreep
archeologische resten verstoord zullen worden in de bedreigde gedeeltes van het
onderzochte gebied.
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Indien in de gebieden die in groen afgebeeld zijn in afb. 11, afgezien wordt van
bodemverstorende activiteiten zal de bodem en vooral de top van de Laag van
Wijchen niet verstoord worden.
Indien de eventuele archeologische waarden niet kunnen worden behouden: Welke
vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden
en hun omvang, ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen
tot een selectiebesluit?
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De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een
Plan van Aanpak (PvA) of Programma van Eisen (PvE). Het is overigens niet uit te
sluiten dat buiten het voor vervolgonderzoek geselecteerde gebied toch nog
archeologische resten voorkomen. Daarom merken wij op dat het aanbeveling
verdient om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische
vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van
de Monumentenwet.

Advieskaart (bron ADC ArcheoProjecten)
bron 7
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Bijlage 3: LOP Beuningen, Wijchen en Druten
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Fietspad tussen Langeven en Botersnijders
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Bijlage 4: Boswet en ontheffing
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Graslanden Wijchens ven

Visie en inrichtingsplan

Overasseltse en Hatertse Vennen

Dienst Landelijk Gebied

INLEIDING

Visie en inrichtingsplan

Overasseltse en Hatertse Vennen

47

Dienst Landelijk Gebied

48

INLEIDING
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Boswet [Versie geldig vanaf: 01-01-1998]
Afdeling I. Algemene bepaling
Artikel 1
1. Deze wet verstaat onder:
Onze Minister: Onze Minister van Landbouw en Visserij;
eigenaar: hij, die krachtens eigendom of een beperkt recht het genot heeft
van grond;
dunning: velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblij-vende houtopstand moet worden beschouwd.
2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder herbeplanten mede
begrepen herbebossen en wordt onder vellen mede begrepen rooien
alsmede het verrichten van handelingen, welke de dood of ernstige
beschadiging van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
3. Het periodieke vellen van griend- en hakhout wordt voor de toepassing
van deze wet niet onder vellen begrepen.
4. De hierna volgende artikelen van deze wet zijn, behoudens het bepaalde
in afdeling VII, niet van toepassing op:
a. houtopstanden op erven en in tuinen;
b. andere houtopstanden dan op erven en in tuinen binnen een bebouwde
kom als bedoeld in het volgende lid;
c. wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden,
beide voorzover bestaande uit populieren of wilgen;
d. Italiaanse populier, linde, paardenkastanje en treurwilg;

f. fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaren, bestemd om te dienen als
kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
g. kweekgoed.
5. De gemeenteraad stelt bij besluit vast, welke voor de toepassing van
deze wet de grenzen van de bebouwde kom of kommen der gemeente
zijn. Dit besluit behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De
goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het
algemeen belang. Gedeputeerde Staten kunnen voor een door hen te
bepalen termijn van deze verplichting ontheffing verlenen. Het ontwerp van
het door de gemeenteraad te nemen besluit ligt gedurende dertig dagen ter
gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. De burgemeester maakt de
nederlegging tevoren in de Staatscourant, in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid worden, en voorts op de gebruikelijke
wijze bekend.
Afdeling II. Velling en herbeplanting
Artikel 2
1. Hij, die het voornemen heeft om tot vellen of doen vellen van houtopstand, anders dan bij wijze van dunning, over te gaan, is verplicht van
dat voornemen ten minste één maand doch niet langer dan één jaar
tevoren door toezending van een formulier, dat als aangetekend stuk wordt
verzonden, kennis te geven aan Onze Minister alsmede, zo hij niet de
eigenaar is van de te ontbloten grond, ook aan deze laatste. Onze Minister
stelt het model voor dit formulier vast. Onze Minister zendt onverwijld een
bevestiging van de ontvangst van de kennisgeving.
2. De in het vorige lid bedoelde afzender is verplicht het formulier juist en
volledig in te vullen en te ondertekenen.
3. Het is verboden te vellen of te doen vellen, anders dan bij wijze van
dunning, zonder dat een voorafgaande tijdige kennisgeving als bedoeld in
het eerste lid is gedaan.

e. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
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Artikel 3

Artikel 6

1. De eigenaar van grond, waarop een houtopstand, anders dan bij wijze
van dunning, is geveld of op andere wijze tenietgegaan, is verplicht binnen
een tijdvak van drie jaren na de velling of het tenietgaan van de houtopstand te herbeplanten volgens regelen bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te stellen.

1. Onze Minister kan bij regeling voor door hem daarbij aan te wijzen
groepen van gevallen, al dan niet onder voorwaarden, vrijstelling van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 en 3 verlenen.

2. De in het vorige lid bedoelde eigenaar is tevens verplicht beplanting die
niet is aangeslagen binnen drie jaren na de herbeplanting te vervangen.
3. De in de voorgaande leden bedoelde eigenaar kan aan Onze Minister
een verklaring vragen, inhoudende dat de door hem voorgestelde herbeplanting voldoet aan de regelen, krachtens het eerste lid gesteld.

2. Onze Minister kan in bijzondere gevallen van het bepaalde bij of krachtens
de artikelen 2 en 3, al dan niet onder voorwaarden, ontheffing verlenen.
Afdeling III. Beroep
Artikel 7
[Vervallen.]
Artikel 8
Tegen een op grond van Afdeling II genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 4
Hij, die de eigendom van grond als bedoeld in artikel 3, eerste lid, overdraagt of een gebruiksrecht daarop ves-tigt of overdraagt, is verplicht aan
de verkrijger kennis te geven van het bestaan van de verplichting tot
herbeplanting en van haar omvang en daarvan uitdrukkelijk in de akte van
levering, vereist voor de overdracht of vestiging, te doen blijken.

Afdeling IV / V
Artikel 9-12
[Vervallen.]

Artikel 5

Afdeling VI. Kapverbod

1. Het bepaalde bij de artikelen 2 en 3 vindt geen toepassing, indien de
grond, waarop de velling zal worden verricht of waarop zich de gevelde of
tenietgegane houtopstand bevond, nodig is voor de uitvoering van een
werk overeenkomstig een goedgekeurd bestemmingsplan.

Artikel 13
1. Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en Weten-schappen en van
Landbouw en Visserij kunnen ter bewaring van natuur- en landschapsschoon het vellen en doen vellen, anders dan bij wijze van dunning, van
bossen en andere houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden.

2. Het bepaalde bij de artikelen 2 en 3 vindt voorts geen toepassing ten
aanzien van houtopstanden, welke een zelfstandige eenheid vormen, en
hetzij geen grotere oppervlakte beslaan dan 10 are, hetzij ingeval van
rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer bomen
omvatten dan 20.
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2. De bekendmaking van een besluit houdende een verbod als bedoeld in
het eerste lid, geschiedt door toezending of uitreiking aan de gebruiker van
de grond waarop de houtopstand zich bevindt en, indien deze niet de
eigenaar van die grond is, tevens aan deze laatste. Van het besluit wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant.
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3. Een verbod als bedoeld in het eerste lid kan niet worden opgelegd in het
geval, omschreven in artikel 5, eerste lid.
4. Indien de in het tweede lid bedoelde gebruiker of eigenaar tengevolge
van een verbod, als bedoeld in het eerste lid, schade lijdt, welke redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kennen Onze in
het eerste lid genoemde Ministers hem op zijn verzoek een naar billijkheid
te bepalen schadevergoeding uit ‘s Lands kas toe.
Artikel 14
[Vervallen.]

3. Voorts zijn de in het vorige lid bedoelde colleges niet bevoegd regelen te
stellen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden, welke deel
uitmaken van bosbouwondernemingen, die als zodanig bij het Bosschap
geregistreerd staan, en niet gelegen zijn binnen een bebouwde kom als
bedoeld in artikel 1, vijfde lid, behoudens ter bewaring van houtopstanden
als bedoeld in artikel 5, tweede lid.
Artikel 16
[Vervallen.]
Artikel 17

Afdeling VII. Voorzieningen door andere openbare lichamen
Artikel 15
1. De aan andere openbare lichamen toekomende be-voegdheden worden
ten aanzien van de onderwerpen, waarin deze wet voorziet, slechts
beperkt door hetgeen hierna uitdrukkelijk is bepaald.
2. De provinciale staten en de gemeenteraad zijn niet bevoegd regelen te
stellen ter bewaring van:
a. wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden,
beide voorzover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;

Indien de gebruiker of eigenaar van een houtopstand tengevolge van een
krachtens provinciale of gemeentelijke verordening genomen besluit,
houdende een verbod tot vellen van een houtopstand of een weigering tot
ontheffing van een verbod tot vellen van een houtopstand, schade lijdt,
welke redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven,
kennen de in de provinciale, onderscheidenlijk de gemeentelijke verordening aangewezen organen hem op zijn verzoek een naar billijkheid te
bepalen schadevergoeding uit de provinciale, onderscheidenlijk de
gemeentekas toe.
Afdeling VIII. Straf-, slot- en overgangsbepalingen
etc.

b. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
c. fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
d. kweekgoed.
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Recreatieve voorzieningen Vennengebied

Plan-/ Ideeënkaart centrale vennen t.b.v. ILG

Bijlage 6

Maatregelen ten behoeve van recreatie
Handwijzer
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Infopaneel

Educatiepad
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Recreatieve visie
Staatsbosbeheer
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