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1 Inleiding 
 
 

In een eerdere opdracht van de provincie Gelderland heeft de VOFF (Willems, 2005) een 
voorstudie uitgevoerd met betrekking tot informatievoorziening flora en fauna in het Centraal 
Veluws Natuurgebied.  
 
Daarop voortbouwend heeft de Provincie Gelderland de VOFF verzocht om een visie op te 
stellen voor het verbinden dan wel vergroten van heideterreinen op de Veluwe ten behoeve 
van bedreigde diersoorten behorende tot de herpetofauna en de entomofauna. Deze visie zal 
gebruikt worden als bouwsteen voor het nog op te stellen Natura 2000-beheerplan. Deze 
opdracht geschiedt in het kader van de nieuwe leefgebiedenbenadering, waarbij doelen uit het 
soortenbeleid reeds in een vroeg stadium meegenomen worden in de uitwerking van het 
gebiedsgerichte natuurbeleid. De financiering komt voor de helft uit Provinciale financiële 
middelen en de overige helft is beschikbaar gesteld in het kader van amendement Waalkens 
(2007) door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Er zijn drie landelijke soortenbeschermende organisaties (sbo’s) betrokken bij dit project, te 
weten: 
• EIS-Nederland 
• De Vlinderstichting 
• RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) 
 
Samen hebben zij deze visie opgesteld onder de vlag van de VOFF. 

 
De soorten die in dit rapport worden besproken staan voor een groot deel op de Rode Lijst. Dit 
betekent dus dat zij in meer of mindere mate bedreigd zijn en dat populaties onder grote druk 
staan. Aan diverse soorten wordt al gewerkt middels soortbeschermingsplannen, waarbij 
doorgaans een vierfase strategie wordt gevolgd (zie figuur 1). In fase 1 is het van het grootste 
belang om het leefgebied van een soort veilig te stellen. In fase 2 kan overgegaan worden in 
het versterken/vergroten van het leefgebied. In fase 3 wordt de barrièrewerking tussen 
onderlinge deelpopulaties opgeheven en middels verbindingszones de populaties weer met 
elkaar in contact gebracht. Het uiteindelijke doel is om middels fase 4 een 
metapopulatiestructuur te bereiken. 
 
In deze studie zijn eerst de belangrijkste leefgebieden van herpetofauna en entomofauna op 
de Veluwe in kaart gebracht op grond van data uit de landelijke databanken van de PGO’s. De 
16 gebieden worden apart besproken. Daarna wordt specifiek ingegaan op de 
verbindingszones die noodzakelijk zijn om deelpopulaties met elkaar te verbinden. Bovendien 
worden prioriteiten gesteld. 
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Figuur 1. Vierfasen strategie die gevolgd wordt ter verbetering van  populaties van soorten (Naar: 
Lenders, 1996).  
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2 Selectie van soorten 
 
 

De selectie van soorten heeft plaatsgevonden op grond van volgende criteria:  
 
a) gebonden aan heideterreinen en of  open bossen  
b) komt sinds 1990 nog voor op de Veluwe 
c) staat op de Rode Lijst en/of  op EC-Habitatrichtlijn (bijlage 2, 4) 
d) indien geen Rode Lijst bekend is van de soortgroep (bij zweefvliegen) zijn de (vrij) 
zeldzame soorten geselecteerd.  
 
Van de herpetofauna zijn 6 soorten reptielen en 4 soorten amfibieën geselecteerd, van de 
entomofauna zijn 9 soorten dagvlinders, 5 soorten sprinkhanen, 5 soorten bijen en 6 soorten 
zweefvliegen geselecteerd (tabel 1).  
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Tabel 1. Het voorkomen van soorten en waardering per deelgebied A t/m P op de Veluwe. 

   k
m

-h
ok

 (n
) 

 R
od

e 
Li

js
t 

 w
aa

rd
er

in
g 

A B C D E F G H I J K L M N O P 
Herpetofauna                                       
adder 363 KW 5 + + ? ++ ++ + + + + ++ ++ + ++ ++ ++  
gladde slang 168 B 5   ? ++  + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + 
hazelworm 693 TNB 1 +  ? ++ ++ ? + ++ ++ ++ ++  ++ ++ ++ + 
heikikker 211 TNB 3 ? ? + ? ? + + ?  ? ? ? ++  ?  
kamsalamander 45 KW 1   +   ? ?  ? +   ?    
levendbarende hagedis 647 GE 3 + + ++ ++ ++ ? + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++
poelkikker 13 TNB 1    ?      ?       
ringslang 255 KW 3   ? ? ++ ? + ? ? ++ ++ ? ++ + ++ ? 
rugstreeppad 202 GE 3   ? ? ? ? + ? + + + ? ++  ? ? 
zandhagedis 588 KW 3 + + ++ ++ ++ ? + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++
Vlinders                      
aardbeivlinder                   37 BE 5   + ? ? ++ +      ++  +  
bruine vuurvlinder             276 KW 3   ++ + + ++ ++ +  ++ ++ + ++ + + + 
duinparelmoervlinder        33 BE 5          ? ?  +    
gentiaanblauwtje              46 BE 5 + + - -  ++ + -  +   ++    
grote parelmoervlinder     45 EB 5     -     ?   ++  -  
heideblauwtje                   241 GE 3 + + ++ ++ + ++ + ++ ? ++ +  ++ + ++ ++
heivlinder                          461 GE 3 + ++ ++ + + ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ + ++ + 
kleine heivlinder                90 EB 5   -      ++ +  + ++  ?  
kommavlinder                   120 BE 5 ?  + +  + +   +  + ++ + ++ + 
Sprinkhanen                      
blauwvleugelsprinkhaan 82 KW 3      ?   ++ +  + ++  ?  
kleine wrattenbijter 10 EB 5 ++                
veldkrekel 29 BE 5             ++  ?  
wrattenbijter 9 EB 5             +    
zadelsprinkhaan 65 BE 5 ++ ++    +   - -  ++ ++  ++  
Bijen                      
heideviltbij 16 TNB 1   ? ?         ?  ?  
heidewespbij 18 TNB 1    ?         ?  ?  
heidezandbij 15 KW 3    ?         ?  ?  
heizijdebij 32 TNB 1   ? ?         ? ? ?  
veenhommel 2 KW 3          ?     ?  
Zweefvliegen                      
bijlsprietje 15 n.v.t. 3   ?   ?       ?  ?  
bolle fopwesp 35 n.v.t. 3    ?  ?    ?   ?  ?  
donkere langlijf 16 n.v.t. 3   ? ?         ? ? ?  
duinheidedwerg 11 n.v.t. 5      ?       ?  ?  
heidefopwesp 16 n.v.t. 5   ? ?     ? ? ?  ? ? ?  
heidelanglijf 11 n.v.t. 3   ?          ?  ?  

Waardering per gebied      41 27 72 68 40 65 51 40 48 81 45 44 112 43 99 32 

Aantal soorten      11 8 20 21 11 19 15 11 13 22 12 13 32 13 28 10 
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Legenda 
 

Aanduiding van de tekens 
+ zwakke (meta)populatie 

++ sterke (meta)populatie 
- sinds 1990 verdwenen 
? status onduidelijk  
 Soort komt niet voor (of onbekend) 

 
 

Rode Lijst 
TNB thans niet bedreigd 
GEV gevoelig 
KW kwetsbaar 
BE bedreigd  
EB ernstig bedreigd 

 
 
 

Deelgebieden 
A Oldenbroekse heide 
B Doornspijksche heide 
C Elspeetsche heide 
D Landgoed Welna/Gortelse berg 
E Kroondomein 
F Ermelosche heide/Speulderveld/Houtdorperveld 
G Uddelse buurtveld 
H Stroesche zand/Kootwijksche veld 
I Loobosch/Kootwijkerzand 
J Nieuw Milligsche zand/Kootwijkerveen/Radio Kootwijk/Buurlosche heide 
K Soerensche veld 
L Harskamp/Zuiderheide 

M 
Otterlosche zand/Hoge Veluwe/Oud reemsterzand/Vliegveld Deelen/Nieuw  
Reemsterveld/Planken wambuis 

N Doorwertsche heide/Wolfhezerheide 
O Terletse heide/Rozendaalse Veld/ Rheder- en Worth-Rhederheide/Herikhuizerveld 
P De Imbos/Loenermark/Zilvensche Heide/Sprengen Laag Soeren 
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De herpetofauna, vlinders en sprinkhanen zijn de best onderzochte soortgroepen op de 
Veluwe, terwijl de bijen en zweefvliegen relatief slecht zijn onderzocht (zie Tabel 1).  
 
Van alle soorten en soortgroepen zijn verspreidingskaarten gemaakt (zie Bijlage 1-5), waarbij 
de periode 1990 t/m 2007 als uitgangspunt is genomen. Vervolgens zijn cumulatiekaarten 
gemaakt, waarbij alle soorten zijn betrokken. De cumulatiekaart maakt geen onderscheid in 
de mate van bedreiging/zeldzaamheid van de soort. Het is meer een waarderingskaart waarbij 
de soorten onderling zijn gewogen. Ernstig bedreigde, bedreigde en zeldzame soorten krijgen 
een waarde van 5 punten; Gevoelige en Kwetsbare alsmede vrij zeldzame soorten krijgen een 
waarde van 3 punten; overige soorten krijgen waardering van 1 punt. Enkele uitzonderingen 
daarop zijn gemaakt: aan de adder is wegens sterke achteruitgang 5 punten toebedeeld, aan 
de kamsalamander slechts 1 punt omdat de soort niet typisch is voor heideterreinen. 
 
Op basis van de waarderingskaart zijn polygonen op de kaart getrokken rond de clusters van 
km-hokken die een waardering kregen van 21 of meer punten. Met pijlen op de kaart zijn de 
belangrijkste te realiseren verbindingszones aangegeven (zie figuur 2 en 4). Van de daaruit 
voortkomende belangrijke deelgebieden (A t/m P) zijn de begrenzingen toegelicht, het 
soortspectrum inzichtelijk gemaakt en knelpunten en kansen per soortgroep besproken, met 
name in verband met  mogelijk te realiseren verbindingszones. 
 
Vervolgens wordt nader ingegaan op welke prioriteiten gelegd moeten worden. De methode 
van prioriteitsbepaling wordt toegelicht in Hoofdstuk 4.   
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3 Belangrijkste kerngebieden voor entomofauna en 
herpetofauna op de heideterreinen van de Veluwe 

 
 

3.1 Waarderingskaart en begrenzing belangrijke kerngebieden 
 
Door de verspreidingskaarten van alle soorten op elkaar te leggen, gecombineerd met de 
waardering van 1, 3 en 5 punten per soort ontstaat er een waarderingskaart (figuur 2). 
Daarbij is de waardering per kilometerhok verdeeld in 7 categorieën (1-2 punten, 3-5, 6-10, 
11-20, 21-30, 31-40, 41 en meer punten), en op de kaart met verschillende kleuren 
gevisualiseerd. Gebieden met donker oranje tot donker rode stippen (waardering van 21 en 
meer punten) zijn de meest waardevolle terreinen voor deze faunagroepen. Die zijn 
vervolgens begrensd op de kaart met een doorgetrokken lijn. Dit leverde 16 belangrijke 
kerngebieden op de Veluwe op, namelijk de gebieden A tot en met P. In de omgeving van die 
kerngebieden liggen vaak nog kleine gebiedjes die een code meekregen als A1 en A2. Deze 
zijn van belang, omdat ze ook leefgebied vormen voor meerdere doelsoorten, maar te klein en 
te geisoleerd van andere leefgebieden liggen, om een duurzaam leefgebied te vormen.  
 
Het meest soortenrijke en gewaardeerde gebied is kerngebied M, met 30 soorten (na 1990) en 
een waardering van 112 punten. Daarna volgen de gebieden O (27 soorten, 99 punten), J (22 
soorten, 81 punten), C (20 soorten, 72 punten), D (21 soorten, 68 punten) en F (19 soorten, 
65 punten). Samen vormen deze kerngebieden de ruggengraat voor de herpetofauna en 
entomofauna op de Veluwe.  
 
Er is bij veel van deze soorten wel sprake van krimpende arealen. Een goed voorbeeld om dit 
te illustreren is de Kleine heivlinder (figuur 3; Wallis de Vries, 2005). De Kleine heivlinder 
komt na 1995 vooral voor in deelgebied M en J, terwijl de vroegere verspreiding tussen die 
gebieden aaneengesloten was. De oorzaak daarvan is onder andere het dichtgroeien van 
actieve stuifzandcomplexen. 
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Figuur 2. Waarderingskaart van de belangrijkste kerngebieden van de entomofauna en de 
herpetofauna op de Veluwe.  
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Figuur 3. Verspreiding van de Kleine heivlinder op de Veluwe (uit:Wallis de Vries, 2005) 

 
 

3.2 Bespreking per kerngebied 
 

Per kerngebied wordt de begrenzing besproken en aangegeven welke kleinere gebiedsdelen 
betrokken zijn bij de kerngebieden (zie Figuur 2), bijzonderheden over de geselecteerde 
doelsoorten, knelpunten en kansen. Bij kansen worden de mogelijkheden besproken voor 
verbindingszones. Aangegeven wordt welke verbindingszones betrokken zijn bij de 
kerngebieden en deelgebieden (Zie Figuur 4). Een waardering voor de verbindingszones wordt 
gegeven in Hoofdstuk 4. 
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Figuur 4. Kaart Kerngebieden en verbindingszones Rood: hoogste prioriteit Geel: tweede prioriteit 
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3.2.1 Gebied A: Oldebroeksche Heide 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied A ligt in de Oldebroeksche Heide. De begrenzing is beperkt 
aangeven omdat van andere delen van het gebied te weinig bekend is over het voorkomen 
van doelsoorten.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 11 doelsoorten voor, maar op basis van 
expertise wordt verwacht dat de soortenrijkdom hoger is dan tot nu toe bekend. 
 
Van groot belang voor kleine wrattenbijter (enige Nederlandse populatie) en zadelsprinkhaan 
(één van de negen Nederlandse populaties). Zie Reemer & van Hoof (2005). 
 
