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VOORWOORD 

 

Bij het schrijven van dit beheerplan is het vorige beheerplan 2012-2022 niet uit het oog verloren, 

waarmee ook eerdere beheerders een stem erin hebben. Het geeft de richting aan voor de komende 

10 jaren.  

Bij een landgoed als Kroondomein Het Loo speelt het koesteren van het verleden een grote rol. 

Daarnaast is de blik gericht op de toekomst van eminent belang, vanwege de continuïteitsdoelstelling 

van het landgoed en de maatschappelijke veranderingen. 

Het beheer van Kroondomein Het Loo vindt plaats tegen de achtergrond van een niet alledaags, 

wellicht wel uniek, juridisch kader.  

Van oorsprong is Kroondomein Het Loo deel een koninklijk landgoed. Dit landgoed dat al bijna 350 

jaar verbonden is met het Huis Oranje-Nassau, bestaat uit een imposant zeventiende-eeuws paleis, 

het huidige Nationaal Museum Paleis Het Loo met een fraaie formele tuin,  een park, het Paleispark, 

inmiddels onderdeel van Het Staatsdomein, en uitgestrekte bossen en heidevelden, met waardevolle 

cultuurhistorische structuren, en aardkundige waarden, het Kroondomein en Staatsdomein Hoog 

Soeren.  

De verbintenis met de Oranjes heeft Kroondomein Het Loo gevormd tot wat het nu is: een 

aaneengesloten landgoed van circa 10.350 hectare met een rijke cultuurhistorie, grote biologische 

diversiteit en veel landschapsschoon.  Museum Paleis Het Loo, juridisch een zelfstandige stichting,  

maakt er al sinds enkele decennia geen deel meer van uit, al is en blijft de band warm.  

Kroondomein Het Loo ademt rust, schoonheid en harmonie in een grootschalig landschap. 

Aan de samenhang van deze kenmerken ontleent Kroondomein Het Loo zijn unieke positie op de 

Veluwe. 

Om de eenheid van beheer tussen Kroondomein en Staatsdomein, zoals geformuleerd als opdracht 

in de Wet op het Kroondomein te consolideren, is in 2005 een integrale beleidsvisie voor alle tot 

Kroondomein Het Loo behorende terreinen geformuleerd, geformaliseerd in een Convenant van het  

Ministerie van Financiën met de Rentmeester van Het Kroondomein. Deze visie is gebaseerd op het 

uitgangspunt dat de toekomst van het landgoed het best gewaarborgd is door zorgvuldig om te gaan 

met de grote ecologische waarden, een zorgvuldig economisch beheer en het verder uitbouwen van 

maatschappelijk draagvlak. Dit beheerplan geeft daar ook voor de komende 10 jaren weer invulling 

aan, rekening houdend met de schatten uit het verleden en nieuwe omstandigheden. Gedurende de 

planperiode zal flexibiliteit nodig zijn om zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe omstandigheden, 

ecologisch, sociaal-economisch en beleidsmatig. Het plan is richtinggevend, de uitvoering ervan zal 

ongetwijfeld niet zonder aanpassingen verlopen.  

 

Ir. Arno Willems  

Rentmeester Kroondomein Het Loo  

1 juli 2022 
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1. KADER, DOELEN EN BELEIDSVISIE 

Kroondomein Het Loo is een landgoed gelegen in de gemeenten Apeldoorn, Epe, Nunspeet en 

Ermelo, centraal op de Veluwe. Het is circa 10.350 ha in omvang en bestaat uit drie terreindelen met 

een verschillende juridische status:  

 

1. Het Kroondomein, als bedoeld in de Wet op het Kroondomein (Stb. 1971, 159); groot ongeveer 6.700 

ha, in beheer bij de Kroondrager. Dit is het voormalig Kroondomein 1959, tegenwoordig kortweg 

Kroondomein genoemd, bestaand uit de boswachterijen Uddel en Gortel.  

2. Staatsdomein bij Het Loo afdeling Hoog Soeren; groot ongeveer 3.000 ha, in beheer bij de Staat 

(voorheen Ministerie van Financiën/Domeinen, nu Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties/ Rijksvastgoedbedrijf). Dit is het voormalig Kroondomein 1863. Het werd 

Staatsdomein op grond van de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis (Stb. 1972, 701).  

3. Paleispark Het Loo; groot ongeveer 640 ha, in beheer gekomen bij de Staat (Ministerie van 

Financiën/Domeinen, nu Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties/Rijksvastgoedbedrijf) na beëindiging per 1 januari 1971 van de 

terbeschikkingstelling aan H.M. de Koningin Juliana. Dit gebied wordt aangeduid als Staatsdomein bij 

Het Loo afdeling Paleispark. 
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Het beheer van het Kroondomein is geregeld in de Wet op het Kroondomein (1971) en de 

Overeenkomst tussen het Koninklijk Huis en de staat, houdende wijziging van de 

schenkingsovereenkomst van 1959 (29 mei 1970). 
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Het beheer van de twee afdelingen van het Staatsdomein bij Het Loo is geregeld in de Akte van 

Beheersopdracht betreffende het Paleispark Het Loo en het Staatsdomein bij Het Loo, initieel door de 

Dienst Domeinen uit 1988. Ultimo 2022 zal naar verwachting een nieuwe versie van de 

Beheeropdracht door Het Rijksvastgoedbedrijf en de Rentmeester worden vastgesteld. Kaderstellend 

daarbij is, naast de bovenvermelde wet op het Kroondomein, het Convenant tussen de rentmeester 

van het Kroondomein en de Staatssecretaris van Financiën over het beheer van Kroondomein Het 

Loo uit 2005. De Beheeropdracht en het Convenant zijn desgewenst beschikbaar.  

 

Het jachtrecht van de Koning in het Kroondomein (voormalig Kroondomein 1959) is voorzien in de 

Wet op het Kroondomein, en voor wat betreft het Staatsdomein bij Het Loo afdeling Hoog Soeren 

(voormalig Kroondomein 1863) in de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (1972). 

  

Voorname onderdelen wat betreft wet- en regelgeving zijn verder de Wet natuurbescherming en de 

aansprakelijkheid van de eigenaar, concreet de zogenaamde zorgplicht.  

Sinds 1 januari 2017 is in de Wet Natuurbescherming de bescherming van dier- en plantensoorten en 

van habitattypen in Nederland geregeld. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen soortenbescherming 

(voormalig Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (voormalig Natuurbeschermingswet 1998). 

Daarnaast zijn houtopstanden vanuit de voormalige Boswet beschermd en ondergebracht in de Wet 

Natuurbescherming. Deze splitsing is verder uitgewerkt in de onderstaande paragrafen. 

De uitvoering van de Wet Natuurbescherming is bij de provincies belegd. Eveneens heeft de 

provincie in het algemeen de rol van toezichthouder en handhaver. Voor KDHL ligt dit bij het Rijk;  dit 

betreft dan het naleven van de wet (toezicht) en het nakomen van voorwaarden die opgelegd zijn in 

een vergunning of ontheffing (handhaving). 

 

Een specifiek onderdeel in deze wet, is “houtopstanden” dat als doel heeft de instandhouding van 

het bosareaal in Nederland.  

 

Conform de wet dient een kapmelding te worden gedaan en voorst behelst de regelgeving dat in het 

reguliere beheer er geen kapvlaktes groter dan 0,5 ha mogen worden gecreëerd. In latere 

onderdelen van dit beheerplan zal duidelijk worden dat KDHL alleen kleinschalige ingrepen uitvoert 

in het reguliere bosbeheer, die ruim onder de grens van 0,5 ha blijven.   

 

Het onderdeel soortenbescherming in de Wet Natuurbescherming. regelt de bescherming van 

bepaalde in Nederland voorkomende plant- en diersoorten. De doelstelling is het behoud van de 

gunstige staat van instandhouding van deze beschermde planten- en diersoorten. Het uitgangspunt 

van de wet is 'nee, tenzij'.  

Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden 

zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen kan onder voorwaarden worden afgeweken met een 

ontheffing of vrijstelling. Gedragscodes zijn hulpmiddelen om reguliere werkzaamheden uit te voeren 

in bos- en natuurgebieden. De Gedragscode Natuurbeheer en de Gedragscode Bosbeheer zijn een op 

de wet gebaseerd hulpmiddel waarmee bos- en natuurbeheerders reguliere werkzaamheden kunnen 

uitvoeren zonder in strijd te handelen met de bepalingen van de wet. De Gedragscoden bestaan uit 

een aantal algemene maatregelen bij bos- en natuurwerkzaamheden en uit een aantal 

natuurkalenders voor de juiste planning van beheermaatregelen. Wanneer een natuurbeheerder 

deze regels volgt, zullen mogelijke negatieve effecten van de werkzaamheden voor de te beschermen 
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soorten beperkt blijven. Er geldt dan een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet 

Natuurbescherming. en de beheerder hoeft geen ontheffing aan te vragen.  

 

KDHL volgt de gedragscodes én heeft voor habitatsoorten en belangrijke soorten aanvullende 

beheerrichtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn te vinden in de bijlagen bij dit plan.  

 

Het onderdeel gebiedsbescherming van de wet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten 

en van habitattypen in beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland. De bos-en natuurterreinen 

van KDHL zijn bijna geheel Natura 2000-gebied, zoals vastgelegd in het Beheerplan 57 Natura 2000 

Veluwe. De instandhouding en versterking van de habitattypen zijn dan ook een belangrijk doel. Ook 

de recreatiezonering, als onderdeel van het Natura 2000-beheerplan, speelt een voorname rol. 

Vanwege het belang van de natuurwaarden, zoals onder andere via Natura 2000 omschreven, 

hanteert KDHL een restrictief recreatiebeleid. Dit wordt verderop in dit plan nader uitgewerkt.  

 

Naast bovenstaande gericht op bescherming van natuurwaarden heeft elke eigenaar van bos en  

natuur een ‘zorgplicht’ om schade aan derden en daarmee schuld- of risicoaansprakelijkheid te 

voorkomen. De eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld wanneer bijvoorbeeld een boom schade 

aanricht bij derden. De eigenaar dient zijn bomen te onderhouden, en deze daarnaast regelmatig en 

systematisch te controleren op uitwendig zichtbare gebreken. Als maatstaf voor de omvang van de 

zorgplicht kan worden genomen dat er evenredigheid is tussen de kosten van inspectie en 

onderhoud in verhouding tot de kans op schade: hoe kleiner de kans op schade (verder afgelegen en 

sporadisch bewandelde paden of bosgedeelten), des te geringer de eisen aan inspectie en 

onderhoud. De zorgplicht is daarmee het intensiefste voor bomen die langs openbare wegen of op 

andere drukbezochte plekken, zoals langs fiets- en wandelpaden en maar ook rondom de gebouwen. 

Acute gevaren, in de vorm van dode bomen en dode overhangende takken langs wegen, paden en 

gebouwen, dienen zo snel mogelijk opgelost te worden. Inspectie dient met enige regelmaat plaats 

te vinden. Aan de algemene zorgplicht kan worden voldaan door het periodiek uitvoeren van een 

visuele uitwendige boomcontrole (VTA) langs wegen en paden. 

KDHL volgt deze systematiek in den volle. Het moge duidelijk zijn dat bescherming van 

natuurwaarden en deze zorgplicht soms met elkaar in conflict kunnen komen.  

 

Dit beheerplan dient als doeldocument voor geheel Kroondomein Het Loo, dus Kroondomein én 

Staatsdomein en het vervult specifiek een functie in de FSC-certificering. In bijlage 2 is aanvullend 

een aantal kaarten en documenten opgenomen, die daartoe zijn vereist.  

 

KDHL is sinds 1996 FSC-gecertificeerd. Het verkreeg destijds het eerste Nederlandse FSC-certificaat.  

Die duurzame manier van bosbeheer staat niet op zich. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in 

beleid en beheer van KDHL, onder andere ook tot uiting komend in het SKAL-certificaat voor de 

landbouwkundige productie, de aanpassingen in de bedrijfsvoering gericht op energiezuiniger en 

schoner werken en het streven producten van het landgoed ook in de verdere keten op een zo 

milieuvriendelijke mogelijke manier in te zetten. Het regionale gebruik van brandhout verdient 

daarbij nadere beschouwing. 

 

KDHL beschikt ook over het certificaat Particulier Natuurbeheer, wat als voorwaarde geldt om 

natuur- en landschapsbeheersubsidie, in dit geval via het Rijk, aan te vragen.  
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De grootte van het landgoed en de omvang van de bossen en heideterreinen maken het lastig op alle 

details van het beheer en alle bijzonderheden in te gaan. Het motto van KDHL is rust, ruimte, stilte. 

Dat motto en het gevoel dat bezoekers kunnen ervaren in dit bijna drie en halve eeuw oude 

landgoed alsmede de aanwezige natuurkwaliteit , zeggen misschien meer dan de vele woorden in dit 

plan.  

 

Beleid en beheer zijn er op gericht ook de komende jaren die natuurkwaliteit in stand te houden en 

waar mogelijk  te verbeteren, de economische continuïteit te garanderen, ruimte te bieden voor 

bezoekers waar en wanneer dat passend binnen de natuurdoelstelling nu en op termijn 

probleemloos kan, met behoud van de rust, ruimte en stilte die zo kenmerkend is.  

 

BELEIDSVISIE 

De toekomst van KDHL moet gewaarborgd blijven door zorgvuldig met de grote waarden ervan om te 

gaan, een verantwoord beheer te voeren en te bouwen aan maatschappelijk draagvlak. 

 

KDHL maakt van oorsprong deel uit van een koninklijk landgoed. Het bestaat uit een grotendeels 

negentiende-eeuws park van bijna 650 ha en daarnaast uitgestrekte bossen en heidevelden met 

waardevolle cultuurhistorische structuren en kleinschaliger beheertypen, in totaal ruim 9700 ha.  

 

De verbintenis met de Oranjes heeft Kroondomein Het Loo gevormd tot wat het nu is: een 

aaneengesloten landgoed van meer dan 10.000 hectare met grote biologische diversiteit, een rijke 

cultuurhistorie en veel landschapsschoon.   

Kroondomein Het Loo ademt rust, schoonheid en harmonie in een grootschalig landschap. 

Aan de samenhang van deze kenmerken ontleent Kroondomein Het Loo zijn unieke positie op de 

Veluwe. 

 

Het Paleispark bevat veel cultuurhistorische elementen. Vele daarvan zijn in de achterliggende 

periode gerestaureerd en het bos- en heidelandschap is verfraaid. Op details worden hier verder 

verbeteringen in doorgevoerd. De structuur staat en het Paleispark wordt door velen zeer 

gewaardeerd.  

In de drie boswachterijen Gortel, Uddel en Hoog Soeren,  zijn naast uitgestrekte bossen, met forse 

reservaatsdelen, grote heidevelden bewaard gebleven. Het beheer van de heidevelden is erop 

gericht dit cultuurhistorische landschap in stand te houden en de natuurkwaliteit te vergroten 

De bossen in KDHL ontwikkelen zich geleidelijk tot volwaardige ecosystemen waarin voor alle daarbij 

behorende levensvormen plaats is. Door `natuurvolgend bosbeheer´ toe te passen wordt deze 

ontwikkeling actief bevorderd. 

 

 

De in oppervlakte kleinere maar belangrijke terreintypen als plassen, beken , sprengen, leemkuilen, 

vennen, schraallanden en aardwerken, herbergen bijzondere biodiversiteit. Het beheer is gericht op 

verdere vergroting of op zijn minst handhaving hiervan. De habitattypen en –soorten conform Natura 

2000 en beschreven in het Beheerplan Natura 2000 Veluwe, krijgen speciale aandacht. Dat geldt ook 

voor de recreatiemaatregelen die, ter ondersteuning van de natuurdoelen, uit dit plan voortkomen.  
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KDHL biedt de bezoeker uiteenlopende mogelijkheden om te genieten van natuur, cultuur en 

schoonheid in een stille en rustige omgeving, binnen de kaders van onder andere de Wet 

Natuurbescherming en het Natura 2000-beheerplan.  

 

Cultuurhistorie, archeologie en de leefbaarheid en woongenot in de geheel of gedeeltelijk binnen 

KDHL gelegen dorpen en buurtschappen spelen naast bovengenoemde doelen ook een rol.  
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UITWERKING  VAN  DE  BELEIDSVISIE OP HOOFDLIJNEN 

 

Uitgestrektheid en grootschaligheid 

Op Kroondomein Het Loo spelen de uitgestrektheid en grootschaligheid van de bos- en 

heideterreinen een bepalende rol. Versnippering wordt dan ook voorkomen door terughoudend om 

te gaan met het vestigen van voorzieningen en bebouwing.  

Het beeld van grootschaligheid wordt versterkt doordat de in oorsprong afzonderlijke en vaak 

vakgewijze bosopstanden geleidelijk zullen overgaan in bossystemen die in elkaar overvloeien. De 

menging van boomsoorten en structuurverhoging wordt verder bevorderd.  De overgangen van bos 

naar open ruimten zullen een geleidelijk verloop laten zien, waardoor fraaie en natuurlijke beelden 

ontstaan. 

Archeologische monumenten, historische structuren in het landgebruik, agrarische enclaves met hun 

bebouwing, en ecologisch waardevolle objecten, zoals vennen, plassen en leemkuilen, worden in 

deze uitgestrektheid als kostbaarheden gekoesterd. 

 

Bossen 

Op basis van een gebalanceerde afweging van de functies die bossen kunnen vervullen, ontwikkelen 

de bossen zich tot volwaardige bosecosystemen. In een deel van het bos zullen natuurlijke processen 

geheel hun beloop hebben en een groot deel van het bos zal bestaan uit de boomsoorten die er van 

nature voorkomen. De biologische diversiteit blijft hierdoor behouden. De houtoogst vindt plaats 

binnen de grenzen van de natuurlijke dynamiek. De ontwikkeling van het bos verloopt volgens 

spontane processen en leidt tot een hogere staande houtvoorraad, een grotere leeftijdsvariatie op 

kleine schaal, variatie in boomsoortensamenstelling en meer dood hout. De houtoogst vindt plaats 

door selectieve op individuele bomen gerichte kap toe te passen op een manier die deze 

ontwikkeling ondersteunt. In op deze manier verder ontwikkelde en oudere bossen is er sprake van 

zogenaamd uitkapbeheer.  

 

Aparte aandacht verdienen de klimaatverandering en wateronttrekking aan de Veluwe. Ten gevolge 

van hogere gemiddelde jaartemperaturen, langere periodes van droogte en extremere hitte in de 

zomer veranderen de omstandigheden voor sommige soorten en individuen nadelig. KDHL  

introduceert daarom ook soorten en herkomsten waarvan verwacht kan worden dat zij zich goed 

kunnen handhaven onder de veranderende omstandigheden. In het uitkapbos met exoten worden 

ook soorten gebruikt die zich hier niet op eigen kracht zouden kunnen vestigen. 

 

Het bosbeheer in combinatie met de natuurlijke ontwikkeling leidt tot een stijgende houtvoorraad. 

Deze ontwikkeling kan worden omgebogen door externe omstandigheden als milieudruk of 

klimaatverandering. Ook een veranderende kosten-opbrengstenverhouding voor het landgoed als 

totaal kan het noodzakelijk maken om verantwoord meer te oogsten.  
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Heidevelden 

De heidevelden kregen ooit hun openheid doordat het oorspronkelijke bos werd gekapt. De 

heidevegetatie ontwikkelde zich onder invloed van schapenbeweiding en door afplaggen. De 

openheid wordt nu bewaard door schapenbegrazing, vraat door wilde hoefdieren en door het 

afmaaien of uittrekken van de bosopslag. De biologische diversiteit van de heide is ontstaan doordat 

het afplaggen de bodem deed verschralen. Daardoor ontstonden voedselarme leefmilieus die 

geschikt zijn voor specifieke flora en fauna. Het meest waardevol zijn de natte en de soortenrijke 

heides. Uit esthetisch oogpunt worden de harde overgangen van heide naar bos verzacht. 

Verdroging, verzuring en vermesting hebben de laatste jaren een sterk negatieve invloed gehad op 

de kwaliteit van het heideterreinen. Door gericht schapenbeheer, kleinschalige maatregelen en 

lokaal herstel van bodemchemie wordt de karakteristieke flora en fauna van de heide behouden. 

 

Flora en fauna 

KDHL dankte zijn bestaan aan de jacht en is dan ook altijd verbonden geweest met wild. Als 

onderdeel van de fauna, maken edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen deel uit van de 

natuur van KDHL. Voor zover de ecologische en economische draagkracht van de bossen en 

heideterreinen dat nodig maken, wordt de wildstand gereguleerd, het zogenaamde populatiebeheer 

en schadebestrijding. Jacht, zoals in de Wet Natuurbescherming omschreven, vindt niet plaats. De 

vestiging van de wolf in 2018 en de uitbreiding van het roedel sindsdien, betekent dat de hoefdieren 

ook een natuurlijke vijand hebben.  

Dankzij het grote aandeel van natuurlijke plantensoorten hebben talrijke specifieke en zeldzame 

planten- en diersoorten, waarvan meerdere Natura 2000-soorten, een permanent leefgebied in 

Kroondomein Het Loo behouden. Landelijk is Kroondomein Het Loo van groot belang voor soorten 

als bosparelmoervlinder en vliegend hert. Het Paleispark staat bekend als een van de belangrijkste 

hotspots voor mossen en korstmossen van ons land. Het voorgestane terreinbeheer zal het 

voortbestaan van het natuurlijke spectrum aan niches nog verder versterken. 

 

Paleispark 

Het Paleispark herkreeg in de voorgaande beheerplanperioden zijn oude glorie door in de nabijheid 

van het paleis de cultuurhistorische patronen en structuren te herstellen en in het gehele park de 

esthetiek van het landschap te versterken. Dit herstel is rond 2015 voltooid. 

Het landschap behoudt zijn uitstraling door een harmonieuze afwisseling tussen bos en openheid te 

creëren en in stand te houden.  

De keuzes voor het herstel en beheer conform een bepaalde periode in de geschiedenis worden 

gehandhaafd. Zo is het oostelijk deel van het park veelal 19e eeuws, een grootschalige parkaanleg in 

landschapsstijl met elementen uit de tweede helft van de 18e eeuw, ontwikkeld rondom een raster 

van een laat 17de-eeuwse formele parkaanleg, met ook enkele toevoegingen in de neo-formele 

tuinstijl uit het begin van de vorige eeuw (Van Groningen, K. in Beheerplan Kroondomein Het Loo 

2012-2022, 2012, p73).  

 

Rust 

De rust op KDHL is het uitgangspunt voor het handhaven van landschaps- en natuurbeleving. Door 

gemotoriseerd verkeer, het gebruik van geluidsapparatuur, massabijeenkomsten, intensieve 

recreatie en sportevenementen te weren of slechts spaarzaam toe te staan, en het landgoed voor 

verdere versnippering te behoeden, wordt bijgedragen aan de handhaving van deze rust.  
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Bezoekers 

KDHL biedt de bezoeker die natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in een stille en rustige 

omgeving zoekt, een veelheid aan wegen en paden. In het Paleispark zijn deze opengesteld voor de 

wandelaar, in de boswachterijen voor wandelaars en fietsers. 

Om de kwaliteiten van KDHL te behouden, zijn de macro-inrichting en selectieve toegankelijkheid van 

het gebied een belangrijk aandachtspunt. Het aantal voorzieningen, zoals uitgezette wandelingen, 

zitbanken, doorgaande verbindingswegen en ruiterpaden, is in overeenstemming met het karakter 

van het gebied en dus beperkt van aard. Ten behoeve van Natura 2000-doelen is er een 

recreatiezonering ingesteld naar ruimte en tijd. De afstanden tussen de wegen zijn in een aantal 

delen van het terrein ruim gekozen.  

In de herfstperiode is een groot deel van het landgoed ruim drie maanden voor het publiek niet 

opengesteld; dit omwille van de rust tijdens de bronsttijd van de edelherten, het effectief uitoefenen 

van de aantalsreductie en zoals eerder genoemd, het hebben van een algehele periode van rust voor 

de natuur. Overigens blijven in die periode nog grote delen van Kroondomein Het Loo toegankelijk, 

zoals het Paleispark, het bos ten oosten van Hoog Soeren en de bossen en overige terreinen tussen 

Niersen en Gortel, bij elkaar ongeveer 2500 ha. Dat is een oppervlakte groter dan of vergelijkbaar 

met die van de Veluwse gemeenten Wageningen, Hattem of Rozendaal. Onderstaande kaart geeft de 

recreatiezonering aan van A drukst, naar B veel minder druk, C zeer rustig en D niet toegankelijk. 

Deze zonering is vastgesteld door de provincie Gelderland in 2022.  

 

De huidige zonering is robuust, maar dat wil niet zeggen dat er geen veranderingen mogelijk zouden 

zijn. De periode van niet openstellen voor een fors deel van het landgoed is nu ruim 3 maanden. 

Afhankelijk van de druk op de natuur en de algehele natuurkwaliteit kan die periode of het areaal 

worden gewijzigd.  

In de beheerplanperiode kan de recreatiezonering Veluwebreed wellicht veranderingen ondergaan. 

Ook is het mogelijk dat voor bepaalde gebruikersgroepen of evenementen andere regels gaan 

gelden. Ten tijde van het verschijnen van dit plan zijn er Veluwebreed discussies en ontwikkelingen 

gaande over gebruik van natuurterreinen door mountain- en gravelbikers, verdere restricties in het 

gebruik van wegen of zelfs het afsluiten daarvan, beperking van het aantal evenementen, kortom 

regulering van de recreatieve druk. Uitkomsten hiervan kunnen ook consequenties hebben voor het 

KDHL. In het algemeen is KDHL voorstander van rustig recreatief gebruik, het natuurbelang 

vooropstellend.  
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Cultuurhistorie, archeologie en leefbaarheid 

Het feit dat deze onderdelen in één adem en als laatste in dit hoofdstuk worden genoemd betekent 

niet dat ze daarom minder aandacht zouden krijgen in het beheer dan bij eerdere of afzonderlijke 

vermelding. De cultuurhistorie weerklinkt in het totale beheer en de opzet van het landgoed. 

Archeologisch waarden worden beschermd, in samenspraak met de RCE en aan archeologen wordt 

regelmatig de kans geboden om verder onderzoek te doen. De leefbaarheid van de dorpen en met 

name de buurtschappen is een groot goed. Regelmatig is er overleg met de dorps- en 

buurtverenigingen. Daarbij is overigens leidraad en helder dat bij KDHL natuur voorop staat.  

 

Landgoed 

Een groot deel van dit beheerplan handelt over bos en natuur. Dat ligt voor de hand gezien de 

samenstelling van Kroondomein Het Loo. Maar alle andere aspecten van een landgoed spelen ook 

een belangrijke rol. Kroondomein Het Loo is daarmee meer dan natuur, bos, landbouw, 

cultuurhistorie, archeologie, leefbaarheid, gebruik, wettelijke kaders en wat dies meer zij, het is de 

resultante en het samenspel van al deze onderdelen.  

 

Externe beleidskaders en invloeden 

Veranderende wet- en regelgeving kan van invloed zijn op het beheer door KDHL. Te denken valt dan 

bijvoorbeeld aan een nieuw Natura 2000-beheerplan, aanpassing in de 

recreatiezoneringssystematiek en de relatie daarvan met subsidiemogelijkheden. Maar dat geldt ook 

voor de opkomst van nieuwe recreatievormen, hypes in het terreingebruik door derden of vestiging 

van nieuwe plant- of diersoorten.  Hierop kan een beheerplan niet vooruitlopend inspelen. Indien 

nodig zal binnen het kader van dit plan het beheer worden aangepast om beleid en doelen zo goed 

mogelijk te blijven dienen.  

 

Ecosysteemfuncties 

KDHL levert diverse producten en diensten die in dit plan niet allemaal even uitgebreid aan bod 

komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vastleggen van CO2. De totale in het bos opgeslagen voorraad 

neemt toe door verhoging van de voorraad per ha.  

 

Bijlagen 

Tot slot van dit uitgebreide hoofdstuk 1 nog dit.  

Als bijlagen bij dit beheerplan zijn specifieke onderdelen beschreven. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen kunnen later nog bijlagen worden toegevoegd.  
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2. BOSBEHEER 

Doel van en referenties voor het bosbeheer van Kroondomein Het Loo 

Het doel bij het beheer van Kroondomein Het Loo is om het landgoed als een geheel in stand te 

houden. In de Wet op het Kroondomein wordt daarbij gerefereerd aan het in stand houden van het 

vermogen met inachtneming van de eisen van redelijk beheer. Voor het Staatsdomein bij Het Loo 

wordt het behoud van natuur, landschap en cultuurwaarden specifiek vermeld.  

In aansluiting hierop is voor de beheerplannen voor Kroondomein Het Loo in het verleden de 

volgende visie met betrekking tot het bos geformuleerd: 

“….. de bossen hebben zich tot volwaardige ecosystemen ontwikkeld. …  

…. in het Paleispark vooral landschappelijke en esthetische aspecten worden benadrukt, en de 

gebieden daarbuiten zich ontwikkelen tot een complex met overwegend natuurlijke bosecosystemen 

en landschapsschoon …. Het gebruik van het bos vindt op basis van ecologische, esthetische en 

economische normen plaats. Het kenmerk van uitgestrektheid en grootschaligheid van bos- en 

heidecomplexen, en de afwezigheid van bebouwing en voorzieningen, blijft een bepalende rol spelen 

en wordt verder versterkt doordat afzonderlijke bosopstanden steeds meer opgaan in grote 

boscomplexen, en overgangen van bos naar open ruimten steeds meer een geleidelijk verloop 

vertonen.” 

 

Het beheer sluit nog steeds op deze visie aan, ook voor de komende 10 jaar. Bossen maken een groot 

deel van Kroondomein Het Loo en zijn in die zin , maar ook vanwege de al decennia bestaande 

driedeling in bostypen, waarover later meer, van groot belang voor het landgoed.  

De na te streven doelkenmerken van de bossen kunnen gevat worden onder de begrippen: 

 volwaardige bosecosystemen, met inbegrip van alle levensvormen (ecologisch/natuur aspect); 

 grote boscomplexen waarin de oorspronkelijk eenvormige opstanden niet meer zijn te herkennen, 

natuurlijkheid uitstralend; op zijn minst het beeld van spontaniteit oproepend (belevingsaspect); 

 grote landschappelijke esthetiek (esthetisch aspect); 

 permanent en duurzaam beschikbaar hebben van verkoopbaar hout (financieel en maatschappelijk 

aspect). 

Met het benoemen van de doelkenmerken worden de eigenschappen/kwaliteiten die bossen in het 

algemeen hebben (drager van biodiversiteit, beschermer van bodem en klimaat, producent van hout, 

ruimte voor recreatie) meer specifiek gemaakt. 
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In potentie kunnen alle bossen de bovengenoemde eigenschappen (natuur, esthetiek, financiële 

opbrengst) hebben. Die eigenschappen zijn “optimaal” aanwezig als deze de best haalbare invulling 

geven aan de doelen van de eigenaar.  

KDHL heeft de wens het bos te gebruiken op een wijze die aan alle boseigenschappen recht doet, dus 

zowel de biodiversiteit, als de aankleding van het landschap, als de houtproductie. De eerder 

genoemde doelkenmerken vormen daarbij het bindend geheel:  Kroondomein Het Loo is dan één 

groot, natuurlijk ogend, boscomplex van grote landschappelijke schoonheid. Het is samengesteld uit 

een spectrum van volwaardige bosecosystemen die vloeiend in elkaar overlopen. Het bevat een 

houtvoorraad die blijvend voor inkomsten kan zorgen. 

 

Drie bostypen 

Voor het landgoed Kroondomein Het Loo staat de natuurfunctie voorop, maar het is geen exclusief 

doel. Continuïteit, rentabiliteit, productie, recreatie spelen ook een rol.  

In de optimalisatie moet het passende evenwicht worden gevonden.  

 

Vanuit de natuurfunctie en de andere doelen worden er in het bosbeheer keuzen gemaakt, waarbij 

wordt voortgebouwd op de ontwikkelingen sinds ongeveer 1985.  Sindsdien staat natuurvolgend 

bosbeheer in KDHL centraal.  

Het bos was en blijft ingedeeld in drie typen, te weten reservaat, inheems uitkapbos en uitkapbos 

met exoten.  

 

Onderstaande kaart laat de zonering zien van de drie bostypen, inclusief het aantal hectares en de 

percentages op het totaal.   
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Zonering van bostypen en heide in Kroondomein Het Loo 
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In het reservaat worden geen bomen geoogst, met als uitzondering bomen langs wegen en paden 

vanwege veiligheidseisen. Deze ingrepen zou KDHL ook liever vaker achterwege laten, maar het 

zogenaamde kelderluikarrest is hierin maatgevend, omdat het ook ziet op de aansprakelijkheid van 

de boseigenaar/-beheerder bij in slechte staat verkerende, zieke en dode bomen.  

 

Het uitkapsysteem wordt in Nederland niet op grote schaal toegepast of gepropageerd. Zonder 

details van de eventuele discussie over definiëring te willen oplossen, verstaat KDHL onder uitkap 

een systeem waarbij de individuele boom die in concurrentie met andere bomen staat, wordt 

geoogst als zijn financiële groeimogelijkheden geringer zijn dan die van zijn concurrenten én als de 

natuurfunctie of esthetische functie niet doorslaggevend is voor zijn blijven.  

 

In het inheemse uitkapbos wordt door de soortensamenstelling aangesloten bij de hier van nature 

voorkomende soorten. Er wordt slechts tot maximaal 65 % van de bijgroei geoogst. Dat betekent dat 

de hoeveelheid dood hout, staand en liggend, toeneemt.  

  

In het laatste decennium van de vorige en het eerste decennium van deze eeuw hebben in sommige 

arealen forse oogstingrepen plaatsgevonden om exoten te verwijderen en/of om een grote 

structuurvariatie aan te brengen.  In die laatste stukken, die alleen in Het Kroondomein en niet in Het 

Staatsdomein zijn gelegen,  zou tot een periode van 20 jaar daarna niet worden geoogst. Die 20 jaar 

is geen harde grens, hoewel naar deze arealen vaak intern wordt verwezen met de term ”20 jaar 

geen oogst’. In de beheerplanperiode 2022-2032 zal afhankelijk van de ontwikkeling zeker weer 

oogst aan de orde kunnen zijn, zij het op geringe schaal.  

 

De groei van de inheemse bomen (grove den, beuk, eik, berk) ligt gemiddeld een stuk lager dan die 

van exoten als Amerikaanse eik, Douglas en lariks, die in het uitkapbos met exoten voorkomen.  

Daar wordt om financiële redenen ook nog eens tot 90% van de bijgroei geoogst. De financiële 

opbrengsten zijn een stuk hoger dan in het inheemse uitkapbos, tot zeker wel een factor 5, bij de 

huidige houtprijzen. 

 

Uitkapbos komt goed tot zijn recht, zeker ook esthetisch en landschappelijk, in bosgedeelten met 

meerdere boomsoorten. Een dergelijke menging wordt waar mogelijk nagestreefd, uit oogpunt van 

stabiliteit, risicospreiding en daarmee ook als zekering voor een vrijwel volledige permanente 

bedekking van de bosbodem. Tenzij er sprake is van calamiteiten als storm, ziekte of sterfte, oogst 

KDHL alleen boomsgewijs of in kleine groepen.  

 

De harde grenzen tussen de van oudsher verschillende bosopstanden vervagen in veel gevallen. Door 

overal waar mogelijk te streven naar meer menging en meerdere etages zal dit fenomeen voortgaan. 

Dit temeer omdat ook de grenzen tussen de drie bostypen, reservaat en uitkapbos inheems en met 

exoten, niet strak worden gehanteerd, maar met een mogelijkheid tot overgangszones. 
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Natuurlijke verjonging 

In de drie bostypen zal natuurlijke verjonging optreden indien de omstandigheden gunstig zijn. 

Natuurlijke verjonging is dan niet alleen het ontkiemen van zaden maar ook de vestiging van 

voldoende exemplaren in relatie tot de functie van het bosgedeelte waar de verjonging zich bevindt. 

In het reservaatbos zijn alle inheemse vormen van verjonging in orde, in het uitkapbos dient ook 

geselecteerd te kunnen worden op groei, stamvorm en opbrengst. Dat geldt nog meer voor het 

uitkapbos met exoten dan voor het inheemse uitkapbos, gezien de verschillen in financiële 

doelstelling.  

Bij de verjonging dienen twee andere zeer wezenlijke onderwerpen te worden belicht, namelijk 

wilddruk en klimaatverandering.  

 

De aanwezigheid van grote hoefdieren, edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen, beperkt de 

natuurlijke bosverjonging in soorten en hoeveelheden. Dit is een breed voorkomend verschijnsel op 

de hele Veluwe.  

Het beperken van de wildstanden is daarom nodig om verjonging een kans te geven. In het 

faunabeheerplan van Kroondomein Het Loo (https://www.kroondomeinhetloo.nl/media/1501/het-

faunabeheerplan-kroondomein-het-loo-2021.docx) wordt dit nader uitgewerkt.  

 

De vestiging van de wolf in Nederland, binnen de grenzen van KDHL in 2018, leidt tot predatie op 

hoefdieren. De tijd moet uitwijzen hoeveel deze predatie door wolven bedraagt en welke 

aanvullende aantalsreductie nog nodig is om tot de in 2020 bepaalde doelstanden te komen van 

ongeveer 330 edelherten, 70 damherten, 400 tot 500 reeën en 275 wilde zwijnen. Bijstelling van de 

reductie maar ook van de doelstanden kan nodig zijn in verband met de bosontwikkeling en/of die 

predatie door de wolf. Veluwebreed vat meer en meer de gedachte post dat de huidige standen van 

hoefdieren de bosverjonging te sterk belemmeren, in kwantiteit en kwaliteit. Gedurende de 

beheerplanperiode zouden keuzen over tijdelijke of plaatselijke sterkere vermindering van de 

standen aan de orde kunnen komen.  

 

Op kleine schaal zullen tijdelijke rasters of boomkorven worden gebruikt om de bosverjonging te 

stimuleren of zeker te stellen. Dat geldt voor de natuurlijke verjonging, maar ook voor de aanplant 

van herkomsten en nieuwe soorten die waarschijnlijk bestand zijn tegen de klimaatverandering.  

 

Periodes van droogte, hittegolven, langdurige warmte en extremen in het algemeen zullen vaker 

optreden de komende decennia. KDHL brengt nieuwe herkomsten en soorten uit zuidelijker streken 

in of soorten waarvan verwacht wordt dat ze aangepast zijn aan de nieuwe omstandigheden. Het 

gaat dan om soorten als gewone en Noorse esdoorn, elsbes, tamme kastanje, tulpenboom, 

libanonceder. 

 

Afhankelijk van ervaringen en pilots elders in Nederland kunnen ook nog andere soorten en 

herkomsten worden overwogen. KDHL legt de inbreng van deze klimaatslimme of klimaatbestendige 

bomen vast en deelt de ervaringen met collega-beheerders, onder andere via de Koninklijke 

Nederlandse Bosbouw Vereniging. Op het totale bomenbestand maken deze geïntroduceerde 

exemplaren overigens maar een klein deel uit. Doel en werkwijze is niet vervanging van het huidige 

bos, maar het inbrengen van andere zaadbronnen.  

Naar verwachting zal ook een groot deel van het bestaande bos zich kunnen handhaven, vanwege de 

reeds aanwezige menging, de variatie in genotypen en de zogenaamde fenotypische plasticiteit: het 
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vermogen van veel organismen om zijn fenotype, de uiterlijke verschijningsvorm, aan te passen als 

reactie op actuele omgevingsfactoren. Dit aanpassingsvermogen is erfelijk, maar hoe de aanpassing 

plaatsvindt hangt af van de plaatselijke omstandigheden.  

 

Oogstniveau en inventarisatie 

In de periode 2016-2019 heeft KDHL voor de boswachterijen Hoog Soeren, Uddel en Gortel een 

zogenaamde Woodstock-inventarisatie laten uitvoeren.  Dat is een breed toegepaste methode die 

haar waarde bewezen heeft. Voorraad en bijgroei voor het reservaat wordt hieronder niet 

weergegeven. Voor het Paleispark heeft en dergelijke inventarisatie niet plaatsgevonden, omdat daar 

het landschapsschoon voorop staat en de houtproductie daarvan een afgeleide is.  

 

De samenvatting van de resultaten luidt als volgt: 

 

Hoog Soeren (in 2016) 

 inheems exoot 

Aantal ha 1125 574 

Voorraad (m3/ha) 183 233 

Bijgroei (m3/ha/jr 5,8 7,4 

Bijgroei (m3/jr) 6472 4271 

 

Uddel (in 2018) 

 inheems exoot 20 jaar geen oogst 

Aantal ha  712 789 1037 

Voorraad (m3/ha) 193 271 179 

Bijgroei (m3/ha/jr) 5,6 7,7 5,3 

Bijgroei m3/jr 3985 6072 5496 

 

Gortel (in 2019) 

 inheems exoot 20 jaar geen oogst 

Aantal ha  1135 517 518 

Voorraad (m3/ha) 159 188 171 

Bijgroei (m3/ha/jr) 5,8 6,3 5,2 

Bijgroei m3/jr 6583 3257 2693 

 

Bijgroei totaal m3/jr 17040 13600 8189 

Oogstpercentage 65% 90% 0-65% 

Oogst m3/ha/jr  11076 12240 0-5322 

 

Totaal  23316 + potentieel 5322 = 28683 m3/jr 

 

Het bosgedeelte met 20 jaar geen oogst is een verzamelnaam van opstanden waar sinds in de 

periode sinds eind vorig eeuw of begin deze eeuw tot 2007/2008 voor het laatst fors geoogst, en 

sindsdien niet of nauwelijks meer, zoals eerder al aangegeven. De komende jaren kan bekeken 

worden waar de oogst weer beperkt te hervatten. Op sommige plekken is dat nog niet gewenst, op 

andere zeker wel mogelijk. De categorie 20 jaar geen oogst is een destijds bepaalde globale maat en 

dient dus niet letterlijk te worden genomen. De weergegeven potentiële 5.322 m3 zal zeker niet 

worden bereikt, ook al niet omdat forse delen inmiddels als SNL bostype 15.02 op de provinciale 

kaart staan.  

20



 

 

In de periode 2014-2020 is in de boswachterijen gemiddeld 19.859 m3 geoogst en daarnaast nog 

ongeveer 1000 m3 in het Paleispark, afgerond in totaal 21.000 m3 per jaar. Dat ligt behoorlijk in lijn 

met de “verantwoorde en gewenste” hoeveelheid van 23.300 m3. In sommige jaren is er bewust wat 

minder geoogst in verband met droogte of uitval.  

 

Voor de planperiode zijn de berekende cijfers voor verantwoorde kap wel leidraad, maar beslist geen 

opdracht. De bosontwikkeling, de vitaliteit en de markt zullen mede bepalend zijn voor het 

oogstvolume, waarbij voorzichtigheid altijd een grote rol speelt. Verderop onder groeiplaats wordt 

hier op teruggekomen.  

 

Richting het einde van de planperiode zal normaalgesproken een herhaling van de Woodstock-

inventarisaties plaatsvinden, die kunnen leiden tot bijstelling van de richtlijnen voor 

oogsthoeveelheden, ook tegen het licht van de geconstateerde verjongingshoeveelheden.  

 

Het uitkapsysteem nader bekeken 

Bij uitkapbeheer wordt gestuurd in de bosontwikkeling door de kap van bomen. De ingrepen vinden 

plaatst op het kleinst mogelijke niveau, namelijk dat van de individuele boom, met respect voor de 

kernwaardes van het betreffende bos. Er wordt daarbij geprobeerd het maximale te halen uit iedere 

afzonderlijke boom,  waarbij iedere boom een functie vervult. Primair gaat het om de financiële 

waarde, maar ook kan het gaan om natuur- of belevingswaarde of bijvoorbeeld om een dienende 

waarde zoals het bieden van goede lichtcondities, het bijdragen aan een bosmilieu, stabiliteit of als 

zaadbron.  

 

Het bos in zijn geheel, compleet met zijn hele milieu, moet daarbij gezien worden als het 

productiemiddel, waarmee zo verstandig mogelijk moet worden omgesprongen. Uiteindelijk wordt 

er gewerkt aan een zeer divers bos, dat bestaat uit een menging van boomsoorten van 

uiteenlopende leeftijden en  afmetingen. 

 

Wat zijn de voordelen van deze aanpak? 

 

Economisch wordt het bos beter benut, omdat bomen veel meer op hun optimale diameter worden 

gekapt: Topkwaliteit mag veel dikker worden dan matige kwaliteit. Maar matige kwaliteit kan 

doorgroeien tot de doeldiameter zolang deze geen betere kwaliteit in de weg staat. Op die manier 

worden zo veel mogelijk bomen in een opstand optimaal benut.  

 

Bij het kappen van een te dunne boom zou 20 tot 30 jaar ontwikkeling teniet worden gedaan, terwijl 

op een redelijke termijn nog een aantrekkelijke m³-prijs bereikt kan worden. 

Een ander economisch argument voor het beperken van dunne bomen in een partij hout is dat de 

gemiddelde m³-prijs hierdoor omlaag gaat.   

Wanneer er ruimte in het kronendak ontstaat door de kap van één of meerdere grotere bomen, is er 

economisch voordeel wanneer dunnere bomen in de directe nabijheid direct de groei kunnen 

overnemen . Bij een goede diameterspreiding is de kans hierop groot. Wanneer er onvoldoende 

opvolgers zijn in de dunnere diameters, wordt het tijd voor verjonging. Door met de natuur mee te 

werken worden kosten beperkt. Uiteraard kunnen hier ook andere keuzes worden gemaakt, door 

aanplant van gewenste soorten bijvoorbeeld in het kader van risicobeperking en klimaatverandering 
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of door oppervlakkige bodembewerking voor verjonging van meer pionierachtige soorten wanneer 

het bos hiervoor open genoeg is. Investeringen in verjonging kunnen hierdoor over het algemeen 

beperkt blijven. 

 

Continuïteit: Doordat er zo min mogelijk wordt gekapt onder de doeldiameter, dus geen hele dunne 

bomen zelfs al is de kwaliteit matig of slecht, blijft de natuurlijke diameterspreiding beter bestaan. 

Dit leidt automatisch tot een spreiding in de ‘eindoogst’, dus de oogst van de doeldiameters en dus 

tot meer continuïteit in de oogst. Bij mindere kwaliteit horen lagere doeldiameters en dus wordt er 

op de plekken met minder kwaliteit harder geoogst, waardoor er eerder ruimte zal ontstaan voor 

verjonging. Uiteraard kan er in jonger bos met kleinere diameters nog geen doeldiameter worden 

gekapt. Hier is de kap van matige kwaliteit in de hogere diameters bij wijze van dunning gunstig, 

omdat hiermee structureel groeiruimte wordt gegeven aan veelal dunnere bomen van betere 

kwaliteit, gericht op hogere waardeaanwas. Bijkomend voordeel hiervan is dat dikkere diameters 

meer geld opleveren dan dunne diameters. Hiermee wordt tevens de diameterspreiding zo veel 

mogelijk in stand gehouden hetgeen op langere termijn weer voor continuïteit zorgt. 

 

Ecologisch: Omdat kaalkappen worden vermeden blijft er overal continu bos, waardoor alle soorten 

die gekoppeld zijn aan bos kunnen blijven voortbestaan. Het accent van de oogst, gericht op 

houtproductie of het reserveren van een deel van de bomen voor natuur en dood hout zijn hier van 

grote invloed. Dit geeft dus een mogelijkheid om op kleine schaal te sturen op functievervulling. Een 

voorbeeld hiervan is dat het reserveren van bomen met een slechte houtkwaliteit voor dood hout, 

weinig economisch nadeel geeft en eerder een ecologisch voordeel, omdat dikke takken, rottingen, 

holtes en krommingen ecologisch gezien voordelig zijn. Myccorhiza blijven hun voedingsbodem 

houden en uitspoeling van mineralen zal zeer beperkt zijn dan wel uitblijven. Doordat er meer 

onderstandige bomen (verliezers in een gelijkjarig bos of doorgegroeide verjonging in een meer 

ontwikkeld bos) in het systeem blijven, blijft het bosklimaat beter gehandhaafd, wat bij extreme 

omstandigheden als droogte of zeer hoge temperaturen gunstiger lijkt te werken.  

 

Risicospreiding: Doordat het bos in zijn oorspronkelijke vorm blijft bestaan kan beter gestuurd 

worden op aanwezige kwaliteiten en kansen, die in bijna alle opstanden te vinden zijn.  Op deze 

manier kan er sneller een divers bos ontstaan, gekenmerkt door variatie in soorten, diameters en 

leeftijden. Het risico dat een ramp of een externe invloed de opstand decimeert wordt daarmee 

steeds kleiner. 

 

Voor de realisatie van alle strategische doelen is geduld en vertrouwen nodig in combinatie met de 

expertise van de boswachter; geduld om de bomen hun optimale diameter te laten bereiken en 

expertise om dikke bomen te oogsten die hun doeldiameter hebben bereikt zonder dat het 

ecosysteem in gevaar wordt gebracht,  met een zorgvuldige afweging tussen de diverse functies die 

bediend moeten worden. En er is vertrouwen nodig in de natuurlijke processen, waarbij gemonitord 

moet worden of de gewenste bosontwikkeling passend bij de functietoekenning wordt gerealiseerd.   

 

Een algemene dunnings- of blesinstructie 

Uitgangspunt voor deze blesinstructie is de mate waarin de uitkapstructuur binnen een opstand 

ontwikkeld is. 
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Over het algemeen kunnen hierbij drie categorieën onderscheiden worden: 

- Jong bos, < 40 jaar 

- Ouder bos met veel natuurlijke ontwikkeling 

- Uitkapbos met een ongelijkvormige structuur. 

 

Uitgangspunt bij iedere dunning is het geven van groeiruimte aan bomen die bijdragen aan een 

goede of betere functievervulling. Dit kunnen bomen zijn met een goede houtkwaliteit, maar ook 

bomen die een esthetische rol spelen of bomen met een hoge natuurwaarde. Naarmate het bos 

verder ontwikkeld is zal de rol van kap bij het behalen van doeldiameters steeds groter worden. 

 

In de ontwikkeling naar een gedifferentieerd uitkapbos zullen er uiteenlopende behandelingen van 

toepassing zijn afhankelijk van de situatie. 

 

Jong bos < 40 jaar. 

Algemene uitgangssituatie: 

Gelijkjarig bos ontstaan uit een grootschalige kap en verjonging. Er hebben nog geen of weinig 

dunningen/verzorgingen plaatsgevonden. Over het algemeen is hier sprake van een grote 

diameterspreiding en veelal zijn er ook mengboomsoorten aanwezig. 

In jonge opstanden zullen er nog geen (nauwelijks) doeldiameters te vinden zijn. De nadruk van kap 

in dit soort opstanden ligt op: 

- verbetering van de gemiddelde houtkwaliteit. 

- instandhouding en ontwikkeling van menging. 

- instandhouding van natuurwaarden al naar gelang dit meer of minder van toepassing is. 

 

Verbetering van de gemiddelde kwaliteit en menging wordt hier vooral gerealiseerd  door de kap van 

dikkere bomen met een slechte houtkwaliteit. Er wordt per dunning een maximale grondvlakreductie 

gerealiseerd van 25%. Begunstigde bomen zijn bomen van een goede houtkwaliteit en 

mengboomsoorten. Doel van de kap is groeiruimte creëren voor deze bomen. De aanleg van 

dunningspaden is hier noodzakelijk. Door een afstand van 30m tussen de paden aan te houden kan 

het grootste gedeelte van de gemarkeerde bomen worden geoogst vanaf de paden. Insteek van een 

oogstmachine om gemarkeerde bomen te kunnen bereiken is geen probleem, zolang het verwerkte 

hout door een uitrijcombinatie vanaf de dunningspaden kan worden opgepakt. 

 

Ouder bos met veel natuurlijke ontwikkeling. 

Algemene uitgangssituatie: 

In dit soort bossen zijn veelal grotere diameters aanwezig. Afhankelijk van de opstandsbehandeling in 

het verleden is er weinig of nog voldoende diameterspreiding. Veelal is er sprake van verjonging. 

Naarmate de leeftijd vordert kan de nadruk van de kap steeds meer op doeldiameters komen te 

liggen. De eerste doeldiameters die gekapt worden zijn die van de slechtste houtkwaliteit, de laagste 

doeldiameters. Ook hier wordt bij de kap van doeldiameters bij voorkeur ruimte gegeven aan bomen 

van betere kwaliteit maar bij gebrek aan goede kwaliteit ook aan dunnere bomen van een gelijke 

kwaliteit. Mengboomsoorten krijgen altijd ruimte, liefst door kap van bomen met de doeldiameters. 

Bij gebrek aan dunnere bomen van dezelfde generatie wordt bij voorkeur ruimte gegeven aan 

bestaande verjonging. Open ruimte creëren voor nieuwe natuurlijke verjonging, dan wel van 

aanplant is ook een optie. 
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Er vindt per dunning een maximale grondvlakreductie plaats van 20 tot 25% al naar gelang de 

kwaliteit. Wanneer er weinig kwaliteit aanwezig is kan er forser geoogst worden in de doeldiameters 

met als doel dunnere bomen harder te laten groeien en om ruimte voor verjonging te creëren.  

 

Uitkapbos met een ongelijkvormige structuur. 

Uitgangssituatie: 

Ouder bos waar door natuurlijke ontwikkeling en opstandsbehandeling een ongelijkvormige 

structuur is ontstaan. Een ongelijkjarige leeftijdsopbouw kan, maar hoeft niet aanwezig te zijn. Er is 

hier sprake van een behoorlijke diameterspreiding. Veelal zijn er mengboomsoorten aanwezig. Door 

de natuurlijke ontwikkeling is er vaak verjonging aanwezig, maar dit kan ook door aanplant. 

Voor ieder type bos is een range met grondvlak (zie tab X) waarbij er een goed evenwicht is tussen 

verjonging en het oudere bomenbestand. De diameterspreiding blijft in stand door voldoende te 

kappen in de doeldiameters. Meer dan 90% van het kapvolume kan worden gerealiseerd door de 

oogst van bomen met de doeldiameters. Er wordt afhankelijk van de boomsoorten en menging 

globaal maximaal 20 tot 35% van het grondvlak geoogst bij een cyclus van 7 jaar, 15 tot 30 % bij een 

cyclus van 5 jaar, waarbij de laagste percentages worden aangehouden voor eik en beuk, iets hogere 

voor grove den en lariks en de hoogste voor douglas en overige naaldbomen. De grondvlakranges 

kunnen worden gezien als leidraad. De ervaring moet ook nog uitwijzen welke percentages optimaal 

zijn om tot de gewenste structuur te komen 

 

Verschil in aanpak uitkapbos met exoten en uitkapbos met inheemse soorten. 

Bij uitkapbos met inheemse soorten speelt de natuurcomponent een grote rol. 

Elementen hierin zijn: 

- Dikke bomen 

- Bomen met een hoge natuurwaarde door holtes en rottingsplekken 

- Kwijnende bomen 

Ook in het uitkapbos met exoten is daar ruimte voor, zij het in veel mindere mate. Algemeen geldt 

dat de oogst zich hier concentreert op de doeldiameters wanneer mogelijk. Wanneer dit consequent 

zou worden uitgevoerd zouden bomen nooit veel dikker kunnen worden dan de geldende 

doeldiameters. Uit esthetisch oogpunt is het echter ook in deze functiecategorie van belang dat er 

bomen staan die dikker worden,. Ook geeft dit meer inzicht in de mogelijkheden van een boomsoort 

en het kan tevens gezien worden als een extra structuurelement. Om deze reden is het van belang 

om 1 à 2 bomen per ha te sparen zodat ze hun maximale afmeting kunnen behalen. Omdat deze 

bomen in principe nooit geoogst zullen worden kunnen dit ook bomen van slechte kwaliteit zijn. Het 

is praktisch om deze bomen aan te wijzen ver genoeg de paden af om geen schade te veroorzaken 

wanneer ze afsterven, maar dicht genoeg bij om ze zichtbaar te hebben voor de wandelaar. 

 

In de uitkapbossen met inheemse bomen wordt een hogere voorraad aan dood hout nagestreefd. 

20% van het volume mag uiteindelijk beschikbaar komen als dood hout. Hier moet zuiniger worden 

omgesprongen met dikke bomen. Dit kan in jonger bos door regelmatig, bijvoorbeeld in 20% van de 

blessen bomen te bevoordelen die juist dikker zijn. 

In oudere bossen kan er gekozen worden om 20% van de doeldiameters die in één oogstsessie 

zouden worden gekapt te laten staan. Hier kan er ook gekozen worden om juist deze bomen extra 

groeiruimte te geven. Bij voorkeur zijn dit bomen die geen houtkwaliteit hebben en die uiteindelijk 

als dood hout beschikbaar mogen komen. Door 20% van dit soort bomen te sparen en actief te 

helpen wordt de diameter verhoogd en wordt de houtvoorraad per ha verhoogd. In dit type bos 
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moet een substantiële hoeveelheid dood hout aanwezig zijn. 10 tot 30m³. Om dit te bereiken kan er 

worden overgegaan tot het ringen van bomen. 

 

Blesinstructie uitkapbos met inheemse soorten: 

Jong bos: 

- Ruimte geven aan mengboomsoorten. 

- Dikkere bomen van slechte kwaliteit dunnen. 

- Substantieel (20%) dikkere bomen sparen tbv biodiversiteit. 

- Alleen dunnere bomen dunnen wanneer hier mengboomsoorten mee worden geholpen af andere 

dunne bomen van een betere kwaliteit. 

Ouder bos: 

- Ruimte geven aan mengboomsoorten 

- Oogst concentreren op doeldiameters met als doel ruimte voor dunnere bomen en ruimte voor 

verjonging bij gebrek aan dunnere bomen. 

- Substantieel (20%) dikkere bomen sparen tbv biodiversiteit. 

- Per dunningscyclus een aantal (1 tot 4 per ha) dikke bomen ringen indien er zichtbaar weinig dood 

hout aanwezig is. 

Ongelijkvormig (ouder) bos: 

- Ruimte voor mengboomsoorten 

- Oogst van doeldiameters met als doel ruimte voor dunnere bomen en ruimte voor verjonging bij 

gebrek aan dunnere bomen. 

- In jonge bomen t-bomen aanwijzen en hier maatregelen nemen om deze bomen voldoende 

groeiruimte te geven. Concurrerende dunne bomen worden weggenomen wanneer deze binnen één 

dunningscyclus bedreigend kunnen worden voor de ontwikkeling van de t-boom. 

- Substantieel (20%) dikkere bomen sparen t.b.v. biodiversiteit. 

Per dunningscyclus een aantal (1 tot 4 per ha) dikke bomen ringen indien er zichtbaar weinig dood 

hout aanwezig is. 

 

Blesinstructie uitkapbos met exoten: 

Jong bos: 

- Ruimte geven aan mengboomsoorten. 

- Dikkere bomen van slechte kwaliteit dunnen. 

- Alleen dunnere bomen dunnen wanneer hier mengboomsoorten mee worden geholpen af andere 

dunne bomen van een betere kwaliteit. 

Ouder bos: 

- Ruimte geven aan mengboomsoorten 

- Oogst concentreren op doeldiameters met als doel ruimte voor dunnere bomen en ruimte voor 

verjonging bij gebrek aan dunnere bomen. 

- Minimaal 1 à 2 bomen per ha laten staan die nooit geoogst zullen worden. 

 

Ongelijkvormig (ouder) bos: 

- Ruimte voor mengboomsoorten 

- Oogst van doeldiameters met als doel ruimte voor dunnere bomen en ruimte voor verjonging bij 

gebrek aan dunnere bomen. 
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- In jonge bomen t-bomen aanwijzen en hier maatregelen nemen om deze bomen voldoende 

groeiruimte te geven. Concurrerende dunne bomen worden weggenomen wanneer deze binnen één 

dunningscyclus bedreigend kunnen worden voor de ontwikkeling van de t-boom. 

- Minimaal 1 à 2 bomen per ha laten staan die nooit geoogst zullen worden. 

 

Groeiplaats en groeiplaatsbescherming 

In het algemeen is de groeiplaats van de bossen centraal op de Veluwe arm, zo ook in Kroondomein 

Het Loo. Podzolgronden overheersen en op de weinige enkeerdgronden bevindt zich geen bos. 

Uitzondering zijn de rijkere beekeerdgronden in het oosten van het landgoed, rond de Motketel. 

Daar komen dan ook bijvoorbeeld grove dennen voor van 27 tot 28 meter hoogte, hetgeen voor 

Veluwse en Nederlandse begrippen ongekend is 268954 (wur.nl). 

 

De meereisende naaldboomsoorten en loofbomen, veelal in het uitkapbos met exoten, bevinden 

zicht op de wat rijkere podzolgronden. Veel grove dennen en eiken staan op de armste plekken. De 

verschillen zijn echter relatief en rode draad blijft dat er sprake is van arme omstandigheden.  

Daarmee zijn deze groeiplaatsen gevoelig voor stikstofdepositie en verzuring.   

KDHL heeft daar niet direct een oplossing voor. Inzet van mitigerende maatregelen, versterking van 

bestaande systemen en  terugdringen van stressfactoren zullen waar mogelijk worden toegepast.  

 

De combinatie van een arme groeiplaats, milieudruk en klimaatverandering maakt dat de bijgroei van 

alle bostypen onder druk kan komen te staan. Dit aspect zal meegenomen worden bij het bepalen 

van een verantwoord oogstniveau. De eerder genoemde potentieel mogelijke bijna 30.000 m3 zal 

dan ook zeker niet worden gehaald. De groei en vooral de stand is leidraad voor de daadwerkelijke 

oogst. De Woodstock-metingen geven een houvast daarbij en zijn in elk geval een baken voor 

duurzaamheid.  

 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-

z=8&gm-x=190707.10873057865&gm-y=474867.5224361058&gm-

b=1544180834512,true,1;1553436169698,true,0.65 
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https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-z=8&gm-x=190707.10873057865&gm-y=474867.5224361058&gm-b=1544180834512,true,1;1553436169698,true,0.65


 

 
Wat betreft areaal is de volgorde Haarpodzol Hd30, Holtpodzol Y30, Veldpodzol Hn30, Holtpodzol 
Y21, Duinvaaggrond Zd21 en Zd30,  Beekeerdgronden pZg23 en Hoge zwarte EnkeerdgrondenzEZ23. 
Op beide laatste komt nauwelijks bos voor. 
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Door gebruik van bosbouwmachines in het bos treedt bodemcompactie op, wat nadelig is voor de 

bosbodem. Om dit zoveel mogelijk te beperken wordt gebruikt gemaakt van permanente dunnings-

/harvester-paden. Op deze manier wordt de overige bodem, waar de machines niet komen,  

beschermd. Daarnaast wordt tak- en tophout niet afgevoerd ten behoeve van behoud van 

voedingsstoffen in het bos. Ook wordt tak- en tophout deels op dunningspaden achtergelaten zodat 

machines hierover heen kunnen rijden en bodemcompactie wordt gereduceerd. 

Bezien zal worden of op de meest kwetsbare plaatsen het lieren van geoogste bomen ingezet zou 

kunnen worden. Dit is naast een logistiek en organisatorisch aandachtspunt zeker ook een financieel 

vraagstuk.  

 

FSC 

De bossen van KDHL zijn FSC-gecertificeerd en worden beheerd conform een FSC-bosbeheerplan. 

Een beheerplan is een praktisch handvat dat een leidraad geeft bij het beheer van een bosgebied. In 

dit geval gaat het om een FSC-beheerplan dat periodiek wordt herzien. Het eerdere FSC beheerplan 

voor KDHL had een looptijd tot en met 2022. 

Het beheerplan is geactualiseerd conform de huidige eisen vanuit de nieuwste nationale FSC-

standaard. Volgens deze standaard dient een beheerplan ten minste eens in de 18 jaar te worden 

herzien, dit plan derhalve op zijn laatst in 2040. 

Bij FSC-certificering geeft de eigenaar aan een duurzaam beheer te voeren volgens de 10 principes  

van FSC. 

 
 

De 10 principes voor goed bosbeheer 

 

1. Het bosbeheer moet de nationale wetten evenals internationale afspraken en overeenkomsten en de 

principes en criteria van FSC respecteren. 

 

2. Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgelegd en rechtsgeldig. 

 

3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd. 

 

4. Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn welzijn van bosarbeiders en 

lokale gemeenschappen in sociale en economische zin. 

 

5. De bosproducten en –diensten moeten efficiënt worden gebruikt, opdat de economische, ecologische en 

sociale voordelen worden veiliggesteld. 

 

6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden beschermd. 

 

7. Er is een duidelijk beheersplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn. 

 

8. De sociale, economische gevolgen van de activiteiten in het bos worden regelmatig gecontroleerd. 

 

9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten worden behouden en op hun waarde worden geschat. 

 

10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen maar mogen natuurlijke bossen niet 

vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1 t/m 9 worden beheerd. 
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Bij houtverkoop kan door middel van het FSC-logo worden aangeduid dat het hout afkomstig is uit 

verantwoord, duurzaam beheerd bos. Een van de voorwaarden bij FSC-certificering is een 

goedgekeurd en geldig beheerplan voor de bospercelen die onder de certificering zijn  

ondergebracht. Tevens wordt gesteld dat de beheermaatregelen die in het beheerplan worden 

beschreven ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 

Dit plan is geschreven aan de hand van de ‘FSC-standaard voor bosbeheer in Nederland’. Deze 

standaard bestaat uit verschillende eisen waaraan een FSC-beheerplan moet voldoen. Om te bepalen 

of deze eisen worden nageleefd, vindt er circa één maal per beheerperiode een audit plaats. Tijdens 

deze audit wordt beoordeeld of het beheer van het gecertificeerde bosbedrijf voldoet aan de eisen 

van de FSC. Bij de audit wordt onderscheid gemaakt in de volgende auditmethoden: 

 Veldcontrole 

 Administratieve controle 

 Interviews met beheerder 

 Consultatie 

In de FSC-standaard wordt de nadruk gelegd op veldcontroles in de veronderstelling dat daarmee het 

beste beoordeeld kan worden of het beheer voldoet aan de eisen van FSC. Verder zijn in de 

standaard geen normen voor beheermaatregelen voor bosbeheer opgenomen omdat dit vrijwel 

altijd maatwerk is. Dit is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld beheerdoelstellingen en 

groeiomstandigheden. Daarom wordt per gebied een strategie bepaald die invulling geeft aan de 

eisen vanuit FSC. 

In de FSC-standaard zijn eisen gesteld die niet direct invloed hebben op het gevoerde beheer. Vaak 

zijn dit eisen waaraan het gecertificeerde bosbedrijf als organisatie aan moet voldoen en niet zozeer 

het bos. Deze eisen zijn te vinden in ‘FSC-standaard voor bosbeheer in Nederland’.  

 

Het onderhavige beheerplan Kroondomein Het Loo 2022-2032 is naast een FSC bosbeheerplan ook 

een beheerplan voor het totale landgoed dat ook voor de andere terreintypen en waarden buiten 

het bos richting geeft. Daarmee is dit plan duidelijk uitgebreider en verder reikend dan en in opbouw 

verschillend van een standaard FSC-bosbeheerplan. Het naast elkaar opstellen van diverse 

documenten voor alle administratieve en werkdoelen wordt echter niet gewenst geacht.  

 

Onderstaand wordt voortbouwend op onderdelen eerder dit hoofdstuk genoemd en voor zover niet 

elders in dit plan expliciet opgenomen,  nog een aantal data genoemd die in een FSC-beheerplan 

gewenst zijn.  

 

Overzicht data, bijzonderheden en samenvatting bosbeheer 

Binnen KDHL bevindt zich ongeveer 8200 ha bos. Hiervan is op basis van woodstockdata uit 2016-

2019 ongeveer 40 % gemengd , 84 % inheems en 50% structuurrijk. Wat betreft menging en 

structuur streeft KDHL naar nog hogere percentages.  

De boomsoortenverdeling van de belangrijkste soorten is als onderstaand. De procentuele verdeling 

is gebaseerd op de woodstockdata uit 2016-2019. Inmiddels in het aandeel fijnspar lager vanwege 

sterfte en oogst. 
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Grove den  47,5% 
Inlandse eik  16,4% 
Beuk   14,8% 
Douglas    9,0% 
Berk     4,8% 
Amerikaanse eik   3,0% 
Japanse Lariks    1,9% 
Fijnspar     1,2% 
Overig     1,4% 
 
De gemiddelde houtoogst in de periode 2014-2021 was in de boswachterijen 3,2 m3/ha/jr, exclusief 

het reservaatbos, inclusief het deel met uitgestelde oogst. Alleen gekeken naar de puur productieve 

delen bedraagt dit getal 4,3 m3/ha/jr. Deze cijfers laten zien dat minder wordt geoogst dan er 

bijgroeit en dat derhalve het aandeel dood hout stijgt, zeker op termijn. 

 

Het oogstniveau zal de komende beheerplanperiode waarschijnlijk op ongeveer hetzelfde niveau 

liggen. Het reservaatbos houdt de status die het heeft. In het bos met tijdelijk uitgestelde oogst zal 

plaatselijk en incidenteel op kleine schaal worden geoogst 

Gestreefd wordt naar toepassing van het uitkapsysteem op zoveel mogelijk plaatsen. Grootschalige 

verjonging is niet aan de orde, tenzij in geval van calamiteiten.  

 

De eerder gekozen lijn wordt derhalve voortgezet: een driedeling in bostypen, uitkapbeheer en 

aandacht voor natuur in alle bostypen, met verschil in accenten. Wat betreft de habitattypen en –

soorten en kwetsbare en bijzondere soorten in het algemeen en het beheer ervan, zijn er op basis 

van de huidige inzichten geen grote veranderingen te verwachten, alleen hier en daar bijstellingen. 

Zo wordt bijvoorbeeld bezien of wintereiken in heidecorridors als stepping stones voor insecten 

tussen eikenbossen kunnen dienen. En het strooien van hoopjes kalk langs paden ter versterking 

voor opname door vogels is geïntroduceerd, ter versterking van hun gezondheid in het algemeen en 

de schalen van eieren in het bijzonder. KDHL blijft zoeken naar verbetering, lerend van de ervaringen 

van het eigen beheer en dat door anderen elders. Daarvoor worden ook contacten onderhouden met 

beroeps-en studieorganisaties, collega-organisaties, tijdschriften en wetenschappers.  

 

De doelstellingen voor het bosbeheer en landgoed zijn zodanig dat het beheer financieel, ecologisch 

en maatschappelijk duurzaam is.  

Bijzondere arealen, zoals de reservaten, de specifiek bosstructuur in het Paleispark, het bos op de 

overgang naar de nattere flanken bij bijvoorbeeld de Motketel en het Bleekemeer worden in stand 

gehouden. In de laatste gevallen betreft het kleine arealen van beekbegeleidend bos en 

hoogveenbos. Indien mogelijk zal worden gewerkt aan uitbreiding.  

 

Strooiselroof, illegale dumpingen, ontvreemding van brandhout wordt zoveel mogelijk tegengegaan, 

al is een 100% score daarvoor niet mogelijk. Het negatieve en oneigenlijke gebruik wordt 

ontmoedigd door controle en ingrijpen. 

 

Invasieve soorten met negatieve impact als Japanse duizendknoop worden bestreden.  

 

 

30



 

3. OPEN  RUIMTES 
 

Het doel van het houden van open ruimtes in het landschap van Kroondomein Het Loo is: 

A. het handhaven van historisch grootschalig open landschap; 

B. het hebben van mooie landschapsbeelden; 

C. het bieden van ruimte aan lichtminnende flora en fauna. 

 

A. Historisch grootschalig open landschap 

De grote heidevelden die nu nog op Kroondomein Het Loo aanwezig zijn vormen de restanten van de 

oorspronkelijk zeer uitgestrekte heidevelden die het gebied van Kroondomein Het Loo eeuwen 

domineerden. Zij zijn in de periode kort na 1900 waarin de bebossing van de Veluwe plaatsvond 

doelbewust open gehouden. Zij vormen nu een van de karakteristieken van Kroondomein Het Loo. 

Het in stand houden van de openheid is daarom geboden.  

 

B. Mooie landschapsbeelden 

Het hebben van mooie landschapsbeelden heeft alleen zin op plaatsen waar het kan worden 

waargenomen; dus in de nabijheid van wegen en paden.  

Mooie landschapsbeelden kunnen door openheid worden geschapen. Openheid heeft het grootste 

esthetische effect op plaatsen waar de eenvormigheid van het gesloten bos wordt doorbroken, op 

plaatsen waar een specifiek kenmerk in het veld kan worden geaccentueerd (b.v. heuvels, water, een 

bijzondere boom), of waar een doorkijk mogelijk is. 

Omdat open plaatsen steeds weer dichtgroeien, behoeven zij geregeld onderhoud.  

Datzelfde geldt voor de zogenaamde heidecorridors of ecologische verbindingszones die de grote 

heidevelden van KDHL bijna allemaal met elkaar verbinden. Onderstaande kaartbeeld geeft dat weer: 
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C. Lichtminnende flora en fauna 

Soorten die gebonden zijn aan permanente openheid kunnen dat op de grotere heidevelden vinden. 

Begrazing met schapen is een essentieel onderdeel bij het in stand houden van het open en 

structuurrijke heidelandschap. Voor soorten van het bos die kleinschalige open ruimtes of periodiek 

openheid behoeven mag worden verwacht dat zij die vinden in de permanente kleine open plekken 

(wegbermen, kleine heideveldjes e.d.) of in tijdelijk open plekken die ontstaan door de dynamiek van 

het bos (door natuurlijke oorzaken of incidenteel door houtoogst). 

Een aantal interessante, specifieke, leefmilieus zijn plaatsgebonden, zoals vennen en leemkuilen. In 

die gevallen is het nodig ter plaatse voldoende openheid te bieden en te handhaven ten einde 

lichtminnende soorten een geschikt biotoop te bieden. 

 

Open gedeeltes van brandsingels  

KDHL is gecompartimenteerd  wat betreft brandveiligheid. Dit is gedaan via open vlakten, 

brandsingels, loofhoutbossen. Die compartimentering geeft de mogelijkheid van stoplijnen. 

Naaldhoutopslag in de brandsingels dient, zeker bij enige omvang, te worden verwijderd. Loofbomen 

kunnen blijven staan.  
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4. WATEREN 
 
In Kroondomein Het Loo bevinden zich vennen, leemkuilen, bronnen met bronbeekjes, meren of 

plassen, sprengen, en vijvers.  

 

Vennen 

Vennen zijn plassen waar het water blijft staan omdat er een slecht doorlatende laag in de bodem is 

aanwezig is waardoor een schijngrondwaterspiegel ontstaat. De vennen zijn veelal zuur en voedselarm 

van karakter, de kenmerkende flora en fauna van de vennen is aan dat milieu gebonden. Een deel van de  

vennen is aangewezen als Natura 2000-habitattype. Sommige drogen in de zomer op. Voor een aantal 

organismen is dat een voorwaarde voor overleven, voor andere maakt dat het overleven juist 

onmogelijk.  

Op de Asselseheide, Soerenseheide, Uddelerheide, ook genoemd Bieze, Uddeler Buurtveld en Vosselt, 

en Gortelseheide bevinden zich een reeks vennen. De vennen op de Soerenseheide zijn in de dertiger 

jaren van de 20e eeuw doorgestoken ten behoeve van het bestrijden van de leverbot.  

Minimaal eens per tien jaar wordt de onderhoudstoestand van de vennen geïnventariseerd en worden 

de uit te voeren beheermaatregelen opgesteld. Beheermaatregelen kunnen zijn kleinschalig 

uitbaggeren, afplaggen van de vegetatie op de oever en verwijderen van bos en opslag van de oever. 

 

Leemkuilen 

Leemkuilen zijn door de mens gegraven kuilen waaruit in voorgaande eeuwen leem werd gewonnen. 

Door het nog steeds aanwezige leem is het hier aanwezige water beter gebufferd en minder zuur van 

karakter. Daardoor hebben leemkuilen een eigen flora en fauna. 

Minimaal eens per tien jaar wordt de onderhoudstoestand van de leemkuilen geïnventariseerd en 

worden de uit te voeren beheermaatregelen opgesteld. Beheermaatregelen omvatten uitbaggeren en 

openkappen van het omringende bos. Ten behoeve van de lichtbehoefte worden de bosranden van 

leemkuilen half open gehouden. 

 

Bronnen met bronbeken 

Doordat er in het zandlichaam van de Veluwe hier en daar kleischotten aanwezig zijn waartegen water 

naar het maaiveld wordt opgestuwd, is er een aantal bronnen ontstaan waaruit een klein beekje loopt. 

Vaak is het beekje niet meer dan een overloop van de bron die na een beperkt aantal meters al in de 

zandige omgeving wegzijgt. De beken van de Ruetbron en de bron van Haslo hebben enige tientallen 

meters lengte en voeren het gehele jaar water. De laatste loopt tussen de landbouwpercelen van de 

agrarische enclave Haslo. De bovenloop van de Hierdensebeek die uit het Uddelermeer ontspruit is de 

enige waterloop die alle karaktereigenschappen van een echte beek heeft .  

De bronnen zijn in het verleden vaak tot een plasje uitgegraven. Bronnen die in een plas liggen heten 

limnokrene bronnen. In Hoog Soeren gaat het om de Ruetbron, Pomphul, Haslo, en het Gronkel. In 

Uddel gaat het om de Kruisakkerbron.  

Het Uddelermeer is een bron van de Hierdensebeek, die overigens  voor het overgrote deel buiten KDHL 

loopt. 

In het Kroondomein bevindt zich één helokrene bron. Bij zo’n bron treedt het grondwater geleidelijk uit 

in een moerassig gebied. Deze bron ligt aan de oever van de Geelmolensebeek in Niersen. Er groeien 

zeldzame soorten zoals bittere veldkers, paarbladig goudveil en boswederik.  
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Minimaal eens per tien jaar wordt de onderhoudstoestand van de bronnen geïnventariseerd en worden 

de uit te voeren beheermaatregelen opgesteld. Beheermaatregelen zijn uitbaggeren en kappen in het 

omringende bos. 

 

Meren of plassen  

In de boswachterij Uddel bevinden zich het Uddelermeer, Bleeke Meer, en de Wieselse Plas, voorheen in 

kleinere vorm  Prins Hendrikvijver genaamd. De eerste twee zijn zogenaamde pingoruïnes die in de 

laatste ijstijd zijn gevormd. De Wieselse Plas is het resultaat van een zandafgraving die daar in de 

zeventiger en tachtiger jaren van de 20e eeuw plaatsvond. 

Beheer: in geen van de meren hoeven beheermaatregelen te worden uitgevoerd. De bosrand langs de 

oevers van de meren wordt half open gehouden.  

 

Sprengen 

Sprengen zijn gegraven beken die in de flank van de Veluwe het grondwater aansnijden. De sprengen 

zijn drie tot vijf eeuwen geleden gegraven en dienden toen voor het aandrijven van watermolens. 

Inmiddels zijn alle watermolens verdwenen. De sprengen dienen nu nog slechts als decor en hebben een 

ecologische functie. Ook vanuit cultuurhistorisch gezichtspunt zijn ze van belang. Door hun specifieke 

karakter en milieu hebben ze een geheel eigen flora en fauna aan zich gebonden. In het Staatsdomein 

afdeling Paleispark bevindt zich een heel stelsel van sprengen. KDHL voert daarover het beheer. In 

Niersen bevindt zich ook een stelsel van sprengen. Die sprengen zijn A-watergangen en dus in beheer bij 

het Waterschap. De meeste van de sprengen in Niersen, met de aangrenzende taluds, zijn eigendom van 

derden. Alleen de Geelmolensebeek  behoort over het traject vanaf zijn oorsprong tot aan de 

forellenkwekerij  tot het Kroondomein. 

De sprengen worden door grondwater gevoed. Zo gaat dat nog steeds met de spreng in Niersen en met 

de Nieuwe Spreng in het Paleispark. In de zestiger jaren van de 20e eeuw zijn de overige sprengen in het 

Paleispark droog gevallen doordat het waterleidingbedrijf aan de Amersfoortseweg het grondwaterpeil 

deed dalen. Sindsdien worden die sprengen gevoed door een dieptepomp waarvan de kosten, inclusief 

fiscale aanslagen, door het waterleidingbedrijf worden vergoed.  

Beheer: de sprengen moeten jaarlijks van blad worden ontdaan. Eens in de maximaal dertig tot veertig 

jaar moeten de beschoeiingen van de sprengen worden vervangen. 

 

Vijvers 

In het Paleispark bevinden zich diverse aangelegde vijvers. Het betreft de Hoge en Lage Veldvijver, de 

Forellenvijver, Beeldenvijver, en Rondevijver.  

Beheer: het beheer van de vijvers beperkt zich tot het incidenteel verwijderen van bagger en het 

verwijderen van overmatige bosopslag op de taluds. De vijvers in het Paleispark hebben voor een deel 

beschoeiing en gazons die tot aan het water lopen. Die vereisen hun eigen specifieke onderhoud. 

 

Watergangen in agrarisch gebied  

In de boswachterij Uddel bevindt zich in het Lage Veld een watergang die onder de schouwplicht valt. 

Het ene jaar wordt het onderhoud door de pachter uitgevoerd, het andere jaar door KDHL. 
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5. HOUTWALLEN 
 

Houtwallen zijn lintvormige bosstroken met opgaande bomen waaronder hakhout aanwezig is. 

Houtwallen vormden vroeger afscheidingen tussen landbouwpercelen of tussen landbouw en het bos. 

Om de hakhoutstructuur in de wal in stand te houden moeten de uitlopers van het hakhout periodiek 

worden afgezet. Het gebruikelijke interval daarvoor is één maal per 6 - 15 jaar.  

 

In KDHL is  25 ha aan houtwallen aanwezig. Hiervan ligt 24 ha in het Kroondomein en 1 ha in het 

Staatsdomein. 
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6. NATURA 2000-HABITATS EN -SOORTEN 
 
Natura 2000 omvat de uitwerking van de Habitat- en Vogelrichtlijn die in Europees verband tot stand 

is gekomen en in Nederland is opgenomen in de Natuurbeschermingswet die sinds 1998 van kracht 

is. 

De Veluwe is door de overheid aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat betekent dat er voor de 

gehele Veluwe in een meerjarig traject één overkoepelend N2000-plan is opgesteld, en vastgesteld in 

2018, waarin de bescherming van de Veluwe in het algemeen en van specifieke habitattypen en 

soorten in het bijzonder wordt geregeld. Beheerplan Natura 2000 Veluwe (057) (gelderland.nl) en 57. 

Veluwe - BIJ12  

Er zijn diverse habitat- en soorten herstelprogramma’s waaraan KDHL deelneemt.  

Gedurende deze beheerplan periode zal een herziening of bijstelling van het Beheerplan Natura 2000 

Veluwe plaatsvinden. Het plan loopt 6 jaren tot en met 2023 en zal daarna opnieuw voor 6 jaren 

worden vastgesteld.  

Het natuurvolgend bosbeheer van KDHL is sinds enkele decennia gericht op een gebalanceerde mix 

van natuurwaarden en productie en het verhogen van beide waar mogelijk. Hopelijk kan deze aanpak 

ook binnen een extern kader als Natura 2000, dat ook politiek gestuurd kan worden, naadloos 

worden voortgezet.  

 

De in 2022 vastgestelde recreatiezonering Veluwe was het sluitstuk van Beheerplan Natura 2000 

2018-2023.  

Bescherming van soorten en Habitats wordt op deze manier gerelateerd aan recreatief gebruik van 

de bos- en natuurterreinen. Gedurende de looptijd van dit Beheerplan 202-2032 zal ervaring worden 

opgedaan met de recreatiezonering Veluwe, waarbij aanpassingen zowel in het zoneringsplan als de 

daadwerkelijke openstelling aan de orde zouden kunnen zijn.  

 

HABITATTYPEN 

De habitattypen waar het met betrekking tot Kroondomein Het Loo vooral om gaat zijn droge bossen 

en droge en natte heiden. Deze habitattypen zijn in het N2000-plan vastgelegd. Volgens de 

Natuurbeschermingswet mag de kwaliteit van deze habitats niet worden verslechterd.  

De in dit hoofdstuk hieronder cursief gedrukte teksten zijn overgenomen uit het  Beheerplan N2000-

Veluwe. 

Naast de hier onder genoemde typen zijn er nog zeer kleine arealen van zandverstuivingen, zwak 

gebufferde en zure vennen, pioniervegetatie met snavelbies, heischrale graslanden, 

jeneverbesstruwelen, vochtige alluviale bossen en hoogveenbos. In alle gevallen wordt gestreefd 

naar op zijn minst behoud en waar mogelijk uitbreiding hiervan.  

 

Het natuurvolgend bosbeheer van KDHL is sinds enkele decennia gericht op een gebalanceerde mix 

van natuurwaarden en productie en het verhogen van beide waar mogelijk. Hopelijk kan deze aanpak 

ook binnen een extern kader als Natura 2000 dat ook politiek gestuurd kan worden naadloos worden 

voortgezet.  
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In KDHL komen de volgende N2000-habitattypen voor: 

 

Boslandschappen, droge bossen 

Hieronder vallen de Beuken-eikenbossen met hulst, en de Oude eikenbossen. Op KDHL omvat het 

1865 ha. 

De Veluwe bestaat voor 70% uit bos. Slechts een klein deel hiervan kwalificeert als habitattype en de 

verspreiding ervan is nogal versnipperd. De kwalificerende boshabitats zijn: Oude eikenbossen 

(H9190) en Beuken-eikenbossen met Hulst (H9120). Zij zijn veelal te vinden op de oude 

bosgroeiplaatsen.  

 

De meeste bossen op de Veluwe zijn 100 – 150 jaar geleden aangeplant op heidevelden en 

stuifzanden en voor een deel ook op de oude bosgroeiplaatsen. Inmiddels is in veel bossen de 

successie naar meer complete bosecosystemen goed op gang gekomen en neemt de variatie in 

bosstructuur, soortensamenstelling en ouderdom geleidelijk toe. Het natuurlijker bosbeheer is 30 

jaar geleden bewust in gang gezet. De klassieke houtproductie is destijds geleidelijk omgebogen naar 

een geïntegreerd bosbeheer gericht op het bedienen van meer functies waaronder de natuurfunctie.  

 

Ook voor KDHL geldt dat de successie goed op gang is gekomen en dat de structuur en de variatie 

toeneemt, zeker in de bosreservaten.   

 

Beuken-Eikenbossen met Hulst (H9120) 

Dit habitattype komt voor op de wat betere, oude bosbodems op de Veluwe. Oude  

bosbodems zijn bodems waar minimaal sinds 1850 bos aanwezig is geweest. Aangrenzende  

bosopstanden van minstens 100 jaar mogen ook nog worden meegerekend. Behalve aan de  

bomen is de kwaliteit van dit habitattype vooral ook te herkennen aan de bodemvegetatie  

met soorten als dalkruid, witte klaverzuring en salomonszegel. Het vormt ook het belangrijkste 

leefgebied van de  zwarte specht.  

 

Met name de bodemvegetatie heeft hier te lijden onder het teveel aan stikstof. Dit leidt tot 

dominantie van grassen waardoor eveneens de karakteristieke ondergroei verdwijnt. Om tot een 

goede staat van instandhouding te komen is afname van de stikstofdepositie een eerste vereiste. Het 

is niet duidelijk of de beuk ten opzichte van de eik door stikstof wordt bevorderd. Wel is het zo dat 

op veel plaatsen de eik geleidelijk uit het kronendak wordt verdrongen, die is deels het gevolg van 

natuurlijke successie. Waar de eik uit het kronendak dreigt te verdwijnen kan door middel van 

dunning de eik worden bevoordeeld ten opzichte van de beuk. Bij de uitvoering van 

boswerkzaamheden is het van groot belang dat de bodemvegetatie en de kwaliteit van oude 

bosbodem behouden blijft. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak bij boswerkzaamheden en inzet 

van aangepast materieel.  

De inzet van zware machines als harvesters en forwarders waarbij de bodem ernstig wordt verdicht 

wordt beschouwd als een schadelijk voor een gunstige staat van instandhouding. In de meest 

kwetsbare situaties kan worden afgezien van houtoogst om schade te voorkomen.  

In dat geval kan bijvoorbeeld worden gekozen voor het ringen van bomen. Dat komt ook de 

gewenste hoeveelheid dood hout ten goede.  

Gezien de kwetsbare mineralenbalans moet de oogst van tak- en tophout worden beschouwd  

als negatief voor de instandhoudingsdoelstelling.  

De ontwikkeling van exoten uit aangrenzende opstanden met Douglas, Larix of Amerikaanse  
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eik kan een bedreiging vormen voor de instandhouding. Bestrijding van deze exoten is  

noodzakelijk.  

Voor een goede staat van instandhouding van dit habitattype is ook een voldoende omvang 

noodzakelijk.  

Aaneengesloten oppervlakten van minimaal 25 ha zijn gewenst. Uitbreiding van dit  

habitattype kan, mits de geschikte bodem aanwezig is, vaak in aangrenzend niet  

kwalificerend bos plaats vinden. Met name in oude grove dennenopstanden is niet zelden  

al sprake van een duidelijke successie in de richting van beuken-eikenbos. Deze verjonging kan 

worden gestimuleerd door de aanleg van kleinschalige rasters. 

Begrazing heeft tot op zekere hoogte een positief effect op de verjonging van bos. Zeker op  

plekken met een dichte grasmat kan begrazing zorgen voor een beter kiemmilieu. Op diverse  

plaatsen op de Veluwe is de wilddruk (graasdruk) echter zodanig dat verjonging van met  

name loofbomen niet verder dan het kiemstadium komt. Daarnaast hebben zwijnen een negatieve 

invloed op het voorkomen van kenmerkend bosplanten. Bosanemoon is als knol geliefd bij zwijnen 

en komt op Kroondomein Het Loo vrijwel uitsluitend buiten de raster voor. 

Een tijdelijke overbegrazing is op de totale levenscyclus van Beuken-Eikenbos geen probleem.  

Langdurige overbegrazing in combinatie met andere negatieve factoren kan echter de  

instandhouding van dit habitattype in gevaar brengen. Dit is een bijzonder aandachtspunt  

voor de grote eenheden natuur. Het effect van wilddruk zal de komende beheerplanperiode worden 

gevolgd. Wanneer een gebleken te hoge wilddruk niet door beheer kan worden terug gedrongen kan 

tijdelijke uitrastering noodzakelijk zijn. Dit wordt beoordeeld bij de eerste evaluatie na deze 

beheerplanperiode. 
 

Dit habitattype is het natuurlijke eindbeeld in de successie op KDHL. Het overgrote deel van de grove 

dennenbossen op KDHL (overal waar exoten ontbreken) ontwikkelt zich spontaan tot dit habitattype. 

In het inheems uitkapbos wordt gestuurd op meer dood hout en monitoring van de wilddruk. Het 

areaalcriterium van 25 ha wordt voor KDHL op de meeste plekken moeiteloos gehaald.  

Waar al een menging van beuken en eiken aanwezig is binnen het type reservaatbos kunnen de 

spontane ontwikkeling naar beukenbos en het handhaven van eiken zonder het reservaatbos te 

beheren, in conflict komen.  

 

Oude Eikenbossen (H9190) 

Oude eikenbossen zijn doorgaans als hakhout aangeplant op voedselarme dek- en  

stuifzanden. Ook hier gaat het om de oude bosbodems (zie H9120). Op heide opgeslagen  

Eiken-berkenbos, wat relatief veel voor komt, kwalificeert dus niet direct als Oud Eikenbos.  

Hier mist nog de met de oude bodem samenhangende bodemvegetatie met de karakteristieke  

mossen, varens en paddenstoelen.  

 

Veel meer dan het vorige habitattype lijken de Oude Eikenbossen te lijden onder de hoge stikstoflast.  

Typische soorten als de cantharel en hengel laten al jaren een afname zien maar de effecten  

beperken zich hier niet tot de bodemvegetatie. Veel opstanden op de Veluwe lijken in een  

vervroegde vervalfase geraakt. De vitaliteit van de bomen neemt plaatselijk sterk af en  

natuurlijke verjonging ontbreekt. Dit zijn ingrediënten die uiteindelijk kunnen leiden tot  

het verdwijnen van het habitattype. Afname van de stikstofdepositie is voor dit habitattype  

dan ook cruciaal.  

Deze beheerplanperiode wordt onderzocht of het versterken van het bufferende vermogen  

van de bodem door het aanbrengen van steenmeel de negatieve effecten van stikstof kan  
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terugdringen.  

Oud Eikenbos heeft niet zelden te maken met opslag van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, 

larix en Douglas. Dit terwijl de verjonging van eik sterk achter blijft. Met name de ontwikkeling van 

Amerikaanse vogelkers wordt sterk bevorderd door de stikstofdepositie. De ontwikkeling van deze 

exoten vormt een sterke bedreiging voor de instandhouding van het eikenbos. Hier is bestrijding 

geboden.  

De bodem van de Oude Eikenbossen is wellicht nog kwetsbaarder dan die van het Beuken- Eikenbos 

met Hulst. Het voorkomen van bodemverdichting en schade aan de bodemvegetatie door 

boswerkzaamheden is dan ook van groot belang. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak bij 

boswerkzaamheden en inzet van aangepast materieel. De inzet van zware machines als harvesters en 

forwarderds wordt beschouwd als een schadelijk voor een gunstige staat van instandhouding.  

Bij bestrijding van ongewenste soorten en terugdringing van beuk heeft ringen de voorkeur.  

Mede gezien de kwetsbare nutriëntenbalans moet de oogst van stam-, tak- en tophout hier  

worden beschouwd als negatief voor de instandhoudingsdoelstelling. 

Voor een goede staat van dit habitattype is een voldoende omvang noodzakelijk.  

Aaneengesloten oppervlakten van minimaal 25 ha zijn gewenst. Verjonging van Eik verloopt  

het meest voorspoedig in het volle licht, dus buiten het bos of op grote open plekken. De  

beste mogelijkheid voor uitbreiding van eikenbos is dan ook spontane ontwikkeling van  

Eik op aangrenzende heide of grasland. Daar waar dit proces plaats vindt wordt voorrang  

gegeven aan de ontwikkeling van eikenbos boven het in standhouden van heide.  

Door afnemende vitaliteit worden de Oude eikenbossen vaak hol en vallen er soms flinke gaten. 

Hierdoor kan de gemiddelde kroonbedekking afnemen tot onder de 60%. Dat is vaak zorgelijk. Hierbij 

moet echter worden bedacht dat Eik zich bij voorkeur in het licht buiten het bos verjongt. Wanneer 

in de ontstane gaten verjonging optreedt van boomsoorten van het Eiken-berkenbos (o.m. zomereik, 

berk, lijsterbes) is er nog steeds sprake van kwalificerend habitat. Bij hoge graasdruk kan het 

raadzaam zijn om open plekken in te rasteren om de verjonging betere kansen te geven. Aanplant 

met inheems materiaal kan een tweede optie zijn, maar heeft niet de voorkeur.  

Met name het arme Oude Eikenbos is zeer gevoelig voor overbegrazing. Het effect van wilddruk zal 

de komende beheerplanperiode worden gevolgd. Wanneer een gebleken te hoge wilddruk niet door 

beheer kan worden terug gedrongen kan tijdelijke uitrastering, noodzakelijk zijn. Dit wordt 

beoordeeld bij de eerste evaluatie na deze beheerplanperiode.  

 

Dit habitattype heeft zich gevestigd op de randen van voormalige stuifzanden. Het is feitelijk een 

overgangsfase in de successie. Naarmate de bodem zich verder ontwikkelt en beuk zich vestigt wordt 

het uit zichzelf het habitattype Beuken-Eikenbos. Het wordt dus vanzelf beukenbos (of douglasbos als 

het binnen zaaiafstand van douglasbomen ligt). Dit proces verloopt op natuurlijke wijze. Het is dus 

een instabiel habitattype. Binnen KDHL valt het overgrote deel binnen het type reservaatbos. De 

spontane ontwikkeling naar beukenbos en het handhaven van eiken zonder het reservaatbos te 

beheren kunnen in conflict komen.  
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Zandlandschappen 

Hieronder vallen de stuifzanden met struikhei, de droge heiden, de natte heiden en de heischrale 

graslanden. In totaal 1332 ha op KDHL. 

 

Stuifzandheiden met struikhei (H2310) 

Dit habitattype vormt de overgang tussen stuifzand en heide. Het doelbereik wordt primair bepaald 

door het doelbereik van deze aangrenzende habitattypen. Daarbij is terugdringing van de 

stikstofdepositie tot onder de KDW een voorwaarde voor duurzame instandhouding. Totdat de 

stikstofdepositie voldoende is afgenomen wordt door middel van het verwijderen van opslag en 

kleinschalig plaggen verdere achteruitgang voorkomen. Het habitattype is zeer gevoelig voor 

betreding. Een goede recreatiezonering is dan ook noodzakelijk voor doelrealisatie. Voor de 

aanwezige typische soorten als loopkevers en reptielen kan het nodig zijn verharde fietspaden te 

verleggen of passeerbaar te maken. 

 

Droge heiden (H4030) 

Droge heide is één van de meest voorkomende habitattypen op de Veluwe. Desondanks laten 

kwaliteit en areaal te wensen over. De kwaliteit wordt met name door stikstofdepositie en beheer 

bepaald. Voor een duurzame instandhouding is daling van de depositie tot onder de KDW 

noodzakelijk. Het beheer is gericht op het voorkomen van de natuurlijke ontwikkeling naar bos. Voor 

voldoende kwaliteit is daarbij een kleinschalig beheer gericht op instandhouding van een 

structuurrijke heide met verschillende leeftijdsklassen van groot belang.  

Naast de wens tot areaalvergroting is het voor veel typische soorten en habitatsoorten van de heide 

noodzakelijk dat verschillende heideterreinen voldoende samenhang vertonen. De realisatie van 

heidecorridors door het kappen van scheidende bospercelen is daarbij een belangrijke maatregel. De 

breedte van de corridors kan variëren van 50 tot 250 meter.  

Voor veel typische soorten (mieren, loopkevers, reptielen etc.) en habitatsoorten (boomleeuwerik, 

draaihals etc.) is een geleidelijke overgang naar bos van groot belang.  

Waar sprake is van kwetsbare populaties van typische soorten kunnen maatregelen aan 

infrastructuur noodzakelijk zijn. Voor deze typische soorten en voor de aan heide gebonden 

habitatsoorten kan de aanleg van schrale heideakkertjes van groot belang zijn. Hiervoor komen niet 

kwalificerende delen van het heideterrein in aanmerking. Schapenbegrazing vormt de basis voor het 

in stand houden van dit habitattype. Daarnaast wordt gestuurd in structuur door kleinschalige 

maatregelen en lokaal herstel van de bodembuffering door toepassing van steenmeel en/of kalk. 

Vochtige heiden (H4010A) 

Vochtige heide komt altijd in combinatie met ander habitattypen als droge heide, vennen etc. voor. 

De gunstige staat van instandhouding wordt mede bepaald door de kwaliteit van de aangrenzende 

habitattypen. Ook hier is de afname van hoge stikstofdepositie een cruciale factor voor behoud. 

Daarnaast is een goed beheer noodzakelijk voor dit halfnatuurlijke type. Het verwijderen van opslag 

en begrazing zijn de belangrijkste maatregelen.  
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Heischrale graslanden (H6230) 

Schrale graslanden zijn op de Veluwe ruim voor handen. Heischrale graslanden met voldoende 

kwaliteit (soorten) zijn echter sterk afgenomen. De doelen zijn dan ook uitbreiding en 

kwaliteitsverbetering. De typische soorten van heischrale graslanden zijn bijzonder gevoelig voor 

stikstof. Verlaging van de depositie tot beneden de KDW is dan ook voorwaarde voor een gunstige 

staat van instandhouding. Daarnaast is een goed beheer van groot belang. De belangrijkste 

maatregelen daarbij zijn begrazing of maaien. Kleinschalig plaggen kan kieming van typische soorten 

bevorderen. Ter overbrugging van de periode tot de KDW is bereikt kan bekalking of het aanbrengen 

van leem of steenmeel het bufferend vermogen van de bodem op peil houden. Heischrale 

graslanden zijn rijk aan minder mobiele soorten als loopkevers, mieren en reptielen. Waar nodig 

kunnen voorzieningen worden gerealiseerd om infrastructuur te passeren.  

Voor de typische soorten en voor de aan heide en heischraal grasland gebonden habitatsoorten kan 

de aanleg van schrale heideakkertjes van groot belang zijn. Hiervoor komen niet kwalificerende delen 

van het terrein in aanmerking. Op Kroondomein Het Loo komt nog een aantal groeiplaatsen voor van 

landelijk zeer zeldzame kenmerkende soorten van heischraalgraslanden zoals knollathyrus en kleine 

schorseneer. Via gericht beheer wordt getracht deze groeiplaatsen te versterken en waar mogelijk uit 

te breiden. 
 

Alle bovengenoemde habitattypen in het droge zandlandschap zijn een cultuurrelict, en dus een 

instabiel habitattype dat alleen door beheermaatregelen in stand kan worden gehouden. 
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Overige beperkt aanwezige habitattypen 
Naast de hierboven besproken habitattypen die in aanzienlijke oppervlakten aanwezig zijn komt er 
een aantal habitattypen in zeer beperkt mate voor. Deze staan weergegeven in onderstaande  tabel. 
 

habitattype oppervlaktei Aanwezigheid 

H2330 Zandverstuivingen 14,73 ha Slechts beperkt aanwezig ten 
noorden en zuiden van de 
Hofweg. Geen kansen voor 
actief stuivend zand maar 
beheertype worden in stand 
gehouden door kleinschalig 
beheer. 

H3130 Zure vennen & H3160 
Zwakgebufferd ven 

H3130 1,54 ha 
H3160 1,48 ha  

Verspreid aanwezig door het 
gebied. Er loopt vanuit de 
provincie een 
vennenherstelplan, indien 
maatregelen noodzakelijk zijn 
dan worden deze uitgevoerd. 

H5130 Jeneverbesstruweel Niet in dataset Alleen aanwezig op de 
Rollekoot, hier zijn 
maatregelen voorzien voor 
herstel. 

H7110B Actief hoogveen 0,03 ha Heel klein stukje bij het ven 
langs de Pomphulweg. Geen 
beheer nodig behalve af en toe 
opslag verwijderen. 

H7150 Pioniervegetaties 4,19 ha Beperkte oppervlakte op het 
Lage veld en de Asselse heide. 
Af en toe opslag verwijderen. 

H91D0 Hoog- en laagveenbos 
& H91E0C Beekbegeleidend 
bos 

H91D0 0,69 ha 
H91E0C 1,91 ha 

Kleine oppervlakte bij Bleeke 
meer. Er zijn 
uitbreidingskansen bij de 
Motketel. 

 

 
SOORTEN 
N2000-soorten die in KDHL een geschikt leefmilieu (kunnen) vinden zijn gevlekte en sierlijke 

witsnuitlibel, kamsalamander, meervleermuis, wespendief, draaihals, boomleeuwerik, 

roodborsttapuit, tapuit, grauwe klauwier, boomleeuwerik, roodborsttapuit, tapuit, zwarte specht, 

ijsvogel, nachtzwaluw, beekprik, rivierdonderpad, vliegend hert, en drijvende waterweegbree. 

Handelingen die genoemde soorten significant kunnen verstoren zijn niet toegestaan. 

In bijlage 1 staan specifieke beheervoorschriften vermeld.  
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7. NATUURONTWIKKELING  
 

In Kroondomein Het Loo zijn drie gebiedsdelen met concrete mogelijkheden bestaan om 

landbouwgrond via natuurontwikkeling om te vormen in natuurgebied. Het betreft gronden  

 in het Lageveld en de omgeving van het Uddelermeer en Bleeke Meer (boswachterij Uddel), 

 de Motketel  (boswachterij Gortel), 

 en de Hertenkamp  (boswachterij Gortel). 

De realisering van deze functieverandering en inrichting is afhankelijk van externe financiering, 

normaalgesproken via de overheid.  

 

Lage Veld, Uddelermeer en Bleeke Meer 

In het Lage Veld is al eerder, in 1995, 12 ha grasland afgeplagd. In dit gebied op de westflank van de 

Veluwe nabij Uddel treedt kwel op.  

Sindsdien zijn nog ongeveer 4 ha vrijgekomen van pacht. Toevoeging daarvan aan het 

natuurontwikkelingsgebied is gewenst, vanwege de versterking van de robuustheid van het systeem, en 

vergroting van de gradiënt van droog naar nat. 

Bezien zal worden of ook rond het Uddelermeer en Bleeke meer natuurontwikkeling op enkele 

agrarische percelen mogelijk is.  

 

Motketel 

De Motketel is een laaggelegen deel van het Kroondomein ten oosten van Niersen, aan de voet van de 

Veluwe waar deze overgaat in het dal van de IJssel. Er treedt kwel met ijzerhoudend water op. Hier is in 

2013 al een deel van de aanwezige landbouwgronden ongevormd naar broekbos en nat schraalland.  

Er zijn nog 3 percelen waar ook vochtig hooiland, nat schraalland en beekbegeleidend bos ontwikkeld 

kan worden.   

 

Hertenkamp 

De Hertenkamp is een deel van het Kroondomein gelegen op de oostflank van de Veluwe. Aan de 

oostgrens van de Hertenkamp bevinden zich drie graslandpercelen, bij elkaar ongeveer 9 ha, gescheiden 

door twee stroken bos. In de graslanden treedt kwel op. In 2011 is de centrale sloot in het meest 

zuidelijke perceel verbreed en uitgevlakt. Daardoor is de kwel toegenomen en over een grotere 

oppervlakte effectief geworden. De potentie voor natuurontwikkeling is groot. 

 

Projecten in het kader van natuurherstel 

Vanwege overheidsregelingen om de natuurkwaliteit te verbeteren en de invloed van stikstof en 

verdroging tegen te gaan zullen er in de beheerplan periode financiële mogelijkheden zijn om te werken 

aan heideherstel, vernatting, bosontwikkeling en mogelijk andere natuurherstelprojecten. KDHL zal 

daarop inspelen.  
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8. FAUNABEHEER 
 

Het vigerende Faunabeheerplan bij aanvang van dit algemene beheerplan kent een looptijd van 

2021-2025. Elke 5 jaar wordt een nieuw plan opgesteld. 

Gedurende de looptijd van dit beheerplan voor KDHL zullen daarom normaalgesproken ook nog de 

Faunabeheerplannen 2026-2030 en 2031-2035 het licht zien. 

De tekst van het Faunabeheerplan is hier te vinden op de website van KDHL. 

 

Algemeen gesteld acht KDHL een stand van roodwild, damwild, reeën en wilde zwijnen gewenst 

waarbij natuurlijke verjonging van bos, wildzichtbaarheid en gezonde populaties aan de orde zijn.  

Voor natuurlijke verjonging mag de stand niet te hoog zijn. Voor de wildzichtbaarheid is een 

concentratie van de aantalsreductie in het najaar gekoppeld aan een verminderde aanwezigheid van 

mensen gunstig. Gezonde populaties kunnen uitwisselen en zich zoveel mogelijk vrij verplaatsen en 

kennen een minimale grootte. 

 

De aanwezigheid van de wolven binnen KDHL sinds 2018 betekent dat zij de natuurlijke 

populatiegroei dempen. De tijd zal leren welk effect dit precies zal hebben op stand en benodigde 

reductie.  

Uiteraard wordt die laatste verminderd indien de gewenst geachte voorjaarstanden mede door de 

vraat door wolven worden benaderd.  

330 edelherten, 70 damherten, 450 reeën en ongeveer 275 wilde zwijnen zijn de maximale 

voorjaarsstanden bij een regulier natuurlijk voedselaanbod en medegebruik van de 

landbouwgronden in de mate die door de provincie wordt toegestaan.  

 

Wildweides  

Wildweides dienen om in het schrale biotoop van de Veluwe het wild iets extra’s te bieden dat ze 

ooit wel tot hun beschikking hadden in het inmiddels voor agrarische doelen ingerichte laagland. 

Verspreid over KDHL liggen circa 35 wildweides met een totale oppervlakte van ongeveer 20  ha. Elk 

jaar wordt circa één derde deel van de oppervlakte wildweides opnieuw ingezaaid. 

 

De oude wildweides worden vaak begrensd door schraalgrasland. Dat waren ooit delen van de 

wildweide. Ze zijn echter reeds decennia niet meer bemest. Ze zijn rijker dan de omliggende 

gronden, maar armer dan landbouwgronden. Het zijn botanisch interessante percelen die voor een 

deel als habitat onder Natura 2000 zijn geregistreerd. 
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LANDBOUW,  CULTUUR EN BEBOUWING 
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9. LANDBOUWGROND   
 
Op Kroondomein Het Loo is ongeveer 305 ha landbouwgrond aanwezig. Daarvan ligt 270 ha in het 

Kroondomein en 35 ha in het Staatsdomein.  

 

Van de landbouwgrond van het Kroondomein wordt ruim 100 ha verpacht aan derden. Op die gronden 

ziet Het Kroondomein liefst biologische, natuurinclusieve of circulaire landbouw. Dat is gezien de huidige 

overeenkomsten niet vanzelfsprekend realiseerbaar.  

De niet verpachte gronden worden door KDHL beheerd.  

Op het overgrote deel daarvan wordt agrarisch natuurbeheer toegepast. Bij het agrarisch natuurbeheer 

staat het natuurbeheer en de natuurkwaliteit voorop. De agrarische productie is ondergeschikt.  

Op enkele percelen, circa 5 ha,  wordt vee ingeschaard, veelal koeien, maar soms ook schapen of 

paarden. Hiermee wordt het oorspronkelijk agrarische karakter van de buurtschappen onderstreept. 

Ook doet een gering deel dienst als wildakker met behoud van agrarische bestemming.  

Waar mogelijk zal in Het Lage Veld, de Motketel, de Hertenkamp en bij het Uddelermeer agrarische 

grond omgezet worden in natuur. Hiervoor zijn echte ook investeringen van derden (veelal LNV of 

provincie ) nodig ter compensatie van de waardevermindering van de grond en de inrichtingskosten.  

Voor zover KDHL de agrarisch grond zelf beheert is de productie SKAL gecertificeerd. Er wordt alleen 

biologische mest gebruikt.  

 

De landbouwgrond van het Staatsdomein is ingebed in bossen van de boswachterij Hoog Soeren en in 

het eigenlijke dorp Hoog Soeren. Die landbouwgrond is in beheer bij het RVB. In het Staatsdomein ligt 

circa 10 ha aan wildakkers. 
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10. CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 
 

A. Cultuurhistorie in Paleispark Het Loo 

In Paleispark Het Loo zijn historisch twee gebieden te onderscheiden: 1. het Oude Park met barokke 

en Engelse landschapsstijl, dat reeds van oorsprong rond het Oude Loo lag en dat altijd verbonden is 

geweest met paleis Het Loo, en 2. het (heide)gebied dat in de loop van de 19e eeuw aan het 

oorspronkelijke Paleispark is toegevoegd.  

 

Ten behoeve van het cultuurhistorisch beheer is het nodig beheersreferenties in de tijd te kiezen. Omdat 

het Oude Park en het later verworven terrein niet dezelfde geschiedenis hebben is ook hun referentie 

verschillend. Binnen het Oude Park zijn zelfs diverse beheersreferenties te kiezen. 

 

Het belangrijkste referentiebeeld van het Oude Park wordt gevormd door het oude stelsel van wegen, 

paden, lanen, landschapsontwerp en sprengen. De vijvers, opstanden van diverse soorten bomen, en 

gazons met boomgroepen zijn daar later aan toegevoegd. 

Bij het beheer van het Oude Park wordt prioriteit gegeven aan het behoud van het oude karakter. 

Beplantingen, wegen, paden, vijvers, sprengen en bruggen worden zoveel mogelijk in hun 

oorspronkelijke vorm bewaard. De oude sprengen dateren al van vóór de bouw van het paleis. Het zijn 

gegraven beken, die dienden voor de papierindustrie en het malen van graan. De vijvers in hun huidige 

romantische vormen dateren uit de 19e eeuw.  

 

In het in de 19e eeuw verworven voormalige heidegebieden is de referentie voor wegen en paden 

conform zoals deze zijn aangelegd in de loop van de 19e eeuw. Anders ligt het met de begroeiing in deze 

gebieden. Er zijn vier belangrijke perioden in de begroeiing te onderscheiden: die van het 

oorspronkelijke natuurlijke bos, van de heide, van de heidebebossing ontwikkelend naar natuurlijker 

bos, en de periode van omvorming naar meer-producerend naaldbos. Geen van deze referentiebeelden 

is specifiek voor het gebied als paleispark. Het meest specifiek voor de periode dat dit gebied bij het 

Paleispark hoort is echter wel dat de heide bebost is met groveden waarin het proces van successie naar 

natuurlijker bos plaats kon vinden. 

 

Bij het beheer van het in de 19e eeuw verworven gebied wordt daarom enerzijds typisch  

parkbeheer gevoerd voor zover het wegen, paden en sprengen betreft, en anderzijds landschappelijk- en 

natuurbeheer voor zover het de vegetatie en fauna betreft. 

Daarmee wordt tevens de aansluiting tot stand gebracht bij het beheer van het aangrenzende 

Kroondomein en Staatsdomein voor zover het landschap-, flora- en faunabeheer betreft. In het 

Kroondomein en Staatsdomein gelden dan, met uitzondering van de houtproductie, dezelfde 

landschappelijke- en natuurbehoudsoverwegingen als in het 19e-eeuwse park. Aan de houtproductie 

wordt echter in het Paleispark geen prominente functie meer toegekend. Houtkap vindt vooral plaats uit 

ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke of esthetische motieven. 

Er wordt derhalve gekozen voor handhaven van het aanwezige heidelandschap, en het toekennen van 

de natuur- en landschapsfunctie aan het bos en het half open landschap. Het bos zal verschillende fases 

van de successie vormen, met inbegrip van de vervalfases.  

 

 

 

49



 

Binnen het raamwerk van behoud van cultuurhistorie en esthetiek worden de volgende zaken 

onderscheiden: 

- lanen en paden 

- parkbos 

- open terrein 

- sprengen en vijvers 

- archeologische objecten 

- opstallen/folly’s/dierenkerkhof. 

 

Lanen en paden 

Ongeacht de locatie in het Paleispark worden alle lanen en paden in stand gehouden.  

 

Parkbos 

Dit zijn de boomgroepen in Engelse landschapsstijl en bossen in het Oude Park. Het beheer is er op 

gericht om het karakter van landschapspark en verzorgd bos in stand te houden. Het gaat vooral om de 

esthetiek. Het betreft ca 200 ha. 

 

Open terreinen 

De ca 30 ha open terreinen in het Paleispark zijn restanten van de vroegere heidevelden en van de 

voormalige boerderij bij het Jagershof. Slechts een klein deel van de huidige open terreinen bevat nog 

heide. Over het algemeen zijn de open terreinen nu bezet met blauwe en rode bosbes en grassen. 

Verspreid komen ook bomen in de open terreinen voor. In de bestaande open terreinen wordt het open 

karakter in stand gehouden. Heidevegetatie wordt op kleine schaal in stand gehouden. 

 

Sprengen en vijvers 

De wateren in het Paleispark betreffen sprengen en vijvers. Deze worden in hun bestaande toestand, 

met inbegrip van hun oevers, in stand gehouden. 

 

Archeologische objecten 

In het Paleispark liggen twee grafheuvels en drie 19e-eeuwse “zandforten”. Het beheer is erop gericht 

deze objecten, en de ruimte er omheen te beschermen.  

 

Opstallen/folly’s/dierenkerkhof 

De opstallen in het Paleispark betreffen woningen, bedrijfsgebouwen en folly’s. Ze worden in hun 

bestaande toestand in stand gehouden.  

 

B. Cultuurhistorie in de Boswachterijen 

Cultuurhistorische elementen in de Koninklijke Houtvesterij betreffen de restanten van de 

oorspronkelijke openheid die nu nog aanwezig is op de heidevelden, een aantal oude wegen en 

kaarsrechte ontginningswegen, drie oude voerhutten, naamstenen, en een aantal oude boerderijen 

en woningen. Vanwege hun waarde worden deze elementen gericht op hun specifieke waarde 

beheerd.   

 

Archeologische objecten zijn gebonden aan terreinen van kleine omvang. Vanwege hun bijzondere 

waarde worden deze objecten geheel gericht op hun specifieke waarde beheerd. Het betreft 
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grafheuvels, urnenvelden, ijzerkuilen, Celtic fields, Hessewegen, aardwerken waaronder de 

Hunneschans.  

 

 
 
Al deze objecten zijn aangewezen als archeologische monumenten. Het terrein op en om de 
Hunneschans wordt open gehouden door er regelmatig schapen te laten grazen. 
De staat van onderhoud van deze monumenten wordt door een daartoe gespecialiseerd extern 
bureau geïnspecteerd. 
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11. HUIZEN EN ANDERE OPSTALLEN 
 
De opstallen in KDHL zijn te verdelen in verschillende categorieën: 

- de opstallen in het Kroondomein, in beheer bij KDHL; 

- de opstallen in het Staatsdomein, eigendom van het RVB en in beheer bij KDHL of RVB.   

 

De opstallen in het Kroondomein 

Er bevindt zich een groot aantal opstallen in Het Kroondomein, te weten: 

67 woningen; 

1 boerenhoeve; 

1 restaurant; 

1 bezoekerscentrum met ondergeschikte horeca; 

1 opleidingscentrum; 

4 dienstgebouwen; en 

10 diversen.  

De dienstgebouwen omvatten werkschuren in de boswachterijen. De diversen omvatten onder andere 

voormalige voerhutten en waterputten.  Een deel van de opstallen, woningen,  is verkocht op basis van 

erfpacht. De rest wordt verhuurd of is in eigen gebruik. Deze opstallen worden door het Kroondomein 

tegen brandschade verzekerd. De te verzekeren herbouwwaarde wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. 

In de tussenliggende jaren wordt de verzekerde herbouwwaarde geïndexeerd. 

 

Ook zijn er nog 3 woningen op basis van opstalrecht, alsmede een school, dorpscentrum en 

sportfaciliteiten en tankstation op dezelfde basis.   

 

Van de woningen worden er 20 aan derden verhuurd en 7 als dienstwoning aan boswachters en 

faunabeheerders. Eén woning wordt gebruikt als vakantiewoning door het personeel van de Dienst 

Koninklijk Huis.  

 

Van alle opstallen die door het Kroondomein worden onderhouden wordt periodiek een overzicht van 

de onderhoudstoestand gemaakt.  

 

Woningen die momenteel aan derden worden verhuurd en waaruit de huurder vertrekt worden in 

beginsel verkocht met het vestigen van een erfpachtovereenkomst. Wel wordt, ook op termijn,  

gestreefd naar behoud van een mix van huur en erfpacht, waarbij nu het accent duidelijk richting 

erfpacht ligt.  

 

De opstallen in Staatsdomein Hoog Soeren 

Drie opstallen, woningen,  in het Staatsdomein Hoog Soeren die aan derden in gebruik zijn gegeven zijn 

in beheer bij  KDHL. Eén van deze opstallen wordt verhuurd als dienstwoning.  

De 6 bedrijfsgebouwen van het Staatsdomein Hoog Soeren zijn in onderhoud bij KDHL, ten laste van het 

budget van het Staatsdomein afdeling Hoog Soeren.  

 

Een hoeve met land, Haslo, ligt als een enclave in het natuur- en bosgebied. De pachtovereenkomst 

bestaat rechtsreeks tussen RVB en pachter.  
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De opstallen in het Staatsdomein Paleispark 

Het onderhoud van de meeste opstallen in het Staatsdomein Paleispark wordt uitgevoerd door KDHL in 

nauwe samenspraak met, en ten laste van het budget van, het RVB. Twee van deze opstallen zijn een 

dienstwoning.    

De 5 bedrijfsgebouwen in het Paleispark worden onderhouden door KDHL, ten laste van het budget van 

het Staatsdomein afdeling Paleispark. 

Dat geldt ook voor de het theehuis, de badtent, het botenhuis en de Leeuwenbrug en de Paviljoensbrug 

bij de Veldvijvers. Het onderhoud van de rijksmonumenten in het afgescheiden gedeelte van Het Oude 

Loo berust bij het RVB. Dit betreft het Oude Loo zelf en de bijbehorende opstallen. 
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12. WEGEN EN BRUGGEN 
 
Wegen 

Kroondomein Het Loo wordt doorsneden door een veelheid aan wegen. Sommige dateren van vóór de 

aankopen in de 17e , 18e , 19e en 20e eeuw. De oudste wegen zijn vooral verbindingen tussen de 

verschillende dorpen en buurtschappen. Zij volgen vaak het reliëf van het landschap. De 

ontginningswegen daterend van het begin van de 20e eeuw waren veelal kaarsrecht. Een deel van de 

rechte wegen is en wordt vanwege landschappelijke redenen aan het omringende landschap aangepast 

en verlegd of van lichte bochten voorzien. 

 

De belangrijkste wegen in het terrein zijn voorzien van een leem-grind dek. Het overgrote deel van de 

wegen liggen gewoon in het zandbed van de ondergrond. Beide typen van wegen vereisen regelmatig 

onderhoud, vooral nadat er ter plaatse hout is afgevoerd en na zware regenval. 

 

Door Kroondomein Het Loo loopt een aantal openbare wegen. Voor zover daar gemotoriseerd verkeer 

op is toegestaan zijn deze wegen in eigendom, en dus ook in onderhoud, bij derden, meestal de 

gemeente.  

 

Voor alle wegen geldt dat KDHL, als eigenaar van de bomen aan weerszijden van de weg,  zorg moet 

dragen voor het tijdig verwijderen van riskante takken en bomen. 

 

In een aantal wegen liggen wildroosters. De wildroosters zijn in beheer en onderhoud bij KDHL. Voor 

zover die wildroosters deel gaan uitmaken van de bescherming van het verkeer en de landbouw buiten 

KDHL hoort het beheer en onderhoud bij de wegbeheerder. 

 

Bruggen 

Bruggen liggen over de sprengen in het Paleispark en bij Niersen, en over de beek van de bron Hasloo. 

Het onderhoud van deze bruggen wordt gedaan door KDHL. 
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13. BELEVINGSWAARDE EN RECREATIE 
 
Eén van de karakteristieken van Kroondomein Het Loo betreft de grote belevingswaarde van het 

landschap en de bossen. Het gaat daarbij enerzijds om schoonheid, esthetiek, en anderzijds om 

beelden die worden geassocieerd met natuurlijkheid. De reservaatsgedeelten in het bos en de 

vergezichten spelen daarbij ontegenzeggelijk een grote rol.  

 

Ter vergroting van de belevingswaarde dienen binnen het gezichtsveld vanaf de weg de volgende 

zaken gerealiseerd te worden: 

- kunstmatigheden, zoals strakke opstandsranden en -grenzen, worden weggenomen; 

- de scheidingen tussen weg en bos worden vervaagd; 

- eenvormigheden en monoculturen worden doorbroken; 

- diversiteit in boombeelden met betrekking tot diameters, leeftijden en soorten wordt vergroot; 

- het beeld van eenheid van het totále bos wordt geschapen, in tegenstelling tot de opstandsgewijze 

verdeeldheid; 

- abnormale, grillige en natuurlijke vormen in het bos, zoals veelstammen, loofbomen in naaldbos, 

bomen met diepe betakking, worden gehandhaafd; 

- voorzieningen blijven beperkt  

- de scherpe grenzen van brandsingels worden doorbroken; 

- bij het ontstaan van nieuwe scherpe grenzen, vanwege het weghalen van een raster of om welke 

reden dan ook, worden deze weer vervaagd; 

- permanente openingen worden goed open gehouden, opdat bomen met diepe kronen (vaak 

randbomen) gaaf blijven. 

 

Met betrekking tot het recreatief gebruik zijn er in Kroondomein Het Loo twee gebieden te 

onderscheiden. Enerzijds is er het Paleispark en anderzijds de boswachterijen. Het Paleispark is 

jaarrond geopend en tegen een geringe financiële bijdrage toegankelijk. In het Paleispark zijn veel 

faciliteiten voor de wandelaar, zoals wandelroutes, paden en rustbanken. 

Het binnen het park gelegen terrein rond het Oude Loo, ongeveer 20 ha, wordt gedurende zestig dagen 

per jaar voor het publiek opengesteld. Het is gebruikelijk de maanden april en mei daarvoor aan te 

wijzen. 

In de boswachterijen is het evenwicht tussen natuurwaarden, het bieden van recreatieve 

mogelijkheden en het faunabeheer en de daaraan gekoppelde wildzichtbaarheid bepalend voor de 

wijze en mate van openstelling. De toegang is gratis. KDHL zal eventuele toegangspassen voor ruiters 

en mountainbikers die op een groter deel van de Veluwe gelden in overweging nemen.  

In de boswachterijen wordt slechts een beperkt aantal wandelroutes aangegeven, en zijn een zeer 

klein aantal, eenvoudig uitgevoerde, rustbanken geplaatst. Daar wordt het vinden van de weg vooral 

aan de eigen invulling door de recreant overgelaten.  

De gemarkeerde wandelroutes beginnen en eindigen altijd bij een parkeerplaats. 

Voor ruiters zijn hoefslagen aangegeven. Ook zijn er routes voor aanspanningen. Vrij rijden is niet 

toegestaan. 

Aperte vermelding verdienen nog bezoekerscentrum Het Aardhuis en Het Aardhuispark. Voor Het 

Aardhuispark wordt ook een geringe toegangsbijdrage gevraagd.  

De rust op Kroondomein Het Loo is het uitgangspunt voor het handhaven van landschaps- en 

natuurbeleving. Door gemotoriseerd verkeer, het gebruik van geluidsapparatuur zo veel mogelijk te 

weren en massabijeenkomsten, intensieve recreatie en evenementen slechts mondjesmaat toe te 
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staan, en het landgoed voor verdere versnippering te behoeden, wordt bijgedragen aan de 

handhaving van deze rust.  

Vanwege bovenstaande, het gunnen van rust aan de natuur en het effectief kunnen uitvoeren van de 

noodzakelijke aantalsreductie, mede gericht op een grote wildzichtbaarheid de rest van het jaar, is 

een groot deel van de boswachterijen drie maanden ( van 15 september tot 25 december)van het 

jaar voor het publiek gesloten. De overige negen maanden van het jaar zijn ze, met uitzondering van 

rustgebieden en heideterreinen, vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers. De vrije toegang voor 

fietsers, er zijn steeds meer soorten fietsen, is onderwerp van discussie, Veluwebreed. Hieraan 

zouden restricties kunnen worden gesteld.  

 

Grensmarkeringen 

Bij de belangrijkste entrees van Kroondomein Het Loo zijn aan weerszijden van de weg eiken 

entreepalen geplaatst, met op de ene paal HET en op de andere LOO geschilderd. 

Een aantal van deze entrees zijn voorzien van geschaafde houten slagbomen om te voorkomen dat met 

auto’s het terrein op wordt gereden. Op weinig gebruikte entrees en op grenzen van rustgebieden 

binnen KDHL zijn slagbomen van eiken stammen aangebracht. 

Op hoeken in de buitengrens van KDHL zijn in het verleden kadasterstenen ingegraven. Waar die stenen 

in de loop van de tijd zijn verdwenen zijn nieuwe betonnen palen ingegraven. 

Over grote lengtes van de buitengrens , vooral daar waar die niet evident is door bebording, wegen of 

rasters zijn kleine Loopalen, met opschrift HET LOO,  aangebracht, die dezelfde vorm hebben als de 

entreepalen.  
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14. ZORGPLICHT 
 
Op de beheerder rust de verplichting zorg te dragen voor een verantwoord beheer van bomen en 

delen van wegen op plaatsen waar derden toegang hebben, de zogenaamd zorgplicht. De zorgplicht 

is groter naar mate er meer mensen komen en naar mate de kans op schade groter wordt. Langs 

openbare wegen waar auto’s rijden is de verantwoording het grootst, maar ook uitgezette 

wandelroutes brengen een extra verantwoordelijkheid voor de beheerder mee. De zorgplicht strekt 

zich echter ook uit tot de kwaliteit van de aanwezige infrastructuur en de voorzieningen die getroffen 

zijn om de bezoekers van dienst te zijn. 

De beheerder moet daarbij een redelijke balans trachten te vinden tussen wat redelijkerwijze door 

bezoekers aan zorg verwacht mag worden en wat redelijkerwijs geboden moet worden.  

De principes aangaande de zorgplicht gelden voor heel Kroondomein Het Loo, waarbij wel een 

onderscheid wordt gemaakt tussen de boswachterijen Uddel, Gortel en Hoog Soeren enerzijds  en 

het Paleispark en het Aardhuispark anderzijds. Dit onderscheid is gemaakt op grond van het feit dat 

er vooral in het Paleispark  maar ook in Het Aardhuispark zeer intensief wordt gerecreëerd en dat 

men daartoe ook wordt ‘uitgenodigd’ door de verstrekte informatie, entreeheffing en uitgezette 

wandelroutes. 

 

Binnen Kroondomein Het Loo wordt onderscheid gemaakt tussen A, B en C-wegen: 

 A-wegen zijn alle openbare wegen; 

 B-wegen zijn alle wandelroutes en ruiterroutes;  

 C-wegen zijn alle overige wegen en paden, zijnde niet gemarkeerd. 

 

Alle A-wegen (dus ook de openbare grindwegen) worden eenmaal per jaar gecontroleerd. De periode 

waarin dit gebeurt dient november te zijn. Dat is de periode waarin de vruchtlichamen van 

schimmels het best zichtbaar zijn. In principe worden bij deze wegen geen risicobomen getolereerd. 

De controle wordt uitgevoerd door de boswachter. Hij kan dit werk uitbesteden aan een 

gecertificeerde VTA-er (Vitality Tree Assessment). 

 

Alle B-wegen en de directe omgeving van parkeerplaatsen worden eens in de twee jaar 

gecontroleerd. Dit kan in eerste instantie door terreinmedewerkers, die de VTA cursus hebben 

gevolgd, worden gedaan. Alle gevaarbomen worden verwijderd. Twijfelgevallen worden besproken 

met de boswachter, alvorens tot eventuele verwijdering wordt overgegaan. 

 

De bomen langs C-wegen worden in principe meegewogen bij elke dunning. Tijdens het blessen dient 

de blesser (de boswachter) langs de paden extra aandacht te schenken aan het veiligheidsaspect van 

de bomen. Gevaarbomen dienen verwijderd te worden.  

Buiten de dunningsjaren geldt als algemene regel dat als een gevaarboom wordt waargenomen, deze 

onverwijld wordt verwijderd. 
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Paleispark en Het Aardhuispark 

In het Paleispark en Het Aardhuispark worden de volgende regels gehanteerd. 

 

Gemarkeerde wandelroutes en de grindwegen, die ook wel door auto’s worden gebruikt, dienen 

eenmaal per jaar te worden gecontroleerd.  

De wandelpaden, niet zijnde gemarkeerd als wandelroute, worden eenmaal per twee jaar 

gecontroleerd. 

Verder geldt hier, net zoals voor het overige deel van Kroondomein Het Loo, dat als een gevaarboom 

wordt waargenomen, deze wordt verwijderd. Risicobomen worden eerst met de boswachter 

besproken, alvorens een beslissing wordt genomen over het al dan niet verwijderen van de boom.  
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15. ADMINISTRATIEVE  PROCESSEN, RISICOANALYSE EN BEDRIJFSVOERING 
 
Governance bij Kroondomein Het Loo 

Kroondomein Het Loo bestaat uit het Kroondomein en Staatsdomein bij Het Loo, afdeling Hoog 

Soeren en afdeling Paleispark. De rentmeester is binnen Kroondomein Het Loo belast met het voeren 

van het beheer van het Kroondomein en het Staatsdomein bij Het Loo, en - in de functie van 

Jagermeester - met het beheren van de fauna en het behandelen van zaken betreffende het 

jachtrecht van de Koning.  

 

Voor het toezicht op het beheer en de advisering daaromtrent is er conform de Wet op het 

Kroondomein een Raad van Beheer voor het Kroondomein waarvan de leden worden benoemd door 

de Kroondrager. Voor het beheer van het Staatsdomein is destijds door de Minister van Financiën 

een “Commissie van Adviseurs van het Staatsdomein bij Het Loo” ingesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf 

(RVB) levert de voorzitter van deze Commissie.  

De leden in de Raad van Beheer en adviseurs van het Staatsdomein zijn grotendeels dezelfde 

deskundigen. Hiermee wordt de beoogde eenheid van beheer versterkt. De Raad van Beheer en de 

Commissie van Adviseurs van het Staatsdomein komen ieder twee maal per jaar bijeen, of zoveel 

vaker als de Raad of het RVB dit nodig achten. 

 

Planning- en Controlcyclus 

De planning- en controlecyclus is het proces van planning, via uitvoering en bijsturing 

naar verantwoording.  

 

De cyclus kent de volgende stappen: 

• Planning (wat gaan we doen) 

De meerjarenplanning (het beheerplan) van KDHL bestrijkt een periode van tien jaar en 

wordt indien nodig geactualiseerd. Dit plan vormt de basis voor de sturing van de organisatie. 

Aan de hand van het beheerplan voor de organisatie stellen de leidinggevenden een 

begroting op die vervolgens wordt opgenomen in de begroting voor het Kroondomein en 

Staatsdomein bij Het Loo afdeling Hoog Soeren en afdeling Paleispark. 

 

• Uitvoering (wat doen we op dit moment) 

Op de uitvoering van de planning en begroting wordt door de administratie periodiek 

gecontroleerd.  

Bij afwijkingen tussen begroting, geplande werkzaamheden en realisatie wordt aan de 

gerapporteerd en zo nodig bijgestuurd. 

 

• Verantwoording (wat is er gedaan en zijn de uitgevoerde werkzaamheden in lijn met de 

planning en begroting)   

De cyclus wordt afgesloten met de verantwoording in de vorm van het jaarverslag inclusief 

de jaarrekening. 
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De respectieve begroting,  jaarverslag en jaarrekening worden, na bespreking en beoordeling door de 

accountant, ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Beheer van het Kroondomein en Commissie 

van Adviseurs van het Staatsdomein. 

Het jaarverslag van het Kroondomein wordt vervolgens ter goedkeuring aan de Kroondrager 

voorgelegd. Na goedkeuring door de Kroondrager geeft de rentmeester de Minister van Financiën 

inzicht in de jaarrekening. 

Het jaarverslag van het Staatsdomein wordt door het Rijksvastgoedbedrijf vastgesteld.  

 

Kwaliteitsborging 

Het bosbeheer van KDHL is FSC-gecertificeerd. Het agrarisch beheer is SKAL-gecertificeerd. Dat geldt 

niet voor verpachte gronden.  

KDHL beschikt over het certificaat Particulier Natuurbeheer, zowel voor het Kroondomein- als het 

Staatsdomein deel.  

Dit certificaat is verstrekt door het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en 

Landschapsbeheer in 2013/2014. 

 

Risicobeheersing 

Het beheersen van risico’s is een voornaam beleidsonderwerp bij KDHL, aangezien KDHL een 

risicomijdende houding heeft. Deze houding uit zich onder meer in het zorgdragen voor adequate 

verzekeringen en strenge veiligheidseisen. Indien nieuwe risico’s worden gesignaleerd, tracht KDHL 

deze risico’s op korte termijn tot een acceptabel niveau terug te brengen. 

 

Rechtmatigheid financieel beheer 

Het financieel beheer wordt binnen Kroondomein Het Loo gestructureerd vorm gegeven. Om de 

financiële risico’s te beheersen wordt gewerkt volgens interne procedures en controles, 

functiescheidingen, documentatie en een juiste vastlegging van het financieel beheer.  

De externe accountant voert jaarlijks een interim- en eindejaarscontrole uit. 

 

In control verklaring 

Gelet op het voorgaande wordt er van uit gegaan dat ten aanzien van de financiële risico’s  de 

systemen van interne risicobeheersing en controle een redelijke mate van zekerheid geven dat de 

verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.  

 

Risicoanalyse 

Het beheer van Kroondomein Het Loo verloopt volgens een geordende en regelmatige opvolging van 

handelingen met de daar aan verbonden uitgaven en inkomsten. Er bestaan echter ook risico’s die de 

orde kunnen verstoren, en daarmee van beduidende invloed op het financieel exploitatieresultaat en 

de kwaliteit van het gebied kunnen zijn. Een aantal wordt onderstaand beschreven. 

 

Storm 

Storm is een regelmatig optredend natuurverschijnsel. Tegen het optreden er van is niets te doen. 

Wel is het mogelijk het bos zo robuust mogelijk te laten worden zodat de omvang van stormschade 

beperkt kan worden. Dat proces vindt plaats door het bos divers naar boomsoort en boomleeftijden 

te laten worden. De gekozen vorm van bosbeheer leidt daar toe.  

Stormschade kan leiden tot een verlaagde inkomstenstroom door breuk en als de houtmarkt inzakt 

door overaanbod, maar slechts zeer beperkt tot een verhoging van kosten, door vrijmaken van 
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wegen e.d. of ernstige inkomstenderving in de toekomst. De verlaging van inkomsten kan nooit meer 

zijn dan wat er normaal in een jaar aan hout wordt verdiend. In veel gevallen leidt stormschade 

tijdelijk tot een verhoogde opbrengst omdat dan vaak het te verkopen houtvolume hoger is dan in 

een normaal jaar. In geval er véél meer bomen in één jaar zijn omgewaaid dan de berekende 

jaarlijkse oogst kunnen de inkomsten over meerdere jaren worden uitgesmeerd om daarmee de 

mindere oogst in opvolgende jaren te compenseren. Verzekeren tegen de schade die storm 

veroorzaakt is wel mogelijk, maar met de omvang van het Kroondomein en het beperkte risico is het 

niet zinvol om dat te doen. Voor eigendommen van de Staat worden geen verzekeringen afgesloten, 

dus ook niet voor het Staatsdomein bij Het Loo. 

Stormschade leidt niet per definitie tot een vermindering van de kwaliteit van bos en landschap. 

Storm kan bijdragen aan de wenselijke heterogenisering van het bos. Alleen in geval vlaktegewijs bos 

wordt gestreken is sprake van het ontstaan van een eenvormige uitgangssituatie voor het daarna te 

ontwikkelen bos. Dat kan leiden tot een homogeen bos, hetgeen minder robuust is en door leeftijd 

en eenvormigheid lage esthetische waarde heeft. 

 

Na storm worden in eerste instantie de belangrijke openbare wegen van omgewaaide bomen 

ontdaan. Daarna volgen de rasters en roosters en vervolgens de overige wegen.  

 

Brand 

Vooral na droge perioden in het voorjaar is er een groot risico voor brand. Bijna elk jaar vinden er wel 

kleine branden in bos en hei op KDHL plaats. Snelle detectie is voor het bestrijden, en dus voor het 

beperken van de schade, van groot belang. Op risicodagen wordt er boven de Veluwe door de 

brandweer met een vliegtuig gesurveilleerd. Dankzij mobiele telefoons spelen recreanten en 

toevallige passanten een steeds belangrijker rol bij het melden van brand. 

 

Er ligt over KDHL een grof netwerk van brandsingels. Deze bestaan uit loofhoutsingels van 25 meter 

breedte aan weerszijden van een aantal wegen. Waar geen loofhout aanwezig is worden deze 

stroken open gehouden, en dus ontdaan van naaldhoutopslag. De brandgangen zijn er om in geval 

van een grote brand aangrijpingspunten te hebben om de brand te bestrijden. De stelling daarbij is 

dat de brandweer met hulp van water een brand wel kan bedwingen in loofbos of in lage vegetatie, 

maar niet als het brand in naaldbos. 

Verspreid over KDHL zijn vele brandkranen aanwezig, en een beperkt aantal watergaten waar de 

brandweerwagen water kunnen innemen. De punten zijn op kaart aangegeven. De kaarten zijn in 

bezit van de brandweer, de boswachters, de faunabeheerders en de medewerkers bos- en 

natuurbeheer.  

 

In overleg met de politie wordt de omgeving van de brand voor het publiek afgesloten.  

 

Het is mogelijk om een verzekering  tegen bosbrandschade te sluiten. Het Kroondomein doet dat 

sinds 2017 niet meer. De schade door brand zal door de heterogeniteit van het bos en de 

aanwezigheid van brandsingels nooit extreem zijn. 

 

Alle opstallen van het Kroondomein zijn tegen brandschade verzekerd. De herbouwwaarde van alle 

opstallen wordt elke vijf jaar getaxeerd. 

De opstallen van het Staatsdomein zijn niet verzekerd. 
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IJzel en sneeuw 

IJzel is een natuurverschijnsel dat wel regelmatig voorkomt maar zelden schade veroorzaakt. Als er al 

sprake is van schade is dat van beperkte omvang. Er hoeven en kunnen geen speciale voorzieningen 

voor te worden getroffen. 

Bij breuk door ijzel of sneeuw  wordt het opruimpatroon van stormschade gevolgd. Het kan zijn dat 

het bos tijdelijke voor het publiek moet worden gesloten.  

 

Ziektes en plagen 

Voor het beperken van ziektes en plagen in het bos helpt het om het bossysteem zo heterogeen 

mogelijk te maken en te houden. Monoculturen en eenvormigheid verhogen het risico op plagen. 

Het gevoerde systeem van het bosbeheer draagt bij aan het heterogeniseren van het bossysteem. 

Het actief bestrijden van ziektes en plagen vereist investeringen die zo goed als nooit rendabel zijn – 

los van de ecologische bezwaren die er aan kleven. Spreiding van boomsoorten, zowel op 

opstandniveau als over heel KDHL reduceert het risico voor schade van grote omvang. 

 

Klimaatverandering 

Het is nog onbekend welke invloed de verandering van het klimaat op de vitaliteit en groei van de 

bomen op de Veluwe precies zal hebben. Er mag verwacht worden dat de verschillende 

boomsoorten daar op verschillende wijze op reageren. De beheerder kan het risico verlagen door er 

voor te zorgen dat er zo veel mogelijk menging van boomsoorten in het bos aanwezig is. Daarmee 

wordt het risico gespreid. Het KDHL-bosbeheersysteem is op dat soort gemengde bossen gebaseerd. 

Ook brengt KDHL boomsoorten en herkomsten in het bossysteem waarvan verwacht mag worden 

dat zij de warmere en drogere omstandigheden goed aankunnen. Hiermee is in 2018 begonnen en 

deze aanpak zal inde beheerperiode worden voortgezet, zeker als zich daartoe mogelijkheden voor 

doen in het kader van externe financiering.  

 

Vee- en wildziektes 

Vee- en wildziektes kunnen in het ergste geval leiden tot het wegvallen van inkomsten uit verkoop 

van wild. De maximale omvang daarvan per jaar kan als een acceptabel risico worden beschouwd. 

 

Als er ernstige dierziektes uitbreken – onder het wild of in de veehouderij – wordt  zo nodig KDHL, of een 

deel daarvan, voor het publiek afgesloten. Ook kunnen op last van de overheid via te plaatsten rasters 

compartimenten worden gecreëerd.  

 

Bij het uitbreken van insectenplagen die schadelijk kunnen zijn voor bezoekers wordt de plaag bestreden 

als dat redelijkerwijs uitvoerbaar is, of wordt een deel van het terrein afgesloten voor het publiek. De 

eikenprocessierups wordt alleen bestreden op de Koningslaan in het Paleispark, vanwege de drukte 

daar. Verder vindt geen bestrijding plaats. Dat is ondoenlijk. Wel wordt algemeen gewaarschuwd, maar 

ook niet per boom of laan, omdat ook dat tot zeer veel werk en een grote hoeveelheid linten zijn leiden.  

In het tekenseizoen wordt het publiek ook gewaarschuwd vanwege de gevaren van de ziekte van Lyme.  

Inmiddels zijn de processierups en de teken ook algemener bekend bij het publiek. De verwachting is dat 

in de beheerplanperiode die bekendheid zeker niet zal afnemen.  

 

Instorten houtmarkt 

Hout vormt een belangrijke inkomstenbron voor de verschillende onderdelen van KDHL. Houtprijzen 

zijn afhankelijk van de wereldmarkt. Voor de komende jaren lijkt hout een gewild product, vanwege 

65



 

duurzaamheid en de positieve onderscheiding ten opzichte van staal en beton. Vanwege de alsmaar 

stijgende vraag naar hout en de afname van goedkoop te oogsten hout uit natuurlijke bossen is de 

verwachting dat de prijzen eerder verder gaan stijgen dan gaan dalen. Dat neemt niet weg dat een 

crisis altijd weer de kop kan opsteken. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat houtprijzen zo ver 

zullen dalen dat daarmee de inkomsten van het Kroondomein zo sterk zullen dalen dat daarmee de 

gezonde exploitatie wordt bedreigd. Mocht dat onverhoopt toch aan de orde zijn dan kan gedurende 

een beperkt aantal jaren overgegaan worden tot een verhoogde houtoogst. Immers, doordat er 

jaarlijks minder geoogst wordt dan er bijgroeit en dus de staande houtvoorraad jaarlijks toeneemt 

ten behoeve van het volwaardiger worden van het bos (inclusief voor het doen toenemen van de 

hoeveelheid oude en dode bomen), wordt er geleidelijk een “strategische” houtvoorraad opgebouwd 

waarvan een deel in geval van een langduriger negatief scenario aangesproken zou kunnen worden.  

Instorten van de houtmarkt heeft geen invloed op de kwaliteit van bos en landschap, tenzij 

substantieel ingeteerd wordt op de “strategische” houtvoorraad die immers bedoeld is om het bos 

volwaardiger te laten worden.  

 

Verlaging van bos- en natuursubsidies 

Subsidies maken een substantieel onderdeel uit van de inkomsten van het Kroondomein. De delen 

van KDHL die tot het Staatsdomein behoren krijgen geen subsidie. Het risico bestaat dat de overheid 

het subsidiebeleid versoberd. Dat kan van grote invloed zijn op de exploitatie van het Kroondomein. 

De subsidiestroom bestaat momenteel uit drie typen van bijdragen: 

a. Subsidies voor het natuurgericht beheren van landbouwgronden; 

b. Subsidies voor het openstellen van bos en landschap; 

c. Subsidies als algemene bijdrage in beheer van bos en landschap. 

 

Ad a. 

Hier levert het Kroondomein een tegenprestatie in de vorm van biodiversiteit op het gras- of 

bouwland. Als de subsidie voor natuurgericht beheer van landbouwgronden wegvalt moet worden 

vastgesteld of het beheer kan worden voortgezet ondanks de inkomstenderving of dat de 

landbouwgrond weer commercieel geëxploiteerd of verpacht gaat worden. In dat laatste geval 

worden de kwaliteiten (soortendiversiteit) die door een reeks van jaren natuurgericht beheer 

(agrarisch natuurbeheer) zijn ontwikkeld mogelijkerwijs ingeruild voor inkomsten uit oogst of pacht 

met het daar bijhorend eigentijds landbouwgebruik, hetgeen dan in eerste instantie bij voorkeur 

natuurinclusief zal zijn.  

 

Ad b. 

Evenals bij a. is hier sprake van het leveren van een jaarlijkse tegenprestatie door het Kroondomein. 

Als de openstellingssubsidie weg zou vallen hoeft het terrein niet langer gratis voor het publiek te 

worden opengesteld. In theorie kan dan overgegaan worden tot het invoeren van een 

toegangskaartjessysteem. In de praktijk zitten daar nogal wat haken en ogen aan als veel 

doorkruisende openbare wegen, toegangskaartenadministratie, extra controles, negatief imago 

risico. Daarom is er in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ook bewust van afgestapt. In geval van 

nood zijn die haken en ogen echter te overkomen. 

 

Ad c. 

Dit is de subsidiestroom waar geen jaarlijks-geleverde tegenprestatie aan verbonden is, maar wel 

langjarige tegenprestaties. Het grootste deel van deze subsidie wordt verkregen ten behoeve van het 
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in stand houden van landschapstypen met korte vegetatie, en voor een kleiner deel voor bos waaruit 

geen hout wordt geoogst (en een gering bedrag voor bos waar wél hout uit wordt geoogst). In beide 

gevallen moet worden vastgesteld of de ontwikkelde kwaliteiten (open landschap met specifieke 

flora en fauna in de heidelandschappen, en volwaardig oud bos met oude en dode bomen) op eigen 

kosten gehandhaafd kunnen worden, of er andere geldbronnen voor te vinden zijn, of dat er voor 

gekozen wordt die kwaliteiten deels in te leveren voor lagere kosten van het beheer van het 

heidelandschap en hogere inkomsten uit hout in de “bosreservaten”. 

Keuzen hierin worden ook gestuurd door de randvoorwaarden die wet- en regelgeving bieden.  

 

Dubieuze debiteuren en faillissementen 

Bij het KDHL zijn bij verkoopovereenkomsten betreffende de houtleveringen de “Algemene 

voorwaarden voor levering van hout en exploitatie van hout” van toepassing. In de Algemene 

voorwaarden zijn bepalingen opgenomen over leveringen, prijsafspraken, betaling, 

eigendomsoverdracht, aansprakelijkheid etc.  

De Algemene voorwaarden zijn de basis voor het debiteurenbeleid.  

Conform de voorwaarden wordt het hout gemeten, van merken voorzien, en pas afgevoerd nadat 

betaling heeft plaatsgevonden. Hierop wordt door de boswachters, in overleg met de administratie, 

toegezien.  

Hetzelfde betalingsregiem geldt voor de verkoop van brandhout aan particulieren. 

 

De tijdige betaling van de vergoedingen voor huur-, pacht-,  en overige overeenkomsten wordt 

maandelijks door de administratie gecontroleerd. Bij achterstand in de betaling wordt overleg 

gepleegd met de debiteur. Door de rentmeester kan in overleg met de debiteur naar aanleiding van 

liquiditeitsproblemen afwijkende betalingsafspraken worden gemaakt. Hierbij worden altijd de 

oorzaak van de liquiditeitsproblemen en solvabiliteit in ogenschouw genomen. 

Bij het niet nakomen van de afspraken door de debiteur wordt een incassobureau ingeschakeld.  

 

Fraude en diefstal 

Fraude is een procesrisico dat samenhangt met het deelnemen van mensen in processen. 

Bij KDHL zijn de volgende maatregelen genomen ter voorkoming van fraude en diefstal. 

- Alle medewerkers zijn conform de richtlijnen binnen de Dienst van Het Koninklijk Huis gescreend. 

- Binnen de Dienst van het Koninklijk Huis zijn gedragscodes opgesteld over de omgang met informatie 

en verwerkingen van gegevens. 

- De administratieve organisatie/interne controle bij KDHL is geheel beschreven en wordt aldus 

opgevolgd.  

De administratieve organisatie is transparant en de mogelijke risico’s zijn in beeld gebracht. Controle 

op de naleving vindt plaats door oogtoezicht in het terrein, controle op naleving van de vastgestelde 

administratieve regels door de administratie, functiescheidingen, periodieke afstemmingen in de 

administratie met de subadministraties en halfjaarlijkse accountantscontrole. 

Op diefstal door derden in het buitengebied wordt gecontroleerd door de boswachters, de 

faunabeheerders en de medewerkers bos- en natuurbeheer.   

 

Wettelijke aansprakelijkheid 

KDHL heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de Algemene Aansprakelijkheid, 

Werkgeversaansprakelijkheid en Milieuaansprakelijkheid. 
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De risicoaansprakelijkheid bij calamiteiten in het bos met betrekking tot bezoekers in bos- en 

natuurterreinen wordt eveneens gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Hierbij valt te 

denken aan vallende takken op mens, auto’s e.d. waarbij lichamelijk letsel en/of materiële schade 

ontstaat. Voorwaarde hierbij is dat KDHL in het kader van de wettelijke zorgplicht kan aantonen dat 

zij voldoende zorg heeft gedragen voor regelmatig onderhoud en controle van het bos. Dit kan KDHL 

aantonen door middel van de administratie, waaruit de diverse boswerkzaamheden blijken.  

Voor de aansprakelijkheid voor ongevallen bij stagiairs is een afzonderlijke verzekering afgesloten. 

 

Grensvervaging 

De kadastrale grenzen van KDHL zijn in het veld vaak niet zichtbaar.  

Omdat de wetgeving in Nederland er van uitgaat dat eigendom van grond in situaties van kwade 

trouw na 20 jaar, en in geval van goede trouw zelfs na 10 jaar, beschouwd kan worden als 

overgegaan op de stilzwijgende, en onbetwiste, gebruiker, is het belangrijk dat de eigenaar 

regelmatig zijn eigendomsgrenzen controleert.  

Om ongewenste situaties tijdig te kunnen signaleren controleren de faunabeheerders elk jaar de 

grenzen van KDHL op de aanwezigheid van de grensstenen en op ongeoorloofd gebruik van de grond. 

 

Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering is gericht op het behalen van de doelstellingen wat betreft natuur, houtproductie, 

recreatie, landschap, cultuurhistorie, archeologie, etc. 

Zoals eerder gesteld dient te gebeuren binnen een gezond financieel kader en op een zodanige 

manier dat het voortbestaan van het landgoed gezekerd blijft.  

 

Voor Het Kroondomein betekent dit dat van de subsidiemogelijkheden gebruik gemaakt zal worden, 

dat de houtproductie vooralsnog een forse bijdrage blijft leveren aan de opbrengsten en dat ook de 

woningen en opstallen hun steentje bijdragen.  

Voor Het Staatsdomein is via de beheeropdracht geregeld dat de doelstellingen op een adequaat 

niveau moeten worden ingevuld, met bijpassend budget.  

 

Het personeelsbestand van Kroondomein Het Loo volgt de arbeidsvoorwaarden van de Dienst van 

het Koninklijk Huis (DKH). Een deel van het personeel is actief bij onderhoud van en overige diensten 

voor Het Staatsdomein. De kosten daarvan worden één op één doorberekend aan thans het 

Ministerie van BZK, Rijksvastgoedbedrijf. Opbrengsten, bijvoorbeeld uit houtverkoop en 

kaartverkoop in Het Paleispark, staan daar tegenover.  

 

De huidige bedrijfsvoering en het bijbehorende afsprakenkader zijn zodanig dat ook voor de 

beheerplanperiode geen financiële problemen te verwachten zijn. Afhankelijk van subsidie- en 

marktmogelijkheden blijven bijstellingen uiteraard altijd tot de mogelijkheden behoren.  

 

Overheidsbeslissingen 

Bovenstaand werd al als risico benoemd het geheel of gedeeltelijk wegvallen van subsidies. 

Overheidsbeslissingen zouden ook kunnen leiden tot verminderde verdiencapaciteit van bos, 

landbouwgrond of gebouwen. In een dergelijk geval zal de bedrijfsvoering moeten worden aangepast 

en wordt ingezet op compensatie.   
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16. MONITORING  
 

In KDHL worden in elk geval de volgende onderdelen gemonitord: 

 

- Houtvoorraad en bijgroei (intern, FSC) 

- Grote hoefdieren (intern , vanwege faunabeheerplan)  

- Structuur, bos (SNL) 

- Structuur, korte vegetatie (SNL) 

- Plantensoorten, bos (SNL) 

- Plantensoorten, korte vegetatie (SNL) 

- Broedvogels, bos (SNL) 

- Broedvogels, korte vegetatie (SNL) 

- Insecten (SNL) 

- SOVON broed- en roofvogelmonitoring 

-  Vleermuizen 

De SNL-monitoring vindt plaats volgens de daar gestandaardiseerde frequentie.  

Daarnaast zijn er onregelmatig en incidenteel ander inventarisaties als naar dassen, bepaalde 

insectgroepen als bijvoorbeeld het vliegend hert.  

In bijlage 1 staan aanvullende gegevens aangaande habitatsoorten en bijzondere soorten.  

 

Houtvoorraad en bijgroei 

Bij de monitoring voor de houtexploitatie wordt vastgesteld wat de staande houtvoorraad is, wat de 

lopende bijgroei is, en de hoeveelheid staand dood hout. Uit deze gegevens wordt de verantwoorde 

jaarlijkse houtoogst berekend. Deze is elders in dit plan beschreven. 

De eerstvolgende inventarisatie vindt plaats in het Staatsdomein Hoog Soeren naar verwachting in 

2027/2028. De volgende inventarisaties in het Kroondomein in de boswachterijen Uddel en Gortel zijn 

voorzien voor 2029/2030.  

 

Grote hoefdieren 

Elk voorjaar worden tellingen uitgevoerd om de voorjaarstanden van edelherten, damherten, reeën en 

wilde zwijnen te schatten. Ook gedurende het jaar worden de aantallen goed gevolgd, zeker nu er 

sprake is van predatie door de wolf.  

 

SNL 

In het kader van SNL wordt er gemonitord op vegetatie, flora, dagvlinder, sprinkhanen, libellen en 

vogels. Er wordt gemonitord volgends het monitoringplan waarbij elke zes jaar de verschillende 

deelgebieden aanbod komen. 

 

Overig 

Dassen 

In 2020 zijn alle bekende dassenburchtlokaties door externe onderzoekers bezocht.  

 

Het bleek dat er sprake is van een afname in aantal bewoonde dassenburchten in KDHL ten opzichte 

van een soortgelijke inventarisatie in 1995. Dit geldt niet voor de populatie in het Paleispark. Deze is 

stabiel gebleven. 

De geconstateerde afname lijkt te zijn veroorzaakt door: 
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1) Een achteruitgang in de kwaliteit en kwantiteit van de kernvoedselgebieden (bemeste graslanden) en 

de bosbodems (verzuring). 

2) Door zwartwildrasters onbereikbaar voor de das geworden kernvoedselgebieden (Gortel, Niersen, 

Uddel en NO bosrand (Vaassen). 

3) Enorme toename (wroet)activiteit wilde zwijnen bij dassenburchten. 

In de beheerplanperiode kan de aanleg van tunneltjes onder de zwartwildkeringen een positief effect 

hebben.  

 

Vleermuizen 

Vleermuizen worden op 7 locaties jaarlijks gemonitord. Het aantal individuen en soorten is redelijk 

stabiel, al zijn er jaarlijkse fluctuaties.  

Min of meer vaste gasten zijn franjestaart, watervleernuis, dwergvleermuis spec., gewone 

grootoorvleermuis, baardvleermuis spec..  

De habitatsoort meervleermuis is zeer sporadisch aanwezig geweest, maar de laatste jaren niet 

meer.  
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17. COMMUNICATIE 
 

KDHL communiceert met de buitenwereld ten behoeve van twee doelen: informatieverstrekking aan  

bezoekers, en bouwen aan maatschappelijk draagvlak. Bij veel van de activiteiten zijn deze doelen 

verstrengeld. 

Informatie over KDHL wordt verstrekt via de website, via informatiepanelen bij parkeerplaatsen en via 

de bebording bij de entrees. 

Medewerkers in het veld staan bezoekers te woord wanneer zij daartoe aangesproken worden. 

Het gericht organiseren van excursies voor vakgenoten, sleutelpersonen in de maatschappij, algemeen 

belangstellenden en scholieren is bedoeld om informatie over beleid en beheer van KDHL te delen. 

 

Excursies worden voor allerlei groepen op verzoek georganiseerd. De Parkwachters nemen daarvan een 

groot deel voor hun rekening. Waar het gaat om het specifieke beheer van het bos worden de excursies 

geleid door een van de boswachters. De ontvangstruimte op Emma’s Oord speelt bij de ontvangst van 

bezoekers een centrale rol. 

 

Bij diverse gelegenheden wordt er een persbericht opgesteld. Zowel de schrijvende pers als de 

omroepen worden naar aanleiding daarvan op verzoek nader geïnformeerd. 

 

In het Aardhuis wordt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging elk jaar een 

symposium gehouden over een thema dat direct of zijdelings betrekking heeft op het bosbeheer.  

In bezoekerscentrum Het Aardhuis, gelegen 250 meter van de Amersfoortseweg, de drukke provinciale 

weg N344, is informatie te vinden over flora en fauna en historie van het landgoed. Het aangrenzende 

Aardhuispark, dat door KDHL beheerd wordt, dient daarbij ter ondersteuning. Bezoekers kunnen daar 

met een beetje geluk en inspanning genieten van de aanwezigheid van edel- en damherten. In het 

bezoekerscentrum is ook plaats voor horeca, ondersteunend aan de positieve natuur- en 

seizoensbeleving.  

 

Over onderwerpen die betrekking hebben op het Koninklijk Huis wordt de communicatie verzorgd 

door de Rijksvoorlichtingsdienst.   

 

Bij de opstelling van dit beheerplan is de mogelijkheid geboden aan diverse stakeholders tot het 

geven van een visie, schriftelijk of mondeling. Dit in eerste instantie op basis van het toesturen van 

een samenvatting van 25 bladzijden en desgewenst na toesturen van het complete plan. Vijf 

stakeholders hebben gereageerd. Hun opmerkingen zijn verwerkt in het plan.  

Geconsulteerd zijn:  

 Gemeenten Apeldoorn, Epe, Nunspeet en Ermelo 

 Veluwse buren-terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Geldersch landschap, Feitenhof, Elspeterbos BV 

 Dorps- en buurtverenigingen van Uddel, Hoog Soeren, Gortel en Niersen, Apeldoornse 

wijkverenigingen  Het Loo en Berg en Bos 

 Gebruikers Bar End (mountainbike), De Adelaar (fietsen), AV 34 (hardlopen, atletiek), Cantharel 

internationale Avondvierdaagse, Eper paarden 4 daagse, Stichting Midwintermarathon 

 IVN-Apeldoorn, Vlinderstichting als vertegenwoordiger van de VOFF/monitoring 

 FBE Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, RCE, Museum Paleis Het Loo 

 PC Bomen, IPC groene ruimte (cursus, onderwijs)  

 Zweverink, Boeve en Hop, RHS (aannemers, houthandelaren) 
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Deze stakeholders worden geïnformeerd bij wijzigingen in beleid en beheer die hen direct aangaan. 

Jaarlijks is er op initiatief van KDHL een overleg tussen KDHL en de gemeenten Apeldoorn en Epe, de 

dorps- en buurtverenigingen van Uddel, Hoog Soeren en Gortel en Niersen,  en als agendaleden en 

op uitnodiging Staatsbosbeheer en het Waterschap Vallei en Veluwe.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 

 

Beheerrichtlijn beschermde soorten Kroondomein Het Loo 

In dit document worden de beheerrichtlijn beschreven van de binnen Kroondomein Het Loo 

voorkomende beschermde soorten. Deel 1 bestaat uit de soorten die beschermd zijn via de Habitat- 

en Vogelrichtlijn. Deel 2 zijn de soorten die beschermd zijn via de Wet Natuurbescherming. In deel 2 

staan ook de meer algemene beheerrichtlijnen beschreven voor vogels en vleermuizen. 

 

Deel 1: Soorten van de Habitatrichtlijn op Kroondomein Het Loo (KDHL) 

Op KDHL komen zes soorten voor die genoemd staan in Bijlage II van de Habitatrichtlijn. Vijf 

diersoorten en een plantensoort. Daarnaast is de Veluwe aangewezen voor 10 vogelsoorten van de 

Vogelrichtlijn. Hiervan komen er acht actueel voor op KDHL. Alle actueel op KDHL voorkomende 

soorten staan weergeven in tabel 1 met daarbij hun actuele status. Duinpieper en tapuit zijn als 

broedvogel verdwenen uit Nederland (duinpieper) en waarschijnlijk van de Veluwe (tapuit) (Nijssen 

et al., 2019). Zij worden in onderstaande overzicht verder niet behandeld.  

 

Soort Status Veluwe Status KDHL Geschat jaarlijks 
aantal individuen 
of broedparen op 
KDHL 

Vliegend hert Schaars Algemeen 1000+ 

Beekprik Zeldzaam, maar 
populatie is fors 
(60-100 duizend 
dieren) 

Op enkele sprengen rond 
de Motketel, kern van de 
populatie in de 
Geelmolensche beek. 

100-200 

Kamsalamander Zeldzaam Actuele status onduidelijk 
in verband met 
hybridisatie Italiaanse 
kamsalamander. 

0 

Meervleermuis* Schaars Onduidelijk 0 

Gevlekte witsnuitlibel Schaars Verspreid 10-50 

Drijvende waterweegbree Zeer zeldzaam Slechts van drie 
leemkuilen bekend waar 
de soort al lang 
voorkomt. 

25 

Wespendief Schaars Verspreid over het terrein 5-10 

Nachtzwaluw Vrij algemeen Vrij algemeen op heiden 
en in open bos. 

Ca. 75 

Ijsvogel Schaars Zeldzaam 1-2 

Draaihals Zeldzaam Zeldzaam, vooral Asselse 
heide en Soerensche 
heidee 

1-5 

Zwarte specht Schaars Schaars 20-30 

Boomleeuwerik Vrij algemeen Vrij algemeen 100-200 

Roodborsttapuit algemeen Algemeen, op vrijwel alle 
heideterreinen 

200-300 

Grauwe klauwier Zeldzaam Zeer zeldzaam 1-2 

Tabel 1. Alle actueel op KDHL voorkomende soorten. 
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 Hoewel er af en toe meldingen zijn van meervleermuizen vormt KDHL geen belangrijk leefgebied. 

Voor zover bekend zijn er geen paarplaatsen en overwintert de soort hier niet. Derhalve wordt deze 

soort hier verder niet behandeld. 

 

Vliegend hert (Lucanus cervus) 

 

Voorkomen en status 

Het vliegend hert is op Kroondomein Het Loo een vrij algemene soort met een ruime verspreiding 

(zie onderstaande figuur & Smit, 2021). Hoewel er een aantal bolwerken zijn (Echoput, Aardhuispark, 

Gortel, Niersen en Hoog-Soeren), komt de soort vrijwel door het gehele gebied voor. 

 

 
Bron: Landelijke databank vliegend hert, EIS Kenniscentrum Insekten 
 
Verspreiding vliegend hert op Kroondomein Het Loo en omgeving in de periode 2011-2020. 
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Monitoring 

Op Kroondomein Het Loo is, in het kader van de monitoring Natura 2000, een aantal 

monitoringroutes (tabel 2) ingemeten voor het vliegend hert. In een selectie van deze routes worden 

sinds 2018 jaarlijks door vrijwilligers geteld.  De routes zijn nu nog onderdeel van een pilot om te 

kijken of via een gestandaardiseerde telmethode een trend bepaald kan worden. Kroondomein Het 

Loo verstrekt jaarlijks de vergunningen voor het uitvoeren van de monitoring en de coördinator (John 

Smit van EIS-kenniscentrum insecten) heeft toestemming om waar nodig extra routes uit te zetten of 

om waarneming te controleren. 

 

Routenummer Gebiedsnaam Routenaam 

TRLC01010 Kroondomein Koningslaan 

TRLC01011 Echoput Amersfoortseweg Z 

TRLC01012 Echoput Amersfoortseweg N 

TRLC01013 Kroondomein Echoput 

TRLC01014 Kroondomein Kathedraal 

TRLC01015 Kroondomein Aardhuis 

TRLC01026 Hoog Soeren De Roode Pan 

TRLC01027 Hoog Soeren Solsbosch 

TRLC01028 Hoog Soeren Oude Deeling 

TRLC01029 Hoog Soeren Dopjeslaar 

TRLC01030 Hoog Soeren Brandebeuk 

TRLC01031 Gortel Lankertsweg 

TRLC01032 Gortel Langeweg 

TRLC01033 Vaassen Niersenseweg 

Tabel 2. Ingemeten routes op Het Kroondomein waarvan er jaarlijks ongeveer 5 geteld worden. 
 
Beheer en Vliegend hert 

Dik dood loofhout in de vorm van beuk of eik levert witrot op, noodzakelijk voor larven van het 

vliegend hert en dus noodzakelijk in de levenscyclus. Kwijnende bomen zijn als voedselbron een 

noodzakelijke schakel voor het volwassen stadium van het vliegende hert.  

 

Binnen Het Kroondomein wordt actief gestuurd op aanwezigheid van kwijnend en dood hout, soms 

ook door bomen te ringen. Het beheer van eikenbossen, indien zij niet tot het bosreservaat horen, is 

extensief. Het is gericht op variatie, waarbij ook gestreefd wordt naar het genereren van 

kwaliteitshout voor de oogst. Een deel van de eiken (20 tot 35%) kan dik worden, gaat kwijnen en 

sterven, en blijft achter als dood hout. In de oude beukenopstanden wordt een soortgelijk beheer 

gevoerd. Daarnaast worden dikke eikenpalen van rasters, tenzij dat vanwege een uitzonderlijke 

reden niet anders kan,  niet uit de grond gehaald, maar afgezaagd indien deze vervangen of 

weggehaald worden, zodat eventuele larven kunnen volgroeien. 

 

Het aandeel bosreservaat beslaat ongeveer 16% van het totale bosareaal. Dit wordt gehandhaafd.  

In algemene zin worden aanwezige eiken in opstanden veelal bevoordeeld en worden er 

maatregelen genomen om sommige individuele eiken sterker te maken. Bij het beheer wordt 

structureel rekening gehouden met boomholtes en kwijnende bomen. Deze worden in principe altijd 

gespaard en indien mogelijk vitaal gehouden door ze als toekomstboom te behandelen. Dit kan ook 

door eiken bij eiken weg te dunnen.  
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Bij het beheer van grove dennenopstanden wordt veelal de natuurlijke ontwikkeling gevolgd, 

hetgeen betekent dat het aandeel loofhout in de toekomst verder zal toenemen. Dit zijn over het 

algemeen eiken, beuken en berken. Dit proces is al decennia aan de gang en zal de situatie voor 

vliegend hert op termijn nog verder verbeteren, doordat er meer leefgebied bij komt en doordat de 

afstand tussen voedsel- en broedbomen gemiddeld steeds kleiner wordt. 

 

Aanvullende maatregelen 

Ondanks dat vliegend het goed doet op Kroondomein Het Loo wordt de komende jaren gekeken of 

we de populatie kunnen versterken en de verschillende bolwerken beter met elkaar kunnen 

verbinden, bijvoorbeeld door aanplant van hier en daar een eik die als stepping stone kan dienen.  

Samen met John Smit van EIS-Nederland zal hier een nader voorstel voor worden gemaakt. Op dit 

moment is nog niet duidelijk welke maatregelen precies toegepast kunnen en zullen worden.  
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Beekprik (Lampetra planeri) 

 

Voorkomen en status 

De beekprik is op Het Kroondomein alleen bekend van de sprengen rond de Motketel (onderstaande 

figuur). Ze kunnen daar op meerdere sprengen worden waargenomen, maar de kern van het 

verspreidingsgebied is de Geelmolensche beek waar jaarlijks tientallen paaiende exemplaren kunnen 

worden waargenomen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Verspreiding van de Beekpreek in 2020 en 2021 rond de Motketel. 
 
Monitoring 

In 2018 is door Ecogroen de verspreiding van de beekprik op de Veluwe nauwkeurig in beeld 

gebracht. De populatie op Het Kroondomein is stabiel en vrij groot. Er vindt op dit moment geen 

gericht monitoring plaats, wel worden jaarlijks alle paaiplekken bezocht. 

 

Beheer en beekprik 

Het beheer van de sprengen en beken is een verantwoordelijkheid van het Waterschap. Van deze 

sprengen is bekend dat de soort er voorkomt en het onderhoud gebeurt dan ook kleinschalig 

(handmatig), zodat er geen beekprikken op de kant terechtkomen. Het Kroondomein, Waterschap 

Veluwe en de Bekenstichting zijn in nauw overleg om te kijken hoe de waterhuishouding in dit deel 

toekomstbestendig kunnen maken. Daarbij is het van belang dat ook in de droge zomers de beken 

voldoende waterhoudend zijn. 
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Kamsalamander (Triturus cristatus) 

 

Voorkomen en status 

De kamsalamander was tot enkele decennia geleden een verspreid voorkomende soort op Het 

Kroondomein. Sinds 2001 heeft zich echter de Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex) gevestigd 

(Bogaerts et al., 2001). Deze heeft zich in een rap tempo uitgebreid en wegvangacties hebben tot op 

heden weinig effect gehad. Door deze uitbreiding van de Italiaanse kamsalamander zijn er op dit 

moment geen plekken meer op het Kroondomein waar nog zuivere inheemse kamsalamanders 

voorkomen. 

 

Monitoring 

De populaties kamsalamander en Italiaanse kamsalamander zijn de afgelopen jaren door RAVON 

gevolgd. Zowel door het vangen met fuiken als via E-dna. Hieruit kwam naar voren dat er nog 

uitsluitend Italiaanse kamsalamander en hybriden voorkomen. 

 

Beheer en kamsalamander 

Omdat de kamsalamander verdwenen lijkt wordt er geen gericht beheer uitgevoerd ten aanzien van 

de soort. Er staat een overleg gepland met de provincie over hoe we de komende jaren omgaan met 

de Italiaanse kamsalamander en of we reële kansen zien om deze nog te elimineren. 

  
Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) 

 

Voorkomen en status 

Het bolwerk van de gevlekte witsnuitlibel ligt in de Nederlandse laagveengebieden. Op vennen op de 

hogere zandgronden komt de soort ook voor, maar dan veelal in lage dichtheden. Op KDHL is de 

soort de afgelopen jaren op een aantal plekken waargenomen. De soort lijkt zich echter alleen 

jaarlijks voort te planten langs de Pomphulweg en op de poel in het Lage veld (onderstaande figuur). 

De Wieselse plas lijkt ook geschikt leefgebied te vormen maar hier is de soort nog niet 

waargenomen. Veel andere vennen en leemkuilen in KDHL hebben een van nature sterk wisselende 

waterstand waardoor ze in warme zomers opdrogen. 
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Figuur 2. Recente verspreiding van de gevlekte witsnuitlibel op Het Kroondomein. 
 
Monitoring 

Het ven langs de Pomphulweg en de Wiesselse plan zijn onderdeel van het NEM (Netwerk 

Ecologische Monitoring). De poel op het Lage veld wordt jaarlijks onderzocht. Daarnaast worden alle 

vennen eens per zes jaar onderzocht in het kader van de SNL-monitoring. Hiermee is altijd een goed 

beeld van de situatie van de gevlekte witsnuitlibel in KDHL. 

 

Beheer en gevlekte witsnuitlibel 

Voor de gevlekte witsnuitlibel is het vooral van belang dat een stabiel waterpeil aanwezig is en dat de 

oevers niet te dicht begroeid raken met opslag. Allen vennen en leemkuilen worden eens per zes jaar 

bekeken volgens het beheerplan, waarna noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. De plekken 

waar de soort nu van bekend is worden jaarlijks bekeken. Komende jaren wordt in he kader van OBN 

onderzoek gedaan naar de achteruitgang van de voor vennen kenmerkende libellen. 
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Drijvende waterweegbree (Luronium natans) 

 

Voorkomen en status 

De drijvende waterweegbree is al decennia lang bekend van drie leemkuilen op het Kroondomein 

(onderstaande figuur). De ene is het Canneburgergat, de twee andere zijn naast elkaar gelegen langs 

de Elspeterweg. Als gevolg van sterk beschaduwing en het dichtgroeien van de leemkuilen werd de 

populatie steeds kleiner en op een van de twee leemkuilen langs de Elspeterweg was de soort in de 

periode 2016-2020 verdwenen. In 2020 is een Actieplan (Bouwman, 2020) opgesteld en uitgevoerd 

waarbij de leemkuilen zijn geschoond. Dit heeft in het eerste jaar direct gezorgd voor een sterk 

uitbreiding en hervestiging op de leemkuil waar de soort verdwenen leek. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Groeiplaatsen van drijvende waterweegbree op Het Kroondomein. 
 
Monitoring 

De bekende groeiplaatsen worden in overleg met de KNNV jaarlijks bekeken. Daarbij wordt de 

omvang van de groeiplaats in beeld gebracht. 

 

Beheer en drijvende waterweegbree 

De bekende groeiplaatsen worden beschermd en het beheer op deze plekken is gericht op het in 

stand houden van de geschikte standplaatscondities. Vanwege het succes van de in 2020 uitgevoerde 

herstelmaatregelen zullen de komende jaren enkele nabijgelegen leemkuilen ook worden geschoond 

om ze geschikt te maken voor drijvende waterweegbree. 
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Wespendief (Pernis apivormis) 

 

Voorkomen en status 

De wespendief is een soort die broedt in bossen, maar die juist ook afhankelijk is van afwisseling op 

landschapsschaal. Voor de Veluwe wordt het totaal aantal broedparen rond de 100 geschat (Nijssen 

et al., 2019), voor het Kroondomein gaat het vermoedelijk om rond de 10 broedparen per jaar. 

 

Monitoring 

De wespendief is een soort die lastig mee te nemen is in de reguliere monitoring, daarbij wordt hij 

gemakkelijk gemist. KDHL werk mee aan de onderzoeken vanuit SOVON rond deze soort. 

 

Beheer wespendief 

Nesten van de wespendief zijn beschermd en voorafgaande aan bosbeheermaatregelen worden ook 

altijd de bomen gecontroleerd op de aanwezigheid van horsten. Horstbomen worden altijd gespaard. 

Het door KDHL toegepast natuurvolgend bosbeheer past goed bij de habitateisen van de wespendief. 

Dit beheer wordt voortgezet. 

 

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) 

 

Voorkomen en status 

De nachtzwaluw broedt op heiden en kapvlaktes en is alleen in Europa gedurende de 

zomermaanden. Deze vogelsoort broedt op de grond en jaagt ‘s nachts op grote insecten zoals 

nachtvlinders. De soort gaat op de Veluwe vooruit en het aantal broedparen worden geschat tussen 

de 800-900. Het aantal broedparen op het Kroondomein ligt rond de 75.  

 

Monitoring 

De nachtzwaluw wordt jaarlijks door eigen medewerkers in beeld gebracht. Net als op de rest van de 

Veluwe doet de nachtzwaluw het goed in KDHL. 

 

Beheer en nachtzwaluw 

De afgelopen jaren is er veel nieuwe “open ruimte”  bijgekomen door de aanleg van 

verbindingszones. De bestaande heideterreinen en de verbindingszones worden gericht open 

gehouden door het verwijderen van opslag en de inzet van een schaapskudde.  
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IJsvogels (Alcedo atthis) 

 

Voorkomen en status 

Ijsvogels zijn vooral gebonden aan zoet stromend water, maar komen ook voor bij stilstaande 

wateren, mits er voldoende nestgelegenheid aanwezig is in de vorm van steile oeverwallen. Hierin 

wordt de nesttunnel gemaakt. Daarnaast is de aanwezigheid van visrijk helder water van belang. De 

oppervlakte geschikt leefgebied voor de ijsvogel op KDHL is uitermate beperkt. Jaarlijks broedt de 

soort met 1-2 paar in het Paleispak en de Wieselse plas.  

De ijsvogel is zeer vorstgevoelig. Na langere periodes in de winter met veel ijsvorming gaat hij sterk 

achteruit in aantallen. Door het ijs wordt zijn voedsel, kleine visjes, onbereikbaar.  

 

Monitoring 

De broedvogels worden regelmatig gemonitord (in ieder geval eens per zes jaar) in zowel het 

Paleispark als de Wieselse plas. Hiermee is de aanwezigheid van de ijsvogel goed in beeld. 

 

Beheer en ijsvogel 

De zandwand bij de Wieselse plas waar de soort jaarlijks broedt wordt vrijgehouden van vegetatie. 

 
Draaihals (Jynx torquilla) 

 

Voorkomen en status 

De draaihals is in Nederland vooral gebonden aan heidevelden met oude, aftakelende berken in de 

nabijheid van mierenrijke open vegetaties. De draaihals is een zeer zeldzame broedvogel, maar lijkt 

de laatste jaren wel weer wat vaker te broeden in Nederland. De Veluwe vormt voor de draaihals een 

belangrijk bolwerk. Op KDHL broedt de soort jaarlijks met enkele paartjes, vooral in de omgeving 

Asselse en Soerense heide. 

 

Monitoring 

Alle heideterreinen worden eens per zes jaar gekarteerd op broedvogels. Hiermee wordt ook van de 

draaihals een goed beeld verkregen. Daarnaast worden de bekende broedlocaties jaarlijks bezocht. 

 

Beheer en draaihals 

Voor de draaihals is de aanwezigheid van voldoende nestgelegenheid in de vorm van oude, 

aftakelende berken van groot belang. Deze bomen worden op de heide en in bosranden gespaard. In 

de verbindingszones die de afgelopen jaren zijn aangelegd is veel ruimte voor de ontwikkeling van 

voor de draaihals geschikt leefgebied (zie foto). 
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Zwarte specht (Dryocopus martius) 
 
Voorkomen en status 

De zwarte specht is een echte bossoort. De Nederlandse habitat omvat altijd percelen met naaldhout 

of gemengd bos met voldoende naaldbomen als fourageergebied, als ook dikke, gladde bomen  als 

nestgelegenheid. Het optimale leefgebied bestaat uit grote oppervlaktes vrijwel aaneengesloten 

opgaand bos met kleinere onderbrekingen (open plekken, kapvlaktes, jonge aanplant) en randen 

waar de zon op de bodem kan vallen. Zwarte spechten hebben grote territoria van >100 ha, meestal 

300-400 ha, per broedpaar. Op KDHL wordt het aantal broedparen voorzichtig geschat op 25-30. 

 

Monitoring 

KDHL wordt jaarlijks in verschillende deelgebieden gemonitord op broedvogels waaronder de zwarte 

specht. 

 

Beheer en zwarte specht 

De zwarte specht is voor broedlocaties afhankelijk van de aanwezigheid van oude, deels dode, 

loofbomen, bij voorkeur beuk. Het bosbeheer op KDHL waarbij grote delen worden beheerd als 

reservaatbos en in de rest uitkapbeheer met aandacht voor dood hout plaatsvindt, is positief voor de 

zwarte specht. Als gevolg van klimaatverandering en vervolgens insectenplagen gaan steeds grotere 

delen naaldbos dood. Deze dode naaldbomen herbergen belangrijk voedsel (keverlarven) voor de 

zwarte specht. Een deel van de dode bomen zal dan ook niet worden verwijderd (zie foto onder). 
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Boomleeuwerik (Lullula arborea) 

 

Voorkomen en status 

De boomleeuwerik is een soort die zijn bolwerk heeft op de zandgronden in Nederland. Zijn biotoop 

bestaat vooral uit heide en kapvlaktes in bossen. De aanwezigheid van enige bomen op de heide is 

van belang. Boomleeuweriken ontbreken op geheel boomloze heiden. Op KDHL is de soort met 100-

200 paar vrij algemeen. 

 

Monitoring 

KDHL wordt jaarlijks in verschillende deelgebieden gemonitord op broedvogels waaronder de 

boomleeuwerik. 

 

Beheer en boomleeuwerik 

Voor de boomleeuwerik is het vooral belangrijk dat de heide niet geheel boomvrij is. Bij het beheer 

van de heide worden altijd enkele groepjes bomen of solitairen gespaard. Daarnaast vormen de 

verbindingszones geschikt leefgebied. Deze worden open gehouden maar ook hier worden steeds 

groepjes bomen gespaard. 
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Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) 

 

Voorkomen en status 

De roodborsttapuit is op de Veluwe een echte heidesoort. De soort kan binnen KDHL op alle 

heideterreinen als broedvogel worden aangetroffen. Net als voor de boomleeuwerik geldt voor de 

roodborsttapuit dat enige struikjes en boompjes gewenst zijn. Op KDHL is de roodborsttapuit een 

algemene broedvogels met naar schatting 200-300 broedparen. 

 

Monitoring 

Het Kroondomein wordt jaarlijks in verschillende deelgebieden gemonitord op broedvogels 

waaronder de roodborsttapuit. 

 

Beheer en roodborsttapuit 

Bij het heidebeheer worden altijd enkele boompjes of groepjes gespaard. 

 
Grauwe klauwier (Lanius collurio) 
 
Voorkomen en status 

De grauwe klauwier is een broedvogel van ruige, halfopen gebieden met verspreid opslag en 

struweel. Deze soort heeft daarbij een voorkeur voor struweel met doorns, zoals meidoorns. 

Daarnaast is de aanwezigheid van een hoge dichtheid van grotere insecten als kevers en hommels 

van groot belang. De soort lijkt na een enorme achteruitgang in Nederland de weg weer naar boven 

gevonden te hebben, waarbij ook steeds vaker heideterreinen worden bevolkt. Op KDHL is de soort 

nog erg zeldzaam als broedvogel met jaarlijks 1 à 2 paar. 

 

Monitoring 

Jaarlijks wordt een wisselend deel van KDHL gemonitord. Daarbij is altijd extra aandacht voor 

bijzondere soorten als de grauwe klauwier. 

 

Beheer en grauwe klauwier 

De enige plek waar de soort de afgelopen jaren elk jaar heeft gebroed is een losse meidoorn op de 

Soerensche heide. Dergelijke struiken worden in het beheer altijd gespaard. De komende jaren zal 

worden geëxperimenteerd met het planten van groepjes meidoorns aan de rand van de heide.  

Daarnaast zullen houtwallen en singels worden hersteld en ingeplant met onder andere meidoorns. 
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Deel 2: Overige beschermde soorten in Kroondomein Het Loo 
 
Naast de Europees beschermde soorten komen er veel meer beschermde soorten voor in KDHL. In 

onderstaande tabel worden de soorten die aanvullend op de Habitat- en Vogelrichtlijn via de Wet 

Natuurbescherming beschermd zijn, besproken. Alleen de soorten die afgelopen vijf jaar hier nog zijn 

waargenomen zijn opgenomen.  

Aangezien alle vogels beschermd zijn, wordt hier een aparte paragraaf voor opgenomen. Dat geldt 

om dezelfde reden ook voor vleermuizen. In onderstaande tabel wordt per soort kort de status 

vermeld, alsmede belangrijke informatie ten aanzien van bescherming. 

 

Soort Status Nederland Status KDHL Beheer 

Amfibieën 

Alpenwatersalamander Algemeen in Zuid-
Nederland. 

Uitgezet, lokale 
exoot. 

Geen 

Heikikker Vrij algemeen Lokaal op enkele 
vennen, vooral 
Asselse heide. 

Verspreiding bekend, geen 
schoningswerkzaamheden. 
Indien toch noodzakelijk, 
dan gefaseerd. 

Poelkikker Vrij algemeen Lokaal Verspreiding bekend, geen 
schoningswerkzaamheden. 
Indien toch noodzakelijk, 
dan gefaseerd. 

Rugstreeppad Vrij algemeen Lokaal, Asselse heide 
en Uddeler buurtveld 

Verspreiding bekend, geen 
schoningswerkzaamheden. 
Indien toch noodzakelijk, 
dan gefaseerd. 

Dagvlinders 

Bosparelmoervlinder Zeer zeldzaam, 
alleen op de 
Veluwe 

Grootste populatie 
bevindt zich op Het 
Kroondomein. 

Ontzien van hengel 
(waardplant) bij 
werkzaamheden. Doen 
actief mee in onderzoek 
naar de soort. 

Gentiaanblauwtje Zeer zeldzaam Populaties 
waarschijnlijk 
verdwenen. 

Nvt 

Grote vos Zeer zeldzaam, 
neemt toe 

Zwerver Nvt 

Grote 
weerschijnvlinder 

Zeer zeldzaam, 
neemt toe 

Zwerver Nvt 

Libellen 

Sierlijke witsnuitlibel Zeldzaam maar 
neemt snel toe, 
inmiddels grote 
populaties in het 
laagveen. 

Grootste populatie 
van de Veluwe 
bevindt zich op de 
Wieselse plas. 

Geen beheer nodig. 

Reptielen 

Adder Schaars Schaars, komt op de 
vier grotere 
heideterreinen voor. 

Op bekende vindplaatsen 
uitsluitend kleinschalige 
maatregelen. 
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Gladde slang Zeldzaam Schaars, komt op de 
vier grotere 
heideterreinen voor. 

Op bekende vindplaatsen 
uitsluitend kleinschalige 
maatregelen. 

Hazelworm Algemeen Op alle 
heideterreinen en in 
de heidecorridors. 

Conform gedragscode 

Levendbarende 
hagedis 

Vrij algemeen Meeste 
heideterreinen 

Op bekende vindplaatsen 
uitsluitend kleinschalige 
maatregelen. 

Ringslang Vrij algemeen Lokaal, verspreid bij 
water. Meest 
gevonden op de 
Asselse heide, Lage 
veld en Gortelse hei. 

Op bekende vindplaatsen 
uitsluitend kleinschalige 
maatregelen. 

Zandhagedis Algemeen Op alle 
heideterreinen en in 
de corridors. 

Op bekende vindplaatsen 
uitsluitend kleinschalige 
maatregelen. 

Zoogdieren 

Boommarter schaars Verspreid door de 
bossen 

Sparen holtebomen 

Bunzing Vrij zeldzaam Zwerver? Nvt 

Damhert algemeen Vooral ten noorden 
van 
Amersfoortseweg 

Conform faunabeheerplan  

Das Vrij zeldzaam Verspreid, burchten 
bekend 

Geen maatregelen binnen 
25 van bekende burchten. 

Edelhert algemeen Door heel KDHL Conform faunabeheerplan 

Eekhoorn Algemeen Vrij algemeen 
verspreid in het bos 

Sparen holtebomen 

Hermelijn Vrij zeldzaam Zeer zeldzaam, 
onduidelijk 

Nvt 

Steenmarter Vrij zeldzaam Zeer zeldzaam, 
onduidelijk 

Nvt 

Wezel Vrij zeldzaam Zeer zeldzaam, 
onduidelijk 

Nvt 

Wild zwijn algemeen Door heel KDHL, 
beperkt leefgebied 
vanwege 
nulstandsgebieden 
overheid 

Conform faunabeheerplan 

Wolf Zeer zeldzaam, 
recente vestiging 
in 2018 

Roedel aanwezig, 
tussen 10-15 
individuen 

Waarborgen voldoende 
rust gegarandeerd door 
grote rustgebieden en 
periodieke afsluitingen. 
Geen maatregelen binnen 
25 meter van holen. 

Planten 

Akkerogentroost Zeldzaam Ingezaaid op akker in 
het Paleispark 

Akkerbeheer gericht op 
zeldzame akkeronkruiden 

Dreps Zeldzaam Ingezaaid op akker in 
het Paleispark. 
Vanuit hier zijn ook 

Akkerbeheer gericht op 
zeldzame akkeronkruiden 
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akkers in Uddel en 
Niesen ingezaaid.  

Kleine schorseneer Zeer zeldzaam Twee groeiplaatsen 
Soerensche heide en 
een op Alkenschoten. 

Locaties bekend en 
worden beschermd. Via 
lopend herstelplan 
heischraalgraslanden 
wordt gewerkt aan 
uitbreiding. 

Knollathyrus Zeer zeldzaam Alleen bekend uit de 
Lathyrusleemkuil 

Locaties is goed bekend en 
wordt beschermd. Via 
lopend herstelplan 
heischraalgraslanden 
wordt gewerkt aan 
uitbreiding. 

Korensla Zeldzaam Ingezaaid op akker in 
het Paleispark, hier 
bevindt zich nu een 
van de grootste 
groeiplaatsen van 
Nederland. Vanuit 
hier worden andere 
akkers ingezaaid. 

Akkerbeheer gericht op 
zeldzame akkeronkruiden 

 Tabel 3. Status overige beschermde soorten in Kroondomein Het Loo. 
 
Vogels 

Naast de hierboven benoemde specifieke beschermingsmaatregelen gelden voor vogels algemene 

richtlijnen conform de gedragscode bosbeheer. Voor broedvogels geldt dat er in de broedperiode (15 

maart tot 15 juli) geen potentieel verontrustende boswerkzaamheden worden uitgevoerd), echter 

met uitzondering van bos in stakenfase (tot 1 mei) en naaldbos, indien daar geen broedvogels 

aanwezig zijn van soorten van de Rode Lijst en/of met een zeer ongunstige staat van instandhouding 

en/of van Bijlage 1 Vogelrichtlijn. Dat betekent dat voorafgaand aan een zomervelling altijd een 

recente broedvogelkarteringen beschikbaar moet zijn, niet ouder dan een jaar. De broedplaatsen van 

vogelsoorten die meerjarig gebruikt worden, ook wel horsten genoemd, zijn jaarrond beschermd. Dit 

geldt ook voor vogels geschikte boomholten. Rond deze horstbomen en bomen met boomholten 

moeten voldoende bomen blijven staan om te voorkomen deze hun belang verliezen als 

broedgelegenheid. Van bijzondere nestbomen wordt in de broedperiode 50 meter afstand 

gehouden. 

 
Vleermuizen 

Holle bomen zijn van groot belang als kraam-, paar- of winterverblijf voor verschillende soorten 

vleermuizen. Bomen met holtes, zowel dood als levend, worden niet geveld. Rond deze bomen met 

holtes moeten voldoende bomen blijven staan om te voorkomen dat een dergelijke boom zijn functie 

kan verliezen. Tijdens de voortplantingsperiode, die loopt van 15 maart tot 15 juli, worden geen 

werkzaamheden uitgevoerd in een straal van 25 meter rond een boom die gebruikt wordt door 

vleermuizen. Bij verbouw- en renovatiewerkzaamheden aan huizen en schuren wordt altijd een 

vooronderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen. 
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Bijlage 2  
 
Kaarten en afbeeldingen; aanvulling voor FSC certificering  
 
Afbeelding 1: Kaart met wegen en paden 
Afbeelding 2: Kaart met waterlopen en waterlichamen 
Afbeelding 3: Kaart met beschermingswaardige planten en vegetatie 
Afbeelding 4: Kaart met beschermingswaardige fauna 
Afbeelding 5: Kaart met FSC-arealen bos en oppervlaktes 
Afbeelding 6: Kaart met grenzen boswachterijen en oppervlaktes 
Afbeelding 7:  Verklaringen Organisatie 
- Afval in het terrein 
- Gebruik bestrijdingsmiddelen 
- Eigen verklaring FSC 
- Bewijs van deelname FSC-Certificering 
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Afbeelding 1: Kaart met wegen en paden 
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Afbeelding 2: Kaart met waterlopen en waterlichamen 
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Afbeelding 3: Kaart met beschermingswaardige planten en vegetatie 
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Afbeelding 4: Kaart met beschermingswaardige fauna; wolven en wolvennesten worden, hoewel 
aanwezig, niet weergegeven. 
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Afbeelding 5: Kaart met FSC-arealen bos en oppervlaktes 
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Afbeelding 6: Kaart met grenzen boswachterijen en oppervlaktes 
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Afbeelding 7:  Verklaringen Organisatie - Afval in het terrein 
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Verklaring gebruik bestrijdingsmiddelen 

 
 
 
 
 

99



 

Eigen verklaring FSC  
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Bewijs van deelname FSC-Certificering (1 van 2) 
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Bewijs van deelname FSC-Certificering (2 van 2) 
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