Kleine wrattenbijter: kleinschalig brandbeheer vermoedelijk van belang, in combinatie met 
spontane brandjes en reliëfvorming als gevolg van schietoefeningen.  
Zadelsprinkhaan: voorkom dichtgroei, maar laat gemiddeld twee struikjes/boompjes per 
100m2 staan; zorg m.b.v. plaggen voor voldoende plekjes met kaal zand. 
 
Knelpunten: Dit uitgestrekte heide terrein wordt aan de noordzijde begrenst door de A28, aan 
de westzijde door de N309 en bebouwing, en aan de oostzijde door de N308 en de A50. Ten 
zuiden van A liggen een groot aantal kleine (meest naamloos) tot grote (Renderklippen) 
geïsoleerde heidesnippers. 
 
Betrokken kleiner gebied: A1 en A2 
 
Kansen:  

• Verbinding met gebied B en de zuidelijk gelegen heidesnippers zou de kansen van 
verschillende doelsoorten kunnen vergroten. Verbinding met B kan door de aanleg van 
een corridor door het bos en de aanleg van een faunapassage in de N309 bijvoorbeeld 
ter hoogte van coördinaten 190-490. 

• Verbinding met de zuidelijk gelegen kleine heideterreinen is te realiseren door de 
aanleg van corridors (door bos) en passages (langs bospaden) tussen A en de 
verschillende heidesnippers. Hierbij is het van belang dat deze heidesnippers ook weer 
aansluiting met elkaar krijgen. 

 
Betrokken verbindingszones: 1, 2 en 3 

 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten: resp. 12, 10 en 13 
Aantal doelsoorten:    alle 11 soorten 
Op basis van expert judgement:  resp. tweede, tweede en hoogste prioriteit 
 
 
3.2.2 Gebied B: Doornspijksche heide 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied B bestaat uit de Doornspijksche Heide. Ondanks de lagere 
waardering is dit gebied toch opgenomen.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: Hoewel in het gebied maar 8 doelsoorten bekend zijn is het 
toch opgenomen. Reden hiervoor is dat op basis van expertise verwacht wordt dat het gebied 
veel soortenrijker is dan tot nu toe bekend. Verder onderzoek hiernaar is nodig. Bekend is wel 
dat in dit gebied een grote populatie van de heivlinder voorkomt.  
Van groot belang voor zadelsprinkhaan (één van de negen Nederlandse populaties). Zie 
Reemer & van Hoof (2005). 
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Zadelsprinkhaan: voorkom dichtgroei, maar laat gemiddeld twee struikjes/boompjes per 
100m2 staan. Verder kleinschalig plaggen zodat open bodem aanwezig blijft voor eileg.  
Voor gentiaanblauwtje zijn aanleg stapstenen natte heide naar Waschkolk-Mosterdven 
belangrijk. Voor heideblauwtje herstel natte heide en voor heivlinder herstel open stuifduinen. 
 
Knelpunten: Gebied B ligt ingeklemd tussen de A28, de N759 en de N309 en is hierdoor 
gescheiden van de omringende heideterreinen. Van gebied C en D is B ook geïsoleerd door de 
aanwezigheid van (te dichte) bossen.   
 
Betrokken kleiner gebied (en): B1 en B2 

 
Kansen:  

• Verbinding van B met B1 is van belang voor o.a. het gentiaanblauwtje.  
• Verbinding met A, het zuidelijk gelegen D en in zuidwestelijke richting met C is van 

belang. 
• Verbinding met A kan gerealiseerd worden via een corridor en faunapassage (zie 

Kansen Gebied A).  
• Verbinding met D is mogelijk door de aanleg van een passage langs (zand)paden via 

bijvoorbeeld Soerel/Leemkuilen en Gorterseweg.  
• Gezien de afstand zal voor een verbinding met C en B enkele heideterreinen, die als 

zelfstandig leefgebied voor doelsoorten geschikt zijn, aangelegd moeten worden. 
Hierbij kan het best gebruik gemaakt worden van reeds aanwezige heiderestanten.  

 
Betrokken verbindingszones: 3, 4, 5, 6 en 7 
 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten:  resp. 11, 10, 14 en 19 
Aantal doelsoorten: resp. 7, 7, 23 en 23  
Op basis van expert judgement:   resp. tweede, tweede, tweede en hoogste prioriteit 
 
 
3.2.3 Gebied C: Elspeetsche heide 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied C bestaat uit het Hulsthorsterzand, Westeneindsche Heide, 
Elspeetsche Heide en de Noorderheide. 
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 20 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielensoorten. Van de heivlinder en het heideblauwtje komen hier 
grote populaties voor, maar het gentiaanblauwtje is inmiddels verdwenen.  
 
Voor de aanwezige bijen en zweefvliegen is in ieder geval de bloemenrijkdom van belang. 
Deze kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld het omploegen van bermen, kleinschalig 
plaggen, bescherming van bloemrijke plekken tegen grazers etc. Verder is een zo kleinschalig 
('rommelig') mogelijk beheer gunstig doordat zo een grote variatie aan microhabitats ontstaat. 
Kale bodem en steile wandjes zijn van belang als nestelplekken voor bijen.  

 
Knelpunten: Het Hulsthorsterzand is gescheiden van de Elspeetsche Heide door bos. De 
Elspeesche Heide wordt in tweeën gedeeld door de N 310.  
 
Betrokken kleinere gebied (en): geen 
 
Kansen:  

• Het is aan te bevelen het Hulsthorsterzand en de Elspeetsche Heide met elkaar te 
verbinden door de aanleg van een brede corridor bijvoorbeeld via de Westeindsche 
Heide en door het bosgebied Middelhart.  
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• Voor verbinding met gebied B zie Kansen Gebied B.  
• Om de isolatie van de beide delen van de Elspeesche Heide op te heffen moet bekeken 

moet worden of in de N310 faunapassages aanwezig zijn, deze geschikt zijn of 
gemaakt kunnen worden voor reptielen, dan wel aangelegd moeten worden. 

• Voor het oostelijke deel van de Elspeetsche Heide zou verbinding met de zuidoostelijk 
gelegen Elspeeter Struiken een versterking van het gebied betekenen.  

• De mogelijkheden voor een verbinding van C met gebied F moeten lokaal aangegeven 
worden gezien de hoeveelheid bebouwing en wegen in het tussenliggende gebied.  

 
Betrokken verbindingszones: 6, 8, 10 en 12 

 
Prioritering verbindingszones:  
   Score op belang voor doelsoorten: resp. 14, 16, 13, 18 
   Aantal doelsoorten:   resp. 23, 25, 23, 25 
   Op basis van expert judgement: resp. tweede, tweede, tweede en hoogste prioriteit 
 
 
3.2.4 Gebied D: Landgoed Welna/Gortelsche Berg  
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied D bestaat uit Landgoed Welna, Smitsveen, Middelbergen, Het 
Greveld en de Gortelsche Berg. 
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 21 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielensoorten. Van het heideblauwtje komt hier een grote 
populatie voor, maar het gentiaanblauwtje en de kleine heivlinder zijn inmiddels verdwenen. 
Voor de aanwezige bijen en zweefvliegen is in ieder geval de bloemenrijkdom van belang. 
Deze kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld het omploegen van bermen, kleinschalig 
plaggen, bescherming (afrastering) van bloemrijke plekken tegen grazers etc. Verder is een zo 
kleinschalig ('rommelig') mogelijk beheer gunstig doordat zo een grote variatie aan 
microhabitats ontstaat. Kale bodem en steile wandjes zijn van belang als nestelplekken voor 
bijen.  
 
Knelpunten: Het gebied is relatief klein en de verschillende heidetereinen lijken niet optimaal 
met elkaar verbonden. Het geheel ligt gescheiden van andere heideterreinen door dichte 
bossen en de rijksweg N795.  
 
Betrokken kleiner gebied (en): D1 
 
Kansen:  

• Het is van belang dat de verbinding tussen de verschillende heideterreinen in gebied D 
voldoende is. Dit moet lokaal worden onderzocht en verbeterd. 

• Voor verbinding met B zie Kansen Gebied B.  
• Verbinding naar E kan gerealiseerd worden door de aanleg van meerdere corridors door 

de bossen naar de heiderestanten in E. zodat dit gebied een geheel gaat vormen met 
D. Deze verbindingszone (9) is hoogste prioriteit toegekend omdat hiermee een groot 
aaneengesloten leefgebied ontstaat.   

• Verbinding met C kan gemaakt worden door het vergroten van enkele heidesnippers in 
het tussengelegen gebied en de aanleg van corridors (door bos) en passages (langs 
zandpaden). De te overbruggen afstand is groot en daarom is deze verbindingszone (8) 
een tweede prioriteit toegekend. 

 
Betrokken verbindingszones: 7, 8 en 9 
 
Prioritering verbindingszones:  
Score op belang voor doelsoorten: resp. 19, 16 en 14 
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Aantal doelsoorten:   resp. 23, 25 en 23 
Op basis van expert judgement: resp. hoogste, tweede en hoogste prioriteit 

 
 

3.2.5 Gebied E: Kroondomein e.o. 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied E bestaat uit de Galgenberg en een aantal kleine, naamloze 
heideterreinen in de bossen van het Kroondomein.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 11 doelsoorten voor. De grote 
parelmoervlinder is inmiddels verdwenen.  
 
Knelpunten: De in het gebied gelegen heideterreinen zijn meest klein tot zeer klein en liggen 
sterk geïsoleerd.  
 
Betrokken kleinere gebied (en): geen 
 
Kansen:  

• Vergroten en verbinden van de aanwezige droge (en natte) heideterreinen en 
heischrale graslanden zou de kansen voor de doelsoorten sterk verbeteren.  

• Voor verbinding met D zie Kansen Gebied D.  
• Ook verbinding met gebied C is haalbaar door de aanleg van brede corridors en 

passages door de Elspeeter Struiken. Gezien de afstand is het aanleggen van 
voldoende grote heideterreinen, die kunnen functioneren, als leefgebied noodzakelijk. 
Deze verbindingszone (10) is een tweede prioriteit toegekend omdat de afstand groot 
is. 

 
Betrokken verbindingszones: 9, 10 en 11 

 
Prioritering verbindingszones: 

  Score op belang voor doelsoorten: resp. 14, 13 en 14 
  Aantal doelsoorten:   resp. 23, 23 en 15 
  Op basis van expert judgement: resp. hoogste, tweede en tweede prioriteit 

 
 
3.2.6 Gebied F: Ermelose heide/Speulderveld e.o. 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied F bestaat uit het Speulderveld, een deel van het Houtdorperveld 
en een deel van de Ermelosche Heide. 
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 19 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielen. Van meerdere vlindersoorten van heide komen hier grote 
populaties voor.  
 
De zadelsprinkhaan is in 1999 in dit gebied gevonden maar is recent niet meer 
teruggevonden. De soort komt in het betrokken kleiner gebied F3 (Groevenbeeksche Heide) 
nog wel voor. Maatregelen voor een eventueel nog aanwezige populatie: voorkom dichtgroei, 
maar laat gemiddeld twee struikjes/boompjes per 100m2 staan; zorg voor voldoende plekjes 
met kaal zand (Reemer & van Hoof (2005). 
 
Ook voor de blauwvleugelsprinkhaan is het van belang dat er een mozaïekstructuur is van kaal 
zand (kleinschalig plaggen) en schraal begroeide stukken, bij voorkeur met enige beschutting 
door bomen aan de noordzijde.  
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Voor de aanwezige zweefvliegen is bloemenrijkdom van belang: omploegen van bermen, 
kleinschalig plaggen, bescherming van bloemrijke plekken tegen grazers etc. Verder is een zo 
kleinschalig ('rommelig') mogelijk beheer gunstig doordat zo een grote variatie aan 
microhabitats ontstaat. 
 
Voor de kommavlinder is verbinding naar Sparrendaal belangrijk. 
 
Knelpunten: Het gebied wordt aan de oostzijde begrenst door de N302, in het zuiden door de 
bebouwing van Garderen/Houtdorp.  Beide terreinen worden van elkaar gescheiden door het 
dorp Speuld. Ook aan de westzijde van Houtdorperveld/Speulderveld is veel bebouwing 
aanwezig. Het gebied ligt geïsoleerd t.o.v. andere heideterreinen.  
 
Betrokken kleiner gebied (en): F1, F2 en F3 
 
Kansen:  

• Verbinding met andere heideterreinen waardoor het leefgebied vergroot wordt, is 
dringend noodzakelijk voor de verschillende doelsoorten.  

• Voor verbinding met het noordelijk gelegen gebied C zie Kansen Gebied C. 
• Of verbinding met het zuidoostelijk gelegen gebied G haalbaar is zal lokaal onderzocht 

moeten worden.  
• Verbindingszone 14 van F1 naar F3 is ondanks de grote afstand een hoge prioriteit 

toegekend in verband met het voorkomen van de zadelsprinkhaan. 
 
Betrokken verbindingszones: 12, 13, 14 en 15  

 
Prioritering verbindingszones: 

Score op belang voor doelsoorten: resp. 18, 15, 15 en 21 
Aantal doelsoorten:   resp. 25, 19, 15 en 19 
Op basis van expert judgement: resp. allen hoogste prioriteit 
 
 
3.2.7 Gebied G: Uddelse Buurtveld e.o. 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied G bestaat uit Vosselt, Uddelsche Buurtveld en De Bieze.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 15 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielen. Van de bruine vuurvlinder en de heivlinder komen grote 
populaties voor. 
 
Knelpunten: Het gebied wordt aan de westelijke kant begrenst door de N310, de N302 en de 
bebouwing van Uddel en Meerveld. Aan de zuidzijde vormt de N344 een barrière.  
 
Betrokken kleiner gebied (en): G1, G2 en G3 
 
Kansen:  

• In westelijke richting kan gebied G relatief gemakkelijk verbonden worden met het 
Hoog Soerensche Veld. Volgens de topografische kaart ligt in het noordelijke gelegen 
tussengebied (Ossen veld), al tenminste een deel van een passage (coördinaten: 185.1 
– 473.7).  

• Of verbinding met F haalbaar is zal lokaal onderzocht moeten worden (zie ook Kansen 
Gebied F).  

• Verbinding met gebied J is mogelijk door de aanleg van corridors en passages in de 
bossen tussen beide gebieden en de aanleg van een geschikte faunapassage in de 
N344. Ter oriëntering: kilometerhok 184 – 470. 
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Betrokken verbindingszones: 11,15, 16 en 17  
 
Prioritering verbindingszones:  
Score op belang voor doelsoorten: resp. 21 en 22 
Aantal doelsoorten:    resp. 19 en 24 
Op basis van expert judgement:  beiden hoogste prioriteit 
 
 
3.2.8 Gebied H: Kootwijksche veld 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied H bestaat uit het Kootwijksche Veld en enkele zuidelijk gelegen 
heiderestanten. 
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 11 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielen. Van het heideblauwtje komt een grote populatie voor, 
maar het gentiaanblauwtje is hier inmiddels uitgestorven. Herstel leefgebied voor 
gentiaanblauwtje verdient aanbeveling, om rekolonisatie mogelijk te maken. 
 
Knelpunten: Noordelijk wordt gebied H doorsneden door de A1. Richting west vormen te 
dichte bossen een barrière tussen gebied H en I. Ten zuidoosten van gebied H ligt een zeer 
groot aantal geïsoleerde heidesnippers in het Loobosch/Prins Hendrikbos.  
 
Betrokken kleiner gebied (en): geen 
 
Kansen:  

• Het vergroten van de heidesnippers in het Loobosch/Prins Hendrikbos en open 
verbindingen aanleggen met het Kootwijksche Veld zou een grote kwaliteitsverbetering 
van gebied H opleveren.  

• Verbinding tussen H en het noordelijke deel van I (Kootwijkerduinen) is mogelijk door 
de aanleg van corridors en passages door de aanwezige bossen. 

• Voor herstel van het gentiaanblauwtje zou het van groot belang zijn om een verbinding 
met de populaties in de gelderse Vallei (m.n. Kruishaarsche Heide) en de Veluwe tot 
stand te brengen (m.n. Kootwijkerbovenbos en Kroondomein). De eerste aanzet 
daartoe zou bestaan uit de koppeling van de natte heidevelden van de Kruishaarsche 
heide via het Wilbrinkbosch aan de natte heiden van Landgoed Boeschoten, het 
Stroesche Zand uitmondend bij het Kootwijksche Veld (gebied H). Dit is tevens een 
invulling van een deel van de Voorthuizense Poort als robuuste verbinding tussen 
Veluwe en Gelderse Vallei. Veel andere heidesoorten zouden daarvan kunnen 
profiteren.   

 
Betrokken verbindingszones: 18 en 20 
 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten: resp. 13 en 15 
Aantal doelsoorten:    resp. 12 en 17 
Op basis van expert judgement:  resp. tweede en hoogste prioriteit 
 
 
3.2.9 Gebied I: Loobosch/Kootwijkerzand/Noorderheide 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied I wordt gevormd door het noordwestelijke deel van het 
Kootwijkerzand en de zuidelijk gelegen Noorderheide 
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Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 13 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielen. Van de heivlinder en kleine heivlinder komen grote 
populaties voor. 
De zadelsprinkhaan is in 1985 en 1995 gevonden op de Noorderheide (onderdeel van het 
militair oefenterrein het Harskampse Zand), maar komt hier inmiddels waarschijnlijk niet meer 
voor. In andere delen van het Harskampse Zand is nog wel een populatie aanwezig, dus het 
gebied zou bij geschikt beheer weer gekoloniseerd kunnen worden. Zie Reemer & van Hoof 
(2005). Maatregelen kunnen zijn: voorkom dichtgroei, maar laat gemiddeld twee 
struikjes/boompjes per 100m2 staan; zorg d.m.v. kleinschalig plaggen voor voldoende plekjes 
met kaal zand. 
 
Voor de aanwezige zweefvliegen is bloemenrijkdom van belang: omploegen van bermen, 
kleinschalig plaggen, bescherming van bloemrijke plekken tegen grazers etc. Verder is een zo 
kleinschalig ('rommelig') mogelijk beheer gunstig doordat zo een grote variatie aan 
microhabitats ontstaat. Voor de kleine heivlinder en heivlinder is monitoring effecten van 
plagwerkzaamheden aan te bevelen. 
 
Knelpunten: De verbinding tussen het Kootwijkerzand en de Noorderheide in gebied I is niet 
optimaal door de aanwezigheid van te dicht bos.  
 
Betrokken kleiner gebied (en): i1 
 
Kansen:  

• Verbindingszones i.c. meer openheid in het gebied zelf zijn belangrijk. De interne 
verbinding tussen het Kootwijkerzand en de Noorderheide zou verbeterd kunnen 
worden door de tussenliggende heidesnippers te verbinden.  

 
Betrokken verbindingszones: 19 en 20 
 
Prioritering verbindingszones:  
Score op belang voor doelsoorten: resp. 13, 19 en 15 
Aantal doelsoorten:    resp. 12, 23 en 17 
Op basis van expert judgement:  resp. tweede, hoogste en hoogste prioriteit  
 
 
3.2.10 Gebied J: Nieuw Milligsche zand/Kootwijkerveen/Radio Kootwijk/Buurlosche 

heide 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied J bestaat uit het Caitwickerzand in het noorden, Kootwijkerduinen, 
Kootwijkerzand en radio Kootwijk in het midden en de Hoog Buurlosche Heide in het 
zuidoosten.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 22 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielen. Bruine vuurvlinder, heideblauwtje en heivlinder komen in 
grote populaties voor. Mogelijk dat grote parelmoervlinder en duinparelmoervlinder lokaal zijn 
verdwenen.  
 
De zadelsprinkhaan is in 1993 voor het laatst gevonden op de Hoog-Buurlosche Heide , maar 
komt hier inmiddels waarschijnlijk niet meer voor. In het nabijgelegen Harskampse Zand is 
nog wel een populatie aanwezig, dus het gebied zou bij geschikt beheer mogelijk weer 
gekoloniseerd kunnen worden. Zie Reemer & van Hoof (2005). Maatregelen kunnen zijn: 
voorkom dichtgroei, maar laat gemiddeld twee struikjes/boompjes per 100m2 staan; zorg 
d.m.v. kleinschalig plaggen voor voldoende plekjes met kaal zand. 
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Voor de aanwezige zweefvliegen is bloemenrijkdom van belang: omploegen van bermen, 
kleinschalig plaggen, bescherming van bloemrijke plekken tegen grazers etc. Verder is een zo 
kleinschalig ('rommelig') mogelijk beheer gunstig doordat zo een grote variatie aan 
microhabitats ontstaat. 
 
Voor dagvlinders is verbetering van de kwaliteit van het gebied van belang en voor specifiek 
de kleine heivlinder is herstel open stuifduinen van belang. 
 
Betrokken kleinere gebied (en): geen 
 
Knelpunten: De verbinding tussen de gebieden I en J is niet optimaal door de aanwezigheid 
van te dicht bos.  
 
Betrokken kleiner gebied (en): J1 
 
Kansen: 

• Nagegaan moet worden of de inrichting van het bestaande ecoduct over de A1 voldoet 
aan de eisen van de doelsoorten. 

• Voor verbinding tussen I en J zie Kansen Gebied I.  
• Versterking van het gebied is mogelijk door het aanleggen van een verbinding via de 

heidesnippers in het oostelijk gelegen Ugchelse Bosch.  
• Verbinding tussen J en het zuidelijker gelegen gebied L is al aanwezig in de vorm van 

het Harskampsche Zand. Verbeteringen in de verbindingszone ( 22) zijn essentieel in 
verband met het voorkomen van de kleine heivlinder. 

• De verbindingszone 23 is een hoogste prioriteit toegekend mede op basis van het 
voorkomen van de kleine wrattenbijter.  

• Nabij Hoog Buurlo komt over de A1 nog een ecoduct, waarbij bij de inrichting rekening 
gehouden wordt met reptielen incluis de aanleg van heideverbindingen van en naar het 
ecoduct (mededeling Dhr. Cronau, Provincie Gelderland).  

 
Betrokken verbindingszones:  16, 19, 21, 22, 23 en 24 
 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten: resp. 22, 19, 14, 27, 31 en 13 
Aantal doelsoorten:    resp. 24, 23, 19, 23, 34 en 23 

 Op basis van expert judgement:  resp. hoogste, hoogste, tweede, hoogste, hoogste en  
tweede prioriteit 

 
 
3.2.11 Gebied K: Asselsche heide 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied K is de Asselsche Heide.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 12 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielen. Van de bruine vuurvlinder is een grote populatie bekend.  
Van de geselecteerde soorten is alleen de heidefopwesp uit dit gebied (Soerensche veld) 
bekend. Er is te weinig bekend over de ecologische eisen van deze soort om passende 
maatregelen voor te kunnen stellen. In ieder geval is bloemenrijkdom van belang: omploegen 
van bermen, kleinschalig plaggen, bescherming van bloemrijke plekken tegen grazers etc. 
 
Knelpunten: Gebied K ligt ingeklemd tussen de N344 en de bebouwing van Hoog Soeren in het 
noorden en de A1 in het zuiden. Meer oostelijk vormt de stad Apeldoorn een absolute barrière. 
Gebied K ligt sterk geïsoleerd.  
 
Betrokken kleinere gebied (en): geen 
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Kansen:  

• Het versterken van het gebied door het maken van verbindingen in westelijke richting 
(Caitwickerzand) en in noordelijke richting (Hoog Soerensche Veld) is mogelijk. In 
westelijke richting kan een brede corridor aangelegd worden via de Vroome Bergen en 
het Kootwijkerveen.  

• In noordelijke richting kan door het aanleggen van corridors en passages via 
Dassenberg en Oude Deeling verbinding worden gemaakt. Bekeken moet worden of de 
onderdoorgang richting Het Aardhuis (Coördinaten: 186.5 – 471.3) geschikt gemaakt 
kan worden voor reptielen en amfibieën.   

 
Betrokken verbindingszones: 17 en 21 
 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten: resp. 16 en 14 
Aantal doelsoorten:    resp. 19 en 19 
Op basis van expert judgement:  beiden hoogste prioriteit 
 
 
3.2.12 Gebied L: Harskamp/Zuiderheide 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied L wordt gevormd door de Zuiderheide ten oosten van Harskamp.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 13 doelsoorten voor. Van de heivlinder 
komt een grote populatie voor. Voor de kleine heivlinder is herstel van open stuifduinen van 
belang. 
 
Van groot belang voor zadelsprinkhaan (één van de negen Nederlandse populaties). Zie 
Reemer & van Hoof (2005). Zadelsprinkhaan: voorkom dichtgroei, maar laat gemiddeld twee 
struikjes/boompjes per 100m2 staan. Verder kleinschalig plaggen zodat open bodem aanwezig 
blijft voor eileg.  
 
Ook voor de blauwvleugelsprinkhaan is het van belang dat er een mozaïekstructuur is van kaal 
zand (kleinschalig plaggen) en schraal begroeide stukken, bij voorkeur met enige beschutting 
door bomen aan de noordzijde.  
 
Knelpunten: Westelijk en zuidelijk wordt het gebied begrenst door de provinciale wegen N310 
respectievelijk N304. Hierdoor ligt het gebied geïsoleerd van gebied M.  
 
Betrokken kleinere gebied (en): L1 en L2 
 
Kansen:  

• Gebied L heeft in noordelijke richting verbinding met gebied J via het Harskampsche 
Zand.  

• Verbinding met het zuidelijk gelegen gebied M zou gebied L versterken en tegelijk een 
verbinding vormen tussen J en M. Dit is mogelijk door de aanleg van geschikte 
faunapassages in de N304. Of de parallel aan deze rijksweg lopende verbindingsweg 
ook een barrière vormt hangt af van de verkeersintensiteit. Dit behoeft nader 
onderzoek. De verbindingszone is van groot belang in verband met het voorkomen van 
de wrattenbijter en de kleine heivlinder.    

 
Betrokken verbindingszones: 22 en 26 
 
Prioritering verbindingszones:  
Score op belang voor doelsoorten: resp. 27 en 29 
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Aantal doelsoorten:    resp. 23 en 32 
Op basis van expert judgement:   beiden hoogste prioriteit 
 

 
3.2.13 Gebied M: Otterlosche zand/Hoge Veluwe/ Edesche en Ginkelsche 

Heide/Oud Reemsterzand/Vliegveld Deelen/Nieuw reemsterveld/Planken 
wambuis 

 
Gebiedsbegrenzing: Gebied M is zeer uitgestrekt en omvat de Hoge Veluwe met aangrenzende 
(heide)terreinen van het Otterlosche Zand in het noorden, Edesche en Ginkelsche Heide in het 
westen tot aan vliegveld Deelen in het oosten.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: Met 32 doelsoorten is dit omvangrijke gebied het meest 
soortenrijk en zeer belangrijk voor bijna alle soorten. Gebied M is een kerngebied voor de 
gladde slang in Nederland. Van verschillende vlinders van heide komen grote populaties voor. 
Specifieke maatregelen voor enkele sprinkhanen zijn te vinden in Krekels & van Hoof (2004), 
Krekels & Kleukers (2004) en Reemer & van Hoof (2005) 
Maatregelen in dit gebied zouden gericht moeten zijn op het behoud van het open karakter: 
plaatselijk kappen, opslag verwijderen. Verder is kleinschaligheid van groot belang: 
kleinschalig plaggen, plaatselijk een 'rommelig' beheer om bloemenrijkdom en variatie in 
microhabitats te stimuleren.  
 
Knelpunten: Binnen het gebied M vormt de N310 een barrière, in zuidelijke richting de A12 en 
de N224 en in het uiterste westen de N304, N224 en de bebouwing van Ede.  
 
Kwaliteitsverbetering door herstel van heischrale graslanden is van essentieel belang voor het 
voortbestaan van de grote parelmoervlinder, duinparelmoervlinder en aardbeivlinder. Voor de 
parelmoervlinders gaat het daarbij vooral om de Hoge Veluwe en Vliegveld Deelen. 
 
Naast verzuring van de heischrale graslanden, waardoor waardplanten verdwijnen 
(hondsviooltje resp. tormentil), vormt ook de hoge wilddruk op nectarplanten een groot 
probleem. Vliegveld Deelen kan daarbij voor de populaties op de oostelijke Hoge Veluwe als 
wildvrije haven fungeren, wanneer er meer open terrein komt rond de Kartizkyweg komt en 
wanneer er wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering voor heischraal grasland op Vliegveld 
Deelen. 
 
Betrokken kleiner gebied (en): M1, M2, M3, M4 en M5  
 
Kansen:  

• De reeds geplande aanleg van een ecoduct over de N310 tussen Planken-Wambuis en 
NP De Hoge Veluwe zal voor veel vlindersoorten, waaronder de kleine heivlinder, en 
andere doelsoorten, een verbetering betekenen. Om verdere isolatie van populaties 
tegen te gaan, is het van belang dat kleinere leefgebieden in gebied M met elkaar 
verbonden worden. Een aantal aanbevelingen kan daartoe worden gedaan: verbinden 
van het Otterlosche bos, Planken Wambuis en Mosselsche Veld en herstel van stuifzand 
in het Mosselsche zand (Natuurmonumenten), De Zanding (gem. Ede) Oud-
Reemsterzand, Otterlosche bos en Koeverzand (NP Hoge Veluwe).  

• Of er al faunapassages in de N310 liggen waardoor deze in minder mate een barrière 
vormt en of deze passages geschikt zijn voor amfibieën en reptielen is ons niet bekend. 
Dit moet verder onderzocht worden.  

• Verbinding in oostelijke richting met gebied O is mogelijk door de aanleg van corridors 
en passages via een heide ten noorden van Deelen (coördinaten: 189.7 - 453.8), vanaf 
het Deelensche Zand naar de Grote Heide.  

• Voor de verbinding in noordelijke richting met L (zie Kansen Gebied L). 
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• De beste mogelijkheden voor een verbinding van N naar M liggen aan de westkant van 
Wolfheze in noordelijke richting via de landbouwenclaves, onder of over de A12 en de 
N224 door het bosgebied naar het Nieuw Beemsterveld.  

• Verbindingen binnen het grote gebied M verdienen ook volop de aandacht. 
Bijvoorbeeld: voor aardbeivlinder verbinding Otterlose bos/Planken wambuis/Mossel  
en voor duinparelmoervlinder verbinding Hoge Veluwe/Deelen en Hoge Veluwe/Nw 
Reemsterzand 

• Herstel open stuifduinen voor heivlinder en kleine heivlinder (Planken 
Wambuis/Mosselsche zand/Koeverszand/ oud Reemsterzand/Otterlosche bos/De 
Zanding) 

 
Betrokken verbindingszones: 23, 26, 27, 28 en 30  
 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten: resp. 31, 29, 20, 28 en 21 
Aantal doelsoorten:    resp. 34, 32, 32, 21 en 21 
Op basis van expert judgement:   resp. hoogste, hoogste, tweede, hoogste en 
tweede  

 
 
3.2.14 Gebieds N: Doorwertsche heide/Wolfhezerheide 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied N wordt gevormd door twee heideterreinen ten zuiden van 
Wolfheze: de Doorwertsche Heide en Wolfhezerheide. 
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: In het gebied komen 13 doelsoorten voor, waaronder alle op 
de Veluwe voorkomende reptielen.  
 
Voor de aanwezige bijen en zweefvliegen is in ieder geval de bloemenrijkdom van belang. 
Deze kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld het omploegen van bermen, kleinschalig 
plaggen, bescherming (afrastering) van bloemrijke plekken tegen grazers etc. Verder is een zo 
kleinschalig ('rommelig') mogelijk beheer gunstig doordat zo een grote variatie aan 
microhabitats ontstaat. Kale bodem en steile wandjes zijn van belang als nestelplekken voor 
bijen.  
 
Knelpunten: Beide gebiedsdelen zijn klein en  worden gescheiden door de A50 die een 
absolute barrière vormt voor de herpetofauna en enkele andere doelsoorten. 
 
Betrokken kleinere gebied (en): geen 
 
Kansen:  

• Om de betreffende populaties duurzaam te behouden is vergroting van het leefgebied 
van het grootste belang door de scheiding door de A50 op te lossen. Ter hoogte van de 
parkeerplaats Kabeljouw wordt een ecoduct aangelegd, waardoor beide heideterreinen 
met elkaar verbonden worden (mededeling Dhr. Cronau, Provincie Gelderland).  
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• Verbinding met M is mogelijk. Zie Kansen Gebied M.  
• Er wordt ook gewerkt aan een verbinding bij de Renkumse Poort (mededeling Dhr. 

Cronau, Provincie Gelderland). 
 
Betrokken verbindingszone: 27 
 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten:  20 
Aantal doelsoorten:    32 
Op basis van expert judgement:  tweede prioriteit 
 
 
3.2.15 Gebied O: Terletse heide/Rozendaalse Veld/ Rheder- en Worth-

Rhederheide/Herikhuizerveld 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied O ligt ten oosten van de A50 en wordt gevormd door de Terletsche 
Heide, Rozendaalsche Veld, Rheder- en Worthrhederheide en het Herikhuizerveld.  
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: Met 28 doelsoorten blijkt dit gebied zeer soortenrijk en zeer 
belangrijk gebied voor bijna alle soorten. Gebied O vormt een kerngebied voor de gladde slang 
in Nederland. Van heideblauwtje en heivlinder komen grote populaties voor, maar de grote 
parelmoervlinder is hier verdwenen.  
 
Specifieke maatregelen voor enkele sprinkhanen zijn te vinden in Krekels & van Hoof (2004), 
Krekels & Kleukers (2004) en Reemer & van Hoof (2005). Maatregelen in dit gebied zouden 
gericht moeten zijn op het behoud van het open karakter: plaatselijk kappen, opslag 
verwijderen. Verder is kleinschaligheid van groot belang: kleinschalig plaggen, plaatselijk een 
'rommelig' beheer om bloemenrijkdom en variatie in microhabitats te stimuleren 
 
Knelpunten: Het gebied ligt gescheiden van alle meer westelijk gelegen terreinen door de A50, 
die voor de  herpetofauna alleen passeerbaar is via het ecoduct bij Terlet.  
 
Betrokken kleinere gebied (en): geen 
 
Kansen:  

• Vergroting van het areaal heide is mogelijk door verbindingen aan te leggen met de 
noordelijk gelegen gebied P (Loenermark) en Zilvensche Heide via het bosgebied De 
Imbosch.  

• Voor de kleine heivlinder is herstel open stuifduinen Rozendaalsche Veld van belang. 
 
Betrokken verbindingszones: 28 en 29  
 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten:  resp. 28 en 19 
Aantal doelsoorten:    resp. 21 en 29 
Op basis van expert judgement:  beiden hoogste prioriteit 
 
 
3.2.16 Gebied P: Imbos/Loenermark/Zilvensche Heide/Sprengen Laag Soeren 
 
Gebiedsbegrenzing: Gebied P bestaat uit enkele kleinere, deels naamloze heideterreinen in en 
bij het Loenensche Bosch ten westen van Eerbeek. 
 
Bijzonderheden qua doelsoorten: Ondanks het feit dat van de betreffende terreinen slechts 10 
doelsoorten bekend zijn, is het geheel toch als gebied opgenomen. Op basis van expertise 
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wordt ingeschat dat de enkele heideterreinen meer doelsoorten herbergen en anderzijds biedt 
dit gebied mogelijkheden voor het vergroten van het heideareaal. Van het gebied is bekend 
dat er een grote populatie van het heideblauwtje voorkomt.  
 
Knelpunten: De heideterreinen in het gebied liggen sterk geïsoleerd door te dicht bos.  
 
Betrokken kleiner gebied (en): In de huidige situatie bestaat P uit een verzameling 
kleinere leefgebieden: P1, P2, P3, P4, P5 en P6 (zie Figuur 1) 
 
Kansen:  

• Vergroting van enkele heideterreinen en het verbinden middels de aanleg van corridors 
en passages zou de kansen voor de heidesoorten hier sterk verbeteren.  

• Voor verbinding met O zie Kansen Gebied O.  
 
Betrokken verbindingszones: 25 (ook binnen gehele gebied P) en 29  
 
Prioritering verbindingszones: 
Score op belang voor doelsoorten: resp. 13 en 19 
Aantal doelsoorten:    resp. 23 en 29 
Op basis van expert judgement:   tweede en hoogste prioriteit 
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4 Verbindingszones 
 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke kerngebieden en/of kleinere gebieden met elkaar 
verbonden moeten worden. De aanduiding omtrent de ligging is globaal weergegeven in figuur 
4. De exacte ligging is afhankelijk van de locale situatie en mogelijkheden en kan binnen de 
huidige opdracht niet nauwkeurig worden aangegeven. In bijlage 6 wordt algemene informatie 
gegeven over de mogelijkheden voor de aanleg van verbindingszones en algemene richtlijnen 
voor de uitvoering.  
 
In Tabel 2 is per verbindingszone het belang daarvan voor de doelsoorten aangegeven. Is de 
verbindingszone heel belangrijk voor een bepaalde soort dan kreeg die 2 punten, bij belangrijk 
1 punt en 0 punten wanneer de verbindingszone matig tot onbelangrijk is. Per 
verbindingszone levert dit een score op variërend van 10 tot 29 punten. Als arbitraire grens is 
genomen dat verbindingszones die 15 of meer punten scoren in de regel de hoogste prioriteit 
hebben, daarbij zijn immers veel soorten mee gediend. Gecombineerd met een expert 
judgement is een definitieve prioritering vastgesteld, verdeeld in hoogste en tweede prioriteit.  

 
Aan het verbinden van de gebieden A en B is de hoogste prioriteit toegekend, ondanks een 
laag berekende score, omdat het slecht onderzochte terreinen zijn (militaire schietterreinen) 
waar meer soorten worden verwacht dan tot nu toe bekend. Ook verbinding tussen de 
deelgebieden D en E is een hogere prioriteit gegeven, omdat dit geïsoleerde gebieden zijn aan 
de noordoostzijde van de Veluwe, maar wel tezamen voldoende groot zijn om voor veel 
soorten levensvatbare populaties te kunnen herbergen. 
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Tabel 2. Belang van de verbindingszones voor de soorten en welke prioriteit geadviseerd wordt 

Ve
rb

in
di

ng
sz

on
es

 

 v
an

-n
aa

r 

 a
dd

er
 

 g
la

dd
e 

sl
an

g 

 h
az

el
w

or
m

 

 h
ei

ki
kk

er
 

 k
am

sa
la

m
an

de
r 

 le
ve

nd
ba

re
nd

e 
ha

ge
di

s 

 p
oe

lk
ik

ke
r 

 ri
ng

sl
an

g 

 ru
gs

tr
ee

pp
ad

 

 z
an

dh
ag

ed
is

 

 a
ar

db
ei

vl
in

de
r  

   

 b
ru

in
e 

vu
ur

vl
in

de
r  

 

 d
ui

np
ar

el
m

oe
rv

lin
de

r  
 

 g
en

tia
an

bl
au

w
tje

   
 

 g
ro

te
 p

ar
el

m
oe

rv
lin

de
r  

   
  

 h
ei

de
bl

au
w

tje
   

 

 h
ei

vl
in

de
r  

 

 k
le

in
e 

he
iv

lin
de

r  
 

 k
om

m
av

lin
de

r  
   

 k
le

in
e 

w
ra

tte
nb

ijt
er

 

 v
el

dk
re

ke
l 

 w
ra

tte
nb

ijt
er

 

 z
ad

el
sp

rin
kh

aa
n 

 h
ei

de
vi

ltb
ij 

 b
ijl

sp
rie

tje
 

 b
ol

le
 fo

pw
es

p 

 d
on

ke
re

 la
ng

lij
f 

 d
ui

nh
ei

de
dw

er
g 

 h
ei

de
fo

pw
es

p 

 h
ei

de
la

ng
lij

f 

 a
an

ta
l d

oe
ls

oo
rt

en
 

 p
rio

rit
ei

t b
er

ek
en

d 

 p
rio

rit
ei

t (
op

 b
as

is
 v

an
 

ex
pe

rt
 ju

dg
em

en
t) 

1 A en A1 1   0 0  2     2   0  0  2 1   0 2    2            11 12 tweede 
2 A1 en A2 1   0 0   2       2   1       0 0   0 2     2               11 10 tweede 
3 A en B 1   0 0   2       2   0   1   2 1   0 2     2               11 13 hoogste 
4 B en B1 1     0   2       2   1   2   1 0           2               7 11 tweede 
5 B1 en B2 1     0   2       2   1   2   1 0           1               7 10 tweede 
6 B2 en C 1 2   0 0 2   1 2 2 1 1   0   1 0   0       1   0   0     0 23 14 tweede 
7 B en D  1 2 0 0   2 0 1 2 2 1 1   2   1 1   1       2     0 0       23 19 hoogste 
8 D en C 1 2 0 0 0 2   1 2 2 1 2       1 1   1           0 0 0     0 25 16 tweede 
9 D en E 1 2 0 0   2 0 1 2 2 1 1     0 1 1   0             0 0       23 14 hoogste 
10 E en C 1 2 0 0 0 2   1 2 2 0 1     0 1 1   0           0   0     0 23 13 tweede 
11 E en G2 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2       1 1   0                       15 14 tweede 
12 C en F 1 2 0 0 0 2   1 2 2 2 2   0   2 0   2           0 0 0     0 25 18 hoogste 
13 F en F1 1 2 0 0 0 2   1 2 2 0 1   0   1 1   2           0 0         19 15 hoogste 
14 F1 en F3 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2   1       2 1   0       2               15 15 hoogste 
15 F en G1 1 2 0 0 0 2   1 2 2 2 2   2   2 1   2           0 0         19 21 hoogste 
16 G en J 1 2 0 0 0 2 0 1 2 2 1 1 0 2 0 2 1 0 2       1     0         24 22 hoogste 
17 G (G2) en K 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1   2   2 1   0       0               19 16 hoogste 
18 H en I1 1 2 0 0   2   1 2 2   0   1   1 1                           12 13 tweede 
19 I en J 1 2 0 0 0 2 0 1 2 2   0   0 0 2 1 2 1       2     0         23 19 hoogste 
20 H en I 1 2 0 0 0 2   1 2 2   0   0   1 1 0         2               17 15 hoogste 
21 J en K 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2   1 1 0 0 1 1 0 0                       19 14 tweede? 
22 J en L 1 2 0 0 0 2 0 1 2 2   2 2 0 2 2 1 2 2       2     0         23 27 hoogste 
23 J en M 1 2 0 0 0 2 0 1 2 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2   2 1 2   0 0 0     0 34 31 hoogste 
24 J en J1 1 2 0 0 0 2 0 1 2 2   1 0 0 0 1 1 0 0       0     0         23 13 tweede 
25 J1 en P 1 2 0 0 0 2 0 1 2 2   1 0   0 1 1 0         0     0         23 13 tweede 
26 L en M 1 2 0 0 0 2   1 2 2 1 1 2 0 2 2 1 2 2   2 1 2   0 0 0     0 32 29 hoogste 
27 M en N 1 2 0 0 0 2   1 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1   2 1 1   0 0 0     0 32 20 tweede 
28 M  (M2) en O 1 2 0 0   2   1 2 2 2 2 1 0 1 2 1 1 2   2 1 2   0 0 0     0 21 28 hoogste 
29 O en P 1 2 0 0   2   1 2 2 0 1     0 2 1 0 2   0   2   0 0 0     0 29 19 hoogste 
30 M en M3 1 2 0 0   2   1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 2   1 1 1               21 21 tweede 
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Verbinding is voor de doelsoort: 
2 Heel belangrijk 
1 Belangrijk 
0 Matig tot onbelangrijk 
 Niet van toepassing of Onbekend 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

Deze studie presenteert de verspreiding van vooral Rode Lijst soorten behorende tot de 
herpetofauna en entomofauna op de Veluwe. Daarbij zijn soorten geselecteerd die een sterke 
binding vertonen met natte en droge heideterreinen.  
 
De geselecteerde 35 soorten behoren tot de reptielen (6 soorten), amfibieën (4 soorten), 
dagvlinders (9 soorten), sprinkhanen (5 soorten), bijen (5 soorten) en zweefvliegen (6 
soorten).   
 
De verspreidingskaarten van de 35 soorten zijn cumulatief bekeken, zodat de overlap van 
soorten zichtbaar wordt. Daarbij is meer gewicht toegekend aan (ernstig) bedreigde soorten 
en of (vrij) zeldzame soorten ten opzichte van thans niet bedreigde soorten. Dit leverde een 
waarderingskaart op met 16 belangrijke kernleefgebieden (A t/m P) voor herpetofauna en 
entomofauna op de Veluwe.  

 
Volgens verwachting vallen vrijwel alle grotere heideterreinen samen met die belangrijke 
leefgebieden. Opvallende uitkomst is dat ook aangrenzende (half) open bossen met kleine 
snippers heide nog steeds een betrekkelijk rijke herpeto- en entomofauna kennen.  
 
In uitgestrekte bosgebieden zijn, in een beperkt aantal situaties, geïsoleerd liggende 
waardevolle terreintjes aanwezig. Deze verdienen zeker de aandacht om veilig gesteld te 
worden en te worden versterkt/vergroot. Door de geïsoleerde ligging van die terreintjes zijn 
verbindingszones meestal minder relevant en/of onrealistisch.   
 
Tussen de kernleefgebieden zijn 30 verbindingszones in kaart gebracht en is een prioritering 
aangebracht. Aan 17 verbindingszones is een hoge prioriteit toegekend en aan 13 een tweede 
prioriteit. De onderlinge verbindingen tussen de belangrijkste 16 kernleefgebieden hebben in 
veel gevallen een hoge prioriteit. Aan de verbindingszones met de kleinere omliggende 
gebieden is meestal  een lagere prioriteit toegekend.  
 
Er zijn een aantal (ernstig) bedreigde soorten die bijzondere aandacht nodig hebben omdat 
een van de laatste resterende populaties binnen Nederland op de Veluwe voorkomen. Het gaat 
om de Kleine wrattenbijter,wrattenbijter,  zadelsprinkhaan, grote parelmoervlinder, kleine 
heivlinder, gentiaanblauwtje en gladde slang. Voor een aantal van deze soorten zijn aparte 
soortbeschermingsplannen opgesteld. 
 
Deze studie geeft vooral op hoofdlijnen een goed kaartbeeld waar belangrijke leefgebieden 
van herpeto- en entomofauna liggen op de Veluwe en waar verbindingszones dienen te 
komen. Tenslotte moet het de input vormen voor het op te stellen beheerplan Natura 2000 
gebied de Veluwe.  
 
Het verdient daarom ook sterke aanbeveling om per deelgebied en verbindingszone(s) 
concrete uitvoeringsplannen en (herstel)maatregelen op te stellen. Daarvoor geeft deze studie 
uitdrukkelijk alleen een aanzet.  
 
De nieuwe leefgebiedenbenadering biedt kansen om de (herstel)maatregelen te financieren, 
bovendien liggen er mogelijkheden middels OBN. Aangezien een aantal soorten in rap tempo 
achteruitgaan is het zaak al de komende jaren maatregelen uit te voeren. Daarvoor is, in 
aanvulling op het beheerplan Natura2000 Veluwe, een sneller inzetbaar instrumentarium 
nodig. Voor op hoofdlijnen en het veiligstellen van veel soorten op de middellange en lange 
termijn biedt het beheerplan Natura2000 wél uitkomst! 
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Samenvatting 
 

De studie “Veluwse heide verbonden” geeft de visie weer van RAVON (Reptielen Amfibieën 
Vissen Onderzoek Nederland), EIS-Nederland en De Vlinderstichting voor het verbinden van 
heideterreinen op de Veluwe ten behoeve van bedreigde diersoorten behorende tot de 
herpetofauna en de entomofauna. Van de doelsoorten staan de meeste op een Rode Lijst. 
Doelen van de voorgestelde maatregelen variëren van het veiligstellen van populaties, het 
versterken/vergroten van het leefgebied, het opheffen van de barrièrewerking tussen 
onderlinge deelpopulaties, het middels verbindingszones populaties weer met elkaar in contact 
brengen tot het creëren van mogelijkheden voor de ontwikkeling van metapopulaties.  
 
De 16 belangrijkste leefgebieden van herpetofauna en entomofauna op de Veluwe zijn in kaart 
gebracht op grond van data uit de landelijke databanken van de PGO’s (periode 1990 t/m 
2007). De gebieden worden weergegeven op waarderingskaarten en worden apart besproken. 
Hierbij wordt aangegeven voor welke soorten (indien bekend) het gebied van belang is, welke 
kleinere gebieden betrokken zijn, knelpunten en kansen. 
 
Voorts wordt specifiek ingegaan op de verbindingszones die noodzakelijk zijn om 
deelpopulaties met elkaar te verbinden. Bij de verbindingszones worden prioriteiten gesteld op 
basis van het voorkomen van het aantal doelsoorten in de betrokken leefgebieden, vermelding 
van doelsoorten op de Rode Lijst en/of EC-Habitatrichtlijn (bijlage 2, 4), zeldzaamheid en 
expert judgement. De leefgebieden en de globale ligging van de verbindingszones zijn 
weergegeven op een kaart. De exacte ligging van de verbindingszones is afhankelijk van de 
locale situatie en mogelijkheden.  
 
In Bijlage 1 - 5 wordt informatie gegeven over de betrokken soorten. Er wordt een korte 
beschrijving gegeven van het uiterlijk, de verspreiding binnen Nederland, het belang van de 
Veluwe in het voorkomen van de soort in Nederland, de wettelijke status, de kenmerken van 
het voorkeursbiotoop en wat de bedreigingen zijn.  
 
In een laatste bijlage wordt informatie gegeven over wat mogelijkheden zijn voor de aanleg 
van verbindingszones en algemene richtlijnen voor de uitvoering. 
 
De studie geeft op hoofdlijnen een goed kaartbeeld waar belangrijke leefgebieden van 
herpeto- en entomofauna liggen op de Veluwe en waar verbindingszones dienen te komen. 
Het moet de input vormen voor het op te stellen beheerplan Natura 2000 gebied de Veluwe. 
Aanbevolen wordt om per deelgebied en verbindingszone(s) concrete uitvoeringsplannen en 
(herstel)maatregelen op te stellen. Daarvoor geeft deze studie uitdrukkelijk een aanzet. 
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BIJLAGE 1:  Soortenprofielen herpetofauna 
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Amfibieën  
 
Heikikker (Rana arvalis) 
Beschrijving:  Fijn gebouwde, kikker met een spitse snuit. De kleur varieert van licht- tot 
donkerbruin. De heikikker is meest scherp getekend met zwarte en grijze vlekken en heeft een 
brede lichte band midden over de rug.  
 
Verspreiding binnen Nederland: De heikikker komt in de meeste provincies voor in alle 
geschikte leefgebieden.  
 
Voorkomen Veluwe: komt verspreid over de Veluwe voor op delen waar vennen aanwezig 
zijn.  
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: kwetsbaar, Habitatrichtlijn (bijlage 4) 
 
Biotopen: Dit zijn vooral voor voedselarme wateren op de pleistocene zandgronden en in 
hoog- en laagveengebieden.De adulte dieren verblijven maar twee à drie weken in de periode 
maart, april in het voortplantingswater. Daarna trekken ze het land op en verblijven de rest 
van het seizoen in hoge, grasachtige vegetaties en heides.   
 
Bedreiging en bescherming: De voortplanting vind plaats in ondiepe, dichtbegroeide 
oeverzones en verlandingsvegetaties. Het gebied wordt bijna altijd gekarakteriseerd door 
veenvorming. Ruigtes, grasachtige vegetaties en heide zijn van belang in het landhabitat van 
de soort. De belangrijkste bedreigingen zijn verdroging en verzuring, en grootschalige 
beheersmaatregelen.  
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Poelkikker (Rana lessonae) 
Beschrijving:  vrij kleine groene kikker met een spitse snuit. Meestal gras- tot geelgroen, maar 
ook bruine exemplaren komen voor.  
 
Verspreiding binnen Nederland: Vooral op de pleistocene hogere zandgronden en 
laagdynamische plekken in het rivierengebied.  
 
Voorkomen Veluwe: is van enkele locaties bekend, maar verwacht wordt dat de soort meer 
voorkomt dan tot nu toe bekend.  
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: thans niet bedreigd, Habitatrichtlijn (bijlage 4) 
 
Biotopen: Poelkikkers komen voor in relatief voedselarme wateren, zoals vennen en 
watergangen in hoogvenen. 
 
Bedreiging en bescherming: Bedreigingen zijn verdroging, verzuring, eutrofiëring en 
verontreiniging. Deze bedreigingen gelden ook voor kamsalamander en heikikker.   
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Rugstreeppad (Bufo calamita) 
 
Beschrijving:  Een pad met een droge, wrattige huid en een kenmerkende gele streep over de 
rug. De achterpoten zijn opvallend kort, maar stellen het dier in staat om te rennen.   
 
Verspreiding binnen Nederland: De rugstreeppad komt voor in natuurlijke dynamische milieus 
zoals het rivierengebied, duingebieden of heidevennen. Maar de soort komt ook voor in niet-
natuurlijke dynamische milieus zoals akkerbouwgebieden of bouwterreinen.  
 
Voorkomen Veluwe: de Veluwe is voor de soort een belangrijk leefgebied 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: gevoelig, Habitatrichtlijn (bijlage 4) 
 
Biotopen: Op de hoge zandgronden is de soort vooral bij vennen aanwezig. Voortplanting vindt 
plaats in voedselarme, vaak tijdelijke wateren. 
 
Bedreiging en bescherming: De rugstreeppad staat bekend als een pioniersoort. Ze zijn zeer 
mobiel en kunnen grote afstanden afleggen. Belangrijke bedreigingen zijn: verdroging, het 
dichtgroeien van voortplantingswateren en dichtgroeien van landhabitat. Het is van belang de 
voortplantingswateren in een pioniersstadium te houden.  
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Kamsalamander (Triturus cristatus) 
 
Beschrijving: Grote, donker gekleurde watersalamander, met een oranje buik met zwarte 
vlekken. Kenmerkend is de grote rugkam van de mannetjes in de paartijd.   
 
Verspreiding binnen Nederland: De kamsalamander komt vooral voor in kleinschalige 
cultuurlandschappen en rivierdalen.  
 
Voorkomen Veluwe: op de Veluwe een weinig voorkomende soort. Heide en vennen vormen 
niet het primaire habitat. Op de Veluwe is hij meer te vinden in landbouwgebieden in de 
randzones.   
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: kwetsbaar, Habitatrichtlijn (bijlage 2 en 4) 
 
Biotopen: De kamsalamander komt voor in mesotrofe tot eutrofe wateren. Voorbeelden van 
dergelijke wateren zijn poelen, sloten en gebufferde vennen op zand- en leemgrond. In het 
rivierengebied komen kamsalamanders ook voor in laagdynamische kolken en strangen. 
 
Bedreiging en bescherming: Bedreigingen zijn verdroging, verzuring, eutrofiering en 
verontreiniging. Deze bedreigingen gelden ook voor poelkikker en heikikker.   
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Reptielen 
 
Zandhagedis (Lacerta agilis) 
 
Beschrijving: Robuust gebouwde hagedis. Tekening van strepen en lichte en donkere vlekken 
en op rug en flanken. Mannetjes in de paartijd felgroen gekleurd op kop en flanken.   
 
Verspreiding binnen Nederland: De kustduinen, enkele Waddeneilanden en de zandgronden in 
het oosten. Lokaal in het zuiden ten oosten van de Maas. 
 
Voorkomen Veluwe: De Veluwe is voor de zandhagedis een belangrijk kerngebied 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: kwetsbaar, Habitatrichtlijn (bijlage 4). 
 
Biotopen: De zandhagedis komt voor op droge heideterreinen, duingebieden, spoorbermen, 
open plekken in bossen en bosranden. 
 
Bedreiging en bescherming: De zandhagedis is een droogte- en warmteminnende soort die op 
het zuiden geëxponeerde vegetaties op hellingen prefereert. Behalve een gevarieerde en 
structuurrijke vegetatie zijn de aanwezigheid van open zandige plekjes belangrijk voor het 
afzetten van de eieren. Bedreigingen zijn o.a. verlies aan structuurrijke heide, versnippering, 
verdwijnen van eiafzetplekken, te hoge begrazingsdruk en grootschalig beheer.  
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Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) 
 

Beschrijving: De levendbarende hagedis is een kleine, onopvallend gekleurde hagedis. Deze 
soort legt geen eieren maar brengt haar jongen levend ter wereld. De ontwikkeling van de 
eitjes vindt plaats in het moederlichaam en de eitjes komen uit als ze afgezet worden. 

 
Verspreiding binnen Nederland: De soort komt vooral voor op de zandgronden in het oosten, 
midden en zuiden, maar ook op de hoogvenen in dat landschap, op Terschelling en in delen 
van Zeeland. 
 
Voorkomen Veluwe: veel voorkomende soort op de Veluwe. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: gevoelig 
 
Biotopen: De levendbarende hagedis leeft bij voorkeur op overgangen van droog naar nat en 
komt vooral voor op enigszins vochtige heide, heide met vennen en hoogveen. Daarnaast 
wordt deze soort ook aangetroffen in structuurrijke weg- en spoorbermen en bosranden. 
 
Bedreiging en bescherming: Een bodem met veel reliëf, vochtige plekken en voldoende 
zonlichtinval zijn belangrijke aspecten in het biotoop. Naast biotoopverlies is verdroging een 
van de redenen van de achteruitgang van de soort.  
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Hazelworm (Anguis fragilis)  
 
Beschrijving: Deze pootloze hagedis is bruin, goudkleurig tot grijsblauw. Kop romp en staart 
gaan vloeiend in elkaar over. Mannetjes hebben soms blauwe vlekjes op de flanken.  
 
Verspreiding binnen Nederland: De hazelworm komt voor in alle provincies boven zeeniveau. 
Kerngebieden zijn de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Zuid- en Midden Limburg en het Drent-
Friese plateau.  
 
Voorkomen Veluwe: De soort komt verspreid over de Veluwe voor en vormt voor de soort 
een belangrijk kerngebied 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: thans niet bedreigd 
 
Biotopen: De hazelworm komt voor in bossen, bosranden, heide, houtwallen, struwelen, 
spoor- en wegbermen, kalkgraslanden, vestigingswerken, steenhopen, ruderale plaatsen en 
tuinen. De meeste waarnemingen worden gedaan op bos- en heideterreinen. 
 
Bedreiging en bescherming: De bodem is meestal matig vochtig tot droog. In bossen wordt de 
voorkeursbiotoop plaatselijk door zon beschenen (open plekken, bosranden) en is vaak een 
goed ontwikkelde kruidlaag aanwezig, bestaande uit dwergstruiken en grassen. In 
heideterreinen bestaat een voorkeur voor open, oude heide of jongere heide langs bosranden. 
De hazelworm wordt, vanwege zijn verborgen levenswijze, beschouwd als een lastig te 
inventariseren soort, waardoor het moeilijk is om een beeld te krijgen over de omvang van 
lokale populaties. Bedreigingen zijn het verlies van structuurrijke overgangen van bosranden, 
het dichtgroeien van zonnige bermen langs bospaden en het verdwijnen van overhoekjes.  
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Adder (Vipera berus) 
 
Beschrijving:  Een naar verhouding dikke, korte slang met een duidelijke zigzagband op de 
rug. Kleur ondergrond is grijs tot beige (mannetjes) of gelig tot roodbruin (vrouwtjes). De 
adder is de enige gifslang in Nederland.  
 
Verspreiding binnen Nederland: De adder komt vooral voor op de hogere zandgronden in 
midden en noordoost Nederland. Kerngebieden zijn in Friesland, Drenthe en de Veluwe. 
Daarnaast komt de soort ook voor in Overijssel en Limburg.  
 
Voorkomen Veluwe: De soort komt verspreid over de Veluwe voor en vormt een belangrijk 
kerngebied 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: kwetsbaar 
 
Biotopen: in heidegebieden, open plekken in bossen, spoor- en wegbermen en in houtwallen 
 
Bedreiging en bescherming: Voor de adder is het van belang dat het leefgebied voldoende 
overgangen en variatie bevat. De soort heeft meestal ruimtelijk gescheiden 
winterverblijfplaatsen, paar- en opgroeiplaatsen en zomerverblijven. De winterverblijfplaats is 
op een hoger gelegen, droog terrein gelegen, terwijl het zomerverblijf dikwijls droge én natte 
plekken omvat. 
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Gladde slang (Coronella austriaca) 
 
Beschrijving:  Een niet giftige, maar wel bijterige slanke slang met een vrij kleine kop. De 
grondkleur is grijs tot roodbruin. De gladde slang heeft een V-vormige tekening op de kop, 
een donkere streep over de zijkant van de kop en een variabele tekening op hals en rug. De 
ongekielde schubben geven de soort zijn gladde uiterlijk.   
Verspreiding binnen Nederland: Deze zeldzame slang komt voor op de hogere zandgronden 
ten oosten van de lijn Bergen op Zoom -Heerenveen. Kerngebieden zijn de Veluwe en het 
Drents-Friese grensgebied.  
 
Voorkomen Veluwe: belangrijk kerngebied 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: bedreigd, Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4). 
 
Biotopen: Ze wordt aangetroffen in droge heides, langs bosranden, in droge graslanden, op 
open plekken in bossen, hoogvenen, spoorwegtaluds en op stenige en grazige hellingen. 
 
Bedreiging en bescherming: Voor deze warmteminnende soort, moet de biotoop voldoende 
schuilplaatsen bevatten in de vorm van lage struiken en bomen, dood hout, holen, gaten en 
een goed vergraafbare, rulle bodembedekking. Vanwege zijn zeldzaamheid en verborgen 
leefwijze is deze soort lastig te inventariseren. Bedreigingen zijn te hoge begrazingsdruk, het 
verdwijnen van structuur uit de vegetatie, grootschalig beheer en versnippering van 
leefgebieden.  
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Ringslang (Natrix natrix) 
 
Beschrijving:  De grootste slang van Nederland. De grondkleur is grijs tot olijfgroen met een 
kenmerkende lichte ring achter de kop. Bij oudere dieren kan deze echter ontbreken. Op de 
rug en flanken meestal onregelmatige, donkere vlekjes.  
 
Verspreiding binnen Nederland: De meest voorkomende slang in Nederland. Verspreiding: 
Boven de grote rivieren, in drie min of meer gescheiden kerngebieden rondom het IJsselmeer 
vooral in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland.  
 
Voorkomen Veluwe: de zuidelijke en oostelijke rand van de Veluwe vormt een belangrijk 
leefgebied. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: kwetsbaar 
 
Biotopen: De ringslang is gebonden aan waterrijke gebieden, maar het is een mobiele soort 
die soms ver van het water wordt aangetroffen. 
 
Bedreiging en bescherming: De biotoop moet behalve water, voldoende zonplekken in de vorm 
van dijklichamen, open plekken in bosranden en ruigtes bevatten en schuilplaatsen onder 
stenen, stronken en houtstapels. De eieren worden afgezet in hopen organisch afval zoals 
blad- ,compost- en mesthopen. Door de broeiwarmte kunnen de eieren zich ontwikkelen. 
Bedreigingen zijn de intensivering van de landbouw, verdwijnen van overhoekjes, ruigtes 
incluis hopen van organisch materiaal (broeihopen) en verdroging.  
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BIJLAGE 2: Soortenprofielen dagvlinders 
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Aardbeivlinder (Pyrgus malvae) 
 
Beschrijving:  Zeer klein dikkopje met een donkerbruine bovenkant met veel scherp afgezette, 
witte vlekken. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Lokaal op vochtige tot droge graslanden en heiden, en zeer 
lokaal in de duinen. 
 
Voorkomen Veluwe: vooral op de Hoge Veluwe en bij Staverden; elders incidenteel 
waargenomen. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: bedreigd 
 
Biotopen: De aardbeivlinder vliegt zowel in droge als vochtige terreinen met een afwisseling 
van lage en hoge vegetatie. Geschikte droge gebieden zijn heischrale graslanden, heiden, lage 
pioniersvegetatie, kapvlakten en schrale zomen langs bosranden. De vegetatie is laag en de 
waardplant tormentil groeit er in een hoge dichtheid (5-20 planten per m2). Geschikte vochtige 
gebieden zijn vochtige graslanden en moerassen met een lage vegetatie. In deze gebieden 
staat het grondwater plaatselijk tot aan het maaiveld. 
 
Bedreiging en bescherming: Veel leefgebied is de afgelopen eeuw verdwenen door ontginning 
en ontwatering. Op dit moment komt de soort uitsluitend in natuurgebieden voor. Daar zijn 
vermesting, verdroging en isolatie de belangrijkste knelpunten.  
Voor het behoud van de aardbeivlinder is het noodzakelijk dat het leefgebied niet verruigt.  
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Bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus) 

 
Beschrijving:  Een vuurvlinder met een kenmerkende geelbruine basiskleur en zwarte stippen 
op de vleugelonderkant. De bovenkant van het mannetje is vrijwel geheel bruin, bij het 
vrouwtje met veel oranje op de voorvleugel. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Lokaal op droge schraallanden, heiden en vochtige 
hooilanden. 
 
Voorkomen Veluwe: verspreid vrij veel voorkomend, maar hogere aantallen alleen in de 
ZW-Veluwe en delen van de centrale en NW-Veluwe. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: kwetsbaar 
 
Biotopen: kruidenrijke heiden en droge bloemrijke schrale graslanden. De hoogste dichtheden 
worden gevonden in droge heidegebieden. In het leefgebied is er variatie tussen open grond, 
bloemrijke ruigten en lage schrale vegetaties. De bruine vuurvlinder komt het meest voor op 
de bloemrijke overgang tussen voedselrijkere en -armere milieus en heeft een voorkeur voor 
zonnige beschutte plekken, zoals bosranden of struweel. 
 
Bedreiging en bescherming: De bruine vuurvlinder is op veel plaatsen verdwenen omdat door 
vermesting de variatie van het leefgebied is afgenomen en de waardplanten minder geschikt 
worden. Daarnaast zijn veel overgebleven populaties te klein om duurzaam te zijn. Verder 
worden een aantal (voormalige) leefgebieden te intensief begraasd of te vaak gemaaid of 
geklepeld (zoals in bermen). 
Voor het behoud van de bruine vuurvlinder is het wenselijk dat dichtbij elkaar gelegen maar 
geïsoleerde populaties met elkaar worden verbonden door middel van goed beheerde, 
kruidenrijke bermen. De bruine vuurvlinder blijkt te kunnen profiteren van natuurontwikkeling 
op voormalige landbouwgronden na ontgronding van de voedselrijke bovengrond. Een 
geschikte beheermaatregel is het extensief begrazen in grotere gebieden of het gefaseerd 
maaien van hooilanden en bermen. In schrale gebieden, zoals heidevelden dienen tijdens de 
(lange) vliegperiode van mei tot september voldoende nectarplanten aanwezig te zijn.  
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Duinparelmoervlinder (Argynnis niobe) 
 
Beschrijving:  vrij grote parelmoervlinder met op de onderkant van de achtervleugel een 
kenmerkende rij kleine witte met roodbruine rand. 
 
Verspreiding binnen Nederland: in de duinen steeds zeldzamer en op de Wadden lokaal nog 
vrij algemeen; in het binnenland alleen op de Veluwe. 
 
Voorkomen Veluwe: beperkt tot de Hoge Veluwe en Vliegveld Deelen; bij Radio Kootwijk 
waarschijnlijk verdwenen. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: bedreigd 
 
Biotopen: in het binnenland bij open, droge, schrale graslanden en droge kruidenrijke heide. 
Zowel deze graslanden als de heiden hebben soortenrijke vegetaties met een mozaïekvormige 
structuur en geleidelijke overgangen in hoogte en soortensamenstelling. Gemiddeld heeft het 
leefgebied van de rupsen van de duinparelmoervlinder een opener structuur dan die van de 
grote parelmoervlinder. Dit houdt vermoedelijk verband met een grotere warmtebehoefte van 
de duinparelmoervlinder, die in Nederland zijn areaalgrens bereikt 
 
Bedreiging en bescherming: Net als de grote parelmoervlinder heeft de duinparelmoervlinder 
grote terreinen nodig met een mozaïek van zeer lage, open begroeiing en ruigten. Wel leeft de 
rups van de duinparelmoervlinder in een meer open vegetatie dan die de grote 
parelmoervlinder. Dit is de reden dat deze soort sneller achteruitgaat dan de grote 
parelmoervlinder. Maar omdat hij vroeger algemener was komt hij nog wel op meer plaatsen 
voor. De beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op de grote parelmoervlinder zijn 
daarom ook geschikt voor de duinparelmoervlinder.  
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Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) 

 
Beschrijving:  een vrij groot blauwtje, dat op de onderkant van de vleugels wel duidelijke 
zwart stippen heeft op de grijsbruine grondkleur, maar geen oranje kleuring. 
 
Verspreiding binnen Nederland: komt voor in ZO-Friesland, Drenthe, Twente, Veluwe en 
zuidelijk deel van Noord-Brabant. 
 
Voorkomen Veluwe: op de Hoge Veluwe nog met een populatienetwerk vertegenwoordigd, 
ook bij Staverden een stabiele populatie; elders zijn nog een zevental kleine en deels 
geïsoleerde populaties. Langs de westrand van de Veluwe bevindt zich een populatienetwerk 
rond de Kruishaarsche heide. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: bedreigd (met aanhoudend sterke achteruitgang) 
 
Biotopen: natte heide, vochtige heischrale graslanden en blauwgraslanden. In het gebied 
moeten open plaatsen aanwezig zijn waar de klokjesgentiaan groeit; gentianen die in een 
ruigere vegetatie groeien worden minder vaak gebruikt. Daarnaast is de soort afhankelijk van 
de aanwezigheid van de waardmieren. Omdat het gentiaanblauwtje zowel afhankelijk is van de 
klokjesgentiaan als van de waardmier, moet het leefgebied op kleine schaal een afwisselende 
structuur hebben, met zowel open plekken voor de gentianen als oudere vegetatie met 
mierennesten. Een populatie moet de beschikking hebben over ten minste 500 bloeiende 
gentianen die een hoge dichtheid (ca. 10-15 planten per 100 m2) moeten groeien. Hierom 
moet het leefgebied minimaal 0,5 ha groot zijn, bij voorkeur meer dan 5 ha. Bovendien heeft 
het leefgebied een hoge grondwaterstand nodig maar het mag na de winter nooit langdurig 
onder water staan. 
 
Bedreiging en bescherming: De achteruitgang van deze soort heeft verschillende oorzaken: 

• afname van de kwaliteit van het leefgebied door verdroging, verzuring  en vermesting. 
• isolatie. 
• grootschalige uitvoering van maatregelen als plaggen of vernatting.  
• Geschikte beheermaatregelen zijn kleinschalig plaggen (in combinatie met bekalking), 

extensieve begrazing (door runderen of gehoede schapen) en het verwijderen van 
opslag. Blauwgraslanden kunnen na half september worden gemaaid (waarna het 
maaisel moet worden afgevoerd), eventueel gevolgd door nabeweiding. Herstel van het 
oorspronkelijke grondwaterregime is vaak noodzakelijk, maar het waterpeil moet 
geleidelijk wordt verhoogd. Omdat het gentiaanblauwtje weinig zwerft, moeten 
geschikte leefgebieden via stapstenen natte heide met elkaar worden verbonden. 
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Grote parelmoervlinder (Argynnis aglaja) 
 
Verspreiding binnen Nederland: zeer lokaal op de Waddeneilanden en op de Veluwe 
 
Voorkomen Veluwe: alleen nog op de Hoge Veluwe en Vliegveld Deelen 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: ernstig bedreigd 
 
Biotopen: in het binnenland nog te vinden in droge heischrale graslanden op lemige bodems 
(waardplant hondsviooltje). De vegetaties waarin de soort leeft, zijn vaak rijk aan kruiden en 
hebben een structuur waarin open grond, lage en hoge vegetaties elkaar afwisselen. 
Gemiddeld heeft de grote parelmoervlinder iets minder open grond en een wat hogere 
vegetatie nodig dan de duinparelmoervlinder. De grote parelmoervlinder heeft een grote 
oppervlakte geschikt leefgebied nodig. 
 
Bedreiging en bescherming: op veel plaatsen verdwenen door ontginning en versnippering van 
het leefgebied. De grote parelmoervlinder is gebaat bij een beheer dat streeft naar een grote, 
open ruimte met een verscheidenheid aan vegetaties, Deze soort heeft een groot 
aaneengesloten leefgebied nodig. Het beheer moet gericht zijn op variatie. Voor de geïsoleerde 
populatie op de Hoge Veluwe is een beheer gewenst dat zich richt op het behouden en creëren 
van kruidenrijke wildweiden als nectarbron voor de vlinders en soortenrijke heide met viooltjes 
voor de rupsen. In andere delen van de Veluwe zijn er soortgelijke mogelijkheden om het 
leefgebied van deze soort (weer) uit te breiden. De gevolgen van vermesting en verzuring 
moeten worden tegen gegaan. Delen van heiden kunnen worden geplagd of afgegraven en 
bekalkt. Dit geldt vooral voor heiden en heischrale graslanden op van nature zwak gebufferde 
bodems.  
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Heideblauwtje (Plebeius argus) 

 
Beschrijving:  klein blauwtje met op de onderkant van de achtervleugel een duidelijke oranje 
band met zwarte vlekken. De grondkleur van de vleugelonderkant is blauwgrijs bij het 
mannetje en bruingrijs bij het vrouwtje. 
 
Verspreiding binnen Nederland: lokaal soms erg talrijk op heidevelden 
 
Voorkomen Veluwe: wijd verspreid op de grotere goed ontwikkelde, vaak vochtige heide 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: gevoelig 
 
Biotopen: zowel droge als natte heidevelden. Vaak is de soort te vinden op de overgang van 
droog naar nat. De heide is doorgaans structuurrijk met hier en daar open grond. In 
mozaïeken van dophei, pijpenstrootje, struikhei en kale grond leven de waardmieren en treft 
het vrouwtje de meest geschikte waardplanten aan. Enkele jaren na plaggen, kan het 
heideblauwtje tijdelijk uiterst talrijk voorkomen. 
 
Bedreiging en bescherming: De soort is achteruit gegaan door inkrimping van het heideareaal, 
gevolgd door stikstofdepositie. Ook verandert bij afwezigheid van beheer op den duur de 
heidevegetatie in bos. Voor het behoud van deze vlinder is er variatie in de heideterreinen 
nodig. Het beheer moet erop gericht zijn jonge successiestadia in zowel natte als droge 
heidevegetaties te ontwikkelen of in stand te houden. Dit kan door middel van kleinschalig 
plaggen of extensieve begrazing. Door de geringe mobiliteit van het heideblauwtje is het 
bovendien wenselijk dat kleine terreinen met elkaar worden verbonden. 
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Heivlinder  (Hipparchia semele) 

 
Beschrijving:  een zandoogje met vaak dichtgeklapte vleugels met een grijs getekende 
onderkant op de achtervleugel en oranje op de voorvleugel 
 
Verspreiding binnen Nederland: nog tamelijk wijd verspreid op de hogere zandgronden en 
langs de kust 
 
Voorkomen Veluwe: nog vrij veel voorkomend op grotere heidevelden en stuifzanden, maar 
sterk afgenomen na de droge zomer van 2003. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: gevoelig 
 
Biotopen: droge heide, droge heischrale graslanden en stuifzanden. De heivlinder heeft een 
voorkeur voor een open en afwisselend landschap. In het leefgebied moet voldoende nectar te 
vinden zijn en plaatsen met een kale bodem waarbij de eitjes worden afgezet. Een enkele 
struik of boom biedt de vlinders beschutting en schaduw tijdens warm weer. 
 
Bedreiging en bescherming: In het binnenland is de heivlinder op veel plaatsen verdwenen 
door ontginning en door inkrimping van het heideareaal. Door vermesting zijn de open 
plaatsen waar de geschikte waardplanten groeien vaak verdwenen. Ook gaat de soort 
achteruit door de uitbreiding van het Amerikaanse mos grijs kronkelsteeltje of tankmos. 
Voor het behoud van de heivlinder is het wenselijk dat er meer variatie in heidevelden komt. 
Dit kan verkregen worden door pleksgewijs te plaggen of gefaseerd te maaien. In grotere 
gebieden kan extensieve recreatie of extensieve begrazing een geschikte beheervorm zijn.  
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Kleine heivlinder (Hipparchia statilinus) 

 
Beschrijving:  Lijkt op de heivlinder, maar de bovenkant van de vleugel is zwartgrijs tot 
donkerbruin zonder oranje en de onderkant van de voorvleugel is bruin in plaats van oranje. 
 
Verspreiding binnen Nederland: beperkt tot de Veluwe. 
 
Voorkomen Veluwe: recent sterk afgenomen en mogelijk alleen nog maar aanwezig op het 
Kootwijkerzand, Harskamp, Planken Wambuis en de Hoge Veluwe. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: ernstig bedreigd 
 
Biotopen: randen van stuifzanden die begroeid zijn met buntgras, korstmossen en, verspreid 
staand, struikhei. Hij is vooral te vinden op de overgang van open stuifzand naar heide, met 
name wanneer daar enkele grotere bomen staan. 
 
Bedreiging en bescherming: De kleine heivlinder is in het verleden achteruitgegaan bebossing 
van open heiden, ontginning van heideterreinen en beplanting van stuifzanden. De 
belangrijkste oorzaak van de huidige achteruitgang is het dichtgroeien van geschikt leefgebied 
door stikstofdepositie en het uitblijven van geschikt beheer. Een andere negatieve 
ontwikkeling is de opkomst van het Amerikaanse mos grijs kronkelsteeltje of tankmos. 
Daarnaast zijn de huidige stuifzanden te klein. Alleen grotere stuifzanden blijven stuiven. Voor 
het behoud van de kleine heivlinder is het nodig dat het huidige leefgebied behouden blijft en 
niet verder dichtgroeit. Dit kan door extensieve begrazing of enige recreatie in het leefgebied 
toe te laten. Ook het areaal stuifzand kan worden uitgebreid. Op plaatsen waar de vlinder 
voorkomt of voor kan komen kan de successie worden teruggezet door opslag te verwijderen 
en de grond open te maken door bijvoorbeeld te ploegen. In de Zanding en het Planken 
Wambuis zijn deze maatregelen dringend gewenst, op de Hoge Veluwe, Harskamp en het 
Kootwijkerzand voldoet het huidige beheer. 
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Kommavlinder (Hesperia comma) 

 
Beschrijving:  een weinig opvallend, bruin dikkopje met kenmerkende witte vlekken op de 
onderkant van de achtervleugel. 
 
Verspreiding binnen Nederland: lokaal en niet talrijk in de duinen benoorden het 
Noordzeekanaal en op de Wadden, in het binnenland zeldzaam geworden op de hogere 
zandgronden. 
 
Voorkomen Veluwe: geconcentreerd rond de Hoge Veluwe, Planken Wambuis, Harskamp, 
Kootwijk en Vliegveld Deelen; verder lokaal op de Veluwezoom en de noordelijke Veluwe 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: bedreigd 
 
Biotopen: droge schrale open graslanden en gevarieerde heide met kaal zand. Er is altijd een 
lage vegetatie met polletjes gras, afgewisseld met open grond. Als nectarbron dient er op 
enige afstand een ruigere vegetatie aanwezig te zijn, bijvoorbeeld kruiskruiden langs een 
schelpenpad, distels nabij een picknickplaats. 
 
Bedreiging en bescherming: De belangrijkste oorzaak van de huidige achteruitgang is 
verzuring en vermesting door stikstofdepositie en afname van de begrazing. In zulke 
dichtgegroeide vegetaties kunnen weer open plekken worden ontwikkeld door gedeelten te 
plaggen, te frezen of met behulp van (tijdelijke) extensieve begrazing. 
Een andere oorzaak van de achteruitgang is een tekort aan nectarplanten in juli en augustus. 
Dit is op een aantal plaatsen in het binnenland de oorzaak van het verdwijnen van de soort. 
Door enkele ruige bloemrijke plaatsen met distels en kruiskruid te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
bij wildweiden of langs fietspaden, kan de vlinder weer voldoende nectar vinden. 
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BIJLAGE 3: Soortenprofielen sprinkhanen 
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Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) 
 
Beschrijving: Vrij grote, meestal grijze, soms roodbruine of bijna zwarte veldsprinkhaan met 
donkere dwarsbanden over de poten en voorvleugels en deels blauwe achtervleugels.  
 
Verspreiding binnen Nederland: De duinen, het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug, de noordelijke 
en zuidelijke Veluwe en in Zuid-Limburg.  
Uit de rest van het land waren verspreide vondsten bekend. De dichtheden zijn landelijk 
afgenomen.  
 
Voorkomen Veluwe: Met name op de zuidelijke Veluwe zijn nog vrij veel populaties 
aanwezig. Elders op de Veluwe is de soort echter achteruitgegaan en resteren nog weinig 
vindplaatsen. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Kwetsbaar. 
 
Biotopen: Droge, warme en schraal begroeide terreinen, zoals stuifzandranden, 
buntgrasduinen, korstmosvlakten, open struikheidevegetaties en kapvlakten. Enige 
beschutting is van belang voor het vasthouden van zonnewarmte.  
 
Bedreiging en bescherming: Het is van belang om een hoge dynamiek en situaties met een 
extreem microklimaat en een lage vegetatie te stimuleren. Dat kan door het bevorderen van 
verstuiving en het  plaggen en begrazen van heide. Vanwege de lage populatiedichtheden 
dient de oppervlakte vrij groot te zijn, waarschijnlijk in de orde van enkele hectaren. Een 
beschermingsplan voor de provincie Gelderland is in voorbereiding. 
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Kleine wrattenbijter (Gampsocleis glabra) 
 
Beschrijving: Vrij grote, groen tot bruin gekleurde sabelsprinkhaan met een witgezoomd 
halsschild en lange vleugels met een patroon van zwarte vlekjes.  
 
Verspreiding binnen Nederland: Alleen bekend van de Veluwe. 
 
Voorkomen Veluwe: Voor 1990 verspreid over de hele Veluwe aangetroffen, tegenwoordig 
uitsluitend op de Oldebroekse Heide. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Ernstig bedreigd. 
 
Biotopen: Droge, zandige heidevegetaties met een geringe bodembedekking door mossen en 
grassen. De populatie op de Oldebroekse Heide leeft in droge struikheidevegetaties en 
heischrale graslanden op een bodem die als gevolg van schietoefeningen veel reliëf heeft.  
 
Bedreiging en bescherming: De populatie op de Oldebroekse Heide heeft waarschijnlijk stand 
kunnen houden dankzij het militaire gebruik van het terrein in combinatie met het unieke 
brandbeheer. Door de schietoefeningen is het terrein zeer reliëfrijk en ontstaan er vaak 
spontane brandjes. Vermoedelijk zorgt dit voor een gunstige mozaïek aan warme 
microhabitats (Reemer & Krekels 2005). 
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Zadelsprinkhaan (Ephippiger ephippiger) 
 
Beschrijving: Grote, plompe sabelsprinkhaan met zadelvormig halsschild. Kan niet vliegen. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Voor 1990 verspreid over Utrechtse Heuvelrug, Veluwe, Rijk 
van Nijmegen en Limburg. Tegenwoordig beperkt tot Veluwe en één populatie bij Nijmegen. 
 
Voorkomen Veluwe: Grote populaties in het noorden op Doornspijkse en Oldebroekse Heide 
en in het zuiden in Nationaal Park Veluwezoom, Nationaal Park de Hoge Veluwe, Planken 
Wambuis, de Zanding en het Harskampse Zand. Verder een sterk geïsoleerde relictpopulatie 
op de Groevenbeekse Heide bij Ermelo. Op de Hoog-Buurlosche Heide en de Ermelosche 
Heide, waar de zadelsprinkhaan in de jaren '90 nog voorkwam, is de soort inmiddels 
verdwenen. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Bedreigd. 
 
Biotopen: Droge, structuurrijke heideterreinen met opslag van struiken en boompjes én 
aanwezigheid van kale zandplekken. Er dient enige beschutting aanwezig te zijn, bij voorkeur 
aan de noordzijde, waardoor het terrein voldoende zonnewarmte vasthoudt.  
 
Bedreiging en bescherming: Dichtgroei van heide (verbossing, vergrassing en vermossing) is 
grootste probleem. Bij tegengaan van verbossing is het belangrijk dat niet alle opslag 
verwijderd wordt. Plaggen dient zeer kleinschalig te gebeuren. Maaien wordt afgeraden. 
Extensieve begrazing is pas zinvol na verwijderen van opslag en plaggen. Verdere richtlijnen in 
Reemer & Krekels (2005). 
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Veldkrekel (Gryllus campestris) 
 
Beschrijving: Forse, zwarte krekel met gele vleugelbasis. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Met name in Limburg en Noord-Brabant, met kleinere 
populaties op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, in het Gooi en in de duinen van Goeree. 
 
Voorkomen Veluwe: Voor 1980 met diverse populaties op noordelijke en zuidelijke Veluwe, 
tegenwoordig beperkt tot de Hoge Veluwe en drie geïsoleerde populaties op de zuidelijke 
Veluwe.  
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Bedreigd. 
 
Biotopen: Heischrale graslanden, heideterreinen, stuifzanden en jonge kapvlakten. 
 
Bedreiging en bescherming: Inkrimping en versnippering van het heideareaal is een grote 
bedreiging voor de soort. Uitbreiding van het areaal met geschikte biotoop en het creëren van 
verbindingszones kunnen kolonisatie van nieuwe terreinen en uitwisseling tussen populaties 
bevorderen. Verder is een beheer van belang dat gericht is op instandhouding van een lage 
vegetatie met veel open bodem. Dit kan bereikt worden met begrazingsbeheer en met 
kleinschalig plaggen. 
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Wrattenbijter (Decticus verrucivorus) 
 
Beschrijving: Grote, groen tot bruin gekleurde sabelsprinkhaan met vrij lange vleugels en 
egaal gekleurde halsschildzijden.  
 
Verspreiding binnen Nederland: In het begin van de 20e eeuw nog verspreid over Nederland 
aanwezig, sindsdien sterk achteruitgegaan. Nu resteren nog twee populaties: één bij Nijmegen 
en één op de Veluwe.  
 
Voorkomen Veluwe: Alleen nog aanwezig in Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar de soort 
de afgelopen jaren nog sterk achteruit is gegaan. Het kaartje met vondsten vanaf 1990 geeft 
een te rooskleurig beeld: vondsten in de afgelopen vier jaar zijn beperkt tot één kilometerhok. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Ernstig bedreigd. 
 
Biotopen: Droge, open, gevarieerde vegetaties, zoals heideterreinen, stuifzandgebieden, 
duinen en schrale graslanden. De populatie op de Veluwe leeft in een heide-stuifzandgebied,  
 
Bedreiging en bescherming: Maatregelen voor de twee resterende Nederlandse populaties zijn 
voorgesteld door Krekels (2005), Krekels & van Hoof (2005), Krekels & Kleukers (2004) en 
Krekels et al. (2002). 
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BIJLAGE 4: Soortenprofielen bijen 
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Heideviltbij (Epeolus cruciger) 
 
Beschrijving: Een bontgekleurd bijtje: zwart met witte vlekken en rode poten. Parasiet van de 
heizijdebij. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Verspreid over de zandgronden, inclusief de duinen. 
 
Voorkomen Veluwe: Vrij gewoon op heidevelden.  
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Niet bedreigd. 
 
Biotopen: Open, droge, zandige gebieden, zoals heidevelden, stuifzanden en duinen. 
 
Bedreiging en bescherming: Van belang is de aanwezigheid van struikheide en van open zand, 
bijvoorbeeld in de vorm van zandpaden en steile zandwandjes.  



Veluwse heide verbonden 

  93/122 
 

 



Veluwse heide verbonden 

  94/122 
 

Heidewespbij (Nomada rufipes) 
 
Beschrijving: Wespachtig door de gele vlekken en strepen op het zwarte lichaam. De poten 
zijn rood. Parasiet van de heidezandbij. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Verspreid aanwezig over de binnenlandse zandgronden, met 
een vindplaats in de duinen. Mogelijk achteruitgegaan. 
 
Voorkomen Veluwe: Vrij gewoon op heidevelden. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Niet bedreigd. 
 
Biotopen: Open, droge, zandige gebieden met struikheide. 
 
Bedreiging en bescherming: Van belang is de aanwezigheid van struikheide en van open zand, 
bijvoorbeeld in de vorm van zandpaden en steile zandwandjes. 
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Heidezandbij (Andrena fuscipes) 
 
Beschrijving: Grijsbruin behaarde bij met lichte dwarsbandjes van haren over het zwarte 
achterlijf.  
 
Verspreiding binnen Nederland: Verspreid aanwezig over de binnenlandse zandgronden, met 
een vindplaats in de duinen. Achteruitgegaan. 
 
Voorkomen Veluwe: Vrij gewoon op heidevelden.  
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Kwetsbaar. 
 
Biotopen: Open, droge, zandige gebieden met struikheide. 
 
Bedreiging en bescherming: Van belang is de aanwezigheid van struikheide en van open zand, 
bijvoorbeeld in de vorm van zandpaden en steile zandwandjes. 
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Heizijdebij (Colletes succinctus) 
 
Beschrijving: Grijsbruin behaarde bij met lichte dwarsbandjes van haren over het zwarte 
achterlijf.  
 
Verspreiding binnen Nederland: Verspreid over de zandgronden, inclusief de duinen. Beperkt 
tot gebieden met struikheide. 
 
Voorkomen Veluwe: Vrij gewoon op heidevelden.  
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Niet bedreigd. 
 
Biotopen: Open, droge, zandige gebieden met struikheide. 
 
Bedreiging en bescherming: Van belang is de aanwezigheid van struikheide en van open zand, 
bijvoorbeeld in de vorm van zandpaden en steile zandwandjes. De struikheide en de kale 
zandplekjes dienen een maximale onderlinge afstand van 250 meter te hebben.  
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Veenhommel (Bombus jonellus) 
 
Beschrijving: Hommel met zwarte, gele en witte haarbanden. Lijkt op tuinhommel, maar met 
korte kop en roodachtige haren op de achterschenen. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Verspreid over het land, maar vrij zeldzaam. Achteruitgegaan. 
 
Voorkomen Veluwe: Vroeger verspreid over de Veluwe. Slechts twee recente vindplaatsen. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Kwetsbaar. 
 
Biotopen: Voormalige hoogveengebieden en vochtige heideterreinen.  
 
Bedreiging en bescherming: Over mogelijke beschermingsmaatregelen is niets bekend.  
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BIJLAGE 5: Soortprofielen zweefvliegen 
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Bijlsprietje (Pelecocera tricincta) 
 
Beschrijving: Kleine, slanke zweefvlieg met gele banden op het achterlijf en karakteristieke 
'bijlvormige' sprieten. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Verspreid over de zandgronden, met name Veluwe, Utrechtse 
Heuvelrug, Drenthe, Noord-Hollandse duinen en de Waddeneilanden. 
 
Voorkomen Veluwe: Schaars maar verspreid over de hele Veluwe.  
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Niet bedreigd. 
 
Biotopen: Heide- en dennenbos. 
 
Bedreiging en bescherming: Over mogelijke beschermingsmaatregelen is niets bekend. 
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Bolle fopwesp (Chrysotoxum arcuatum) 
 
Beschrijving: Vrij grote, wespachtige zweefvlieg met lange voelsprieten en een bol, geel met 
zwart achterlijf. 
 
Verspreiding binnen Nederland: et name in Drenthe, op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, 
met verspreide vindplaatsen elders op de zandgronden. Achteruitgegaan. 
 
Voorkomen Veluwe: Verspreid over de Veluwe aanwezig. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Achteruitgegaan, mogelijk kwetsbaar. 
 
Biotopen: Vochtige tot droge heide, ook wel in voedselarm droog naaldbos met bosbes. Met 
name op bloemrijkere plekken zoals bermen van fietspaden en langs parkeerplaatsen. 
 
Bedreiging en bescherming: Over mogelijke beschermingsmaatregelen is niets bekend. 
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Donkere langlijf (Sphaerophoria philanthus) 
 
Beschrijving: Kleine, slanke zweefvlieg met gele vlekken of banden op het achterlijf en een 
geelgezoomd borststuk. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Vrij zeldzaam op de zandgronden, met name op de Veluwe en 
in Drenthe. 
 
Voorkomen Veluwe: Verspreid aanwezig over de Veluwe, maar lijkt achteruitgegaan in het 
centrale gedeelte. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Niet bedreigd. 
 
Biotopen: Hoogveen, vochtige heidevelden, schrale graslanden en vochtige duingraslanden. 
 
Bedreiging en bescherming: Over mogelijke beschermingsmaatregelen is niets bekend. 
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Duinheidedwerg (Chamaesyrphus lusitanicus) 
 
Beschrijving: Zeer kleine, slanke zweefvlieg met gele vlekken op het achterlijf. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Zeldzaam op de zandgronden. Met name bekend van de 
Veluwe, de Noord-Hollandse duinen en de  
Waddeneilanden. Achteruitgegaan. 
 
Voorkomen Veluwe: Zeldzaam, met de meeste vondsten op de zuidelijke Veluwe. 
Achteruitgegaan. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Mogelijk bedreigd. 
 
Biotopen: Droge, structuurrijke heidevegetaties in de nabijheid van dennenbos.  
 
Bedreiging en bescherming: Over mogelijke beschermingsmaatregelen is niets bekend. 
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Heidefopwesp (Chrysotoxum octomaculatum) 
 
Beschrijving: Vrij grote, wespachtige zweefvlieg met lange voelsprieten en een geel met zwart 
achterlijf. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Vroeger verspreid over de Nederlandse zandgronden met 
concentraties van vindplaatsen op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in Drenthe. Recente 
vondsten zijn beperkt tot de Veluwe en Zuid-Limburg. Sterk achteruitgegaan. 
 
Voorkomen Veluwe: Verspreid over de Veluwe gevonden, met de meeste vondsten in het 
zuiden. Achteruitgegaan. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Bedreigd. 
 
Biotopen: Droge heide en loofbossen op droge zandgrond. 
 
Bedreiging en bescherming: Over mogelijke beschermingsmaatregelen is niets bekend. 
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Heidelanglijf (Sphaerophoria virgata) 
 
Beschrijving: Kleine, slanke zweefvlieg met gele banden op het achterlijf en een geelgezoomd 
borststuk. 
Verspreiding binnen Nederland: Verspreid over de binnenlandse zandgronden, met name op 
de Veluwe. Achteruitgegaan. 
 
Voorkomen Veluwe: Verspreid over de Veluwe aanwezig en vermoedelijk achteruitgegaan. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Gevoelig. 
 
Biotopen: Beschutte heidevelden en schrale graslanden, zowel nat als droog. Ook langs de 
rand van hoogvenen en in jonge aanplant van naaldbomen. 
 
Bedreiging en bescherming: Over mogelijke beschermingsmaatregelen is niets bekend. 
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Kleine gevlekte langlijf (Sphaerophoria fatarum) 
 
Beschrijving: Kleine, slanke zweefvlieg met gele vlekken op het achterlijf en een geelgezoomd 
borststuk. 
 
Verspreiding binnen Nederland: Verspreid over de binnenlandse zandgronden en de 
Waddeneilanden, met een enkele vondst elders in Nederland. Achteruitgegaan. 
 
Voorkomen Veluwe: Vroeger verspreid over de Veluwe gevonden. Sinds 1990 slechts één 
vindplaats. Mogelijk is de soort plaatselijk over het hoofd gezien. 
 
Status Rode Lijst/Habitatrichtlijn: Kwetsbaar tot bedreigd. 
 
Biotopen: Natte heidevelden, schrale vochtige graslanden en hoogveen. Veelal zijn struiken of 
kleine boomgroepen aanwezig. 
 
Bedreiging en bescherming: Over mogelijke beschermingsmaatregelen is niets bekend. 
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BIJLAGE 2: Informatie over mogelijkheden voor de aanleg  

van verbindingszones en algemene richtlijnen voor de 
uitvoering. 

 
Onder een verbindingszone kan zowel een corridor als een passage worden verstaan. 
 
Een corridor is hier een doorgang dwars door het bos tussen twee open 
terreinen/leefgebieden. Het doel is er voor te zorgen dat heidesoorten van A naar B kunnen 
gaan, waardoor de isolatie van populaties opgeheven wordt. De corridor moet geschikt zijn 
voor de doelsoorten. D.w.z. er moeten voldoende zonbeschenen delen en schuilplaatsen 
aanwezig zijn en hoeft zeker niet rechttoe rechtaan te zijn en ook niet overal even breed. De 
breedte moet al gauw 30 meter bedragen anders kan de zon de bodem niet voldoende 
bereiken. Bij onvoldoende breedte zal de corridor al snel te dicht gegroeid zijn.   
Een passage is een voor heidesoorten passeerbare strook via bermen van bospaden en in of 
bij bosranden tussen twee leefgebieden. Doel is om er voor te zorgen dat de dieren van A naar 
B kunnen. Hierbij is het voorwaarde dat de verbindingszone tenminste aan een zijde 
voldoende door de zon beschenen kan worden. De breedte is sterk afhankelijk van de ligging 
en de hoogte en dichtheid van het aangrenzende bos.  
 
Voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen gelden een aantal algemene richtlijnen 
(naar: van Uchelen. 2006). 
 

• Voor de beheersingrepen moet bekend zijn welke soorten waar voorkomen. Om 
verrassingen te voorkomen moet direct voor dat de werkzaamheden beginnen de 
locatie worden door gelopen om te zien of zich misschien reptielen ophouden. Zo ja, 
vang deze dan en verplaats ze naar een veilige plek. Waar de overwinteringsplekken 
zich bevinden is niet bekend. Blijkt er op een hoger gelegen, droge en beschutte plek 
een hol of houtstapel aanwezig werk hier dan in een ruime boog omheen.  

 
• Werk voorzichtig met oog voor detail. Probeer kleine elementen zoals een steilrandje 

dat onder de begroeiing te voorschijn komt, een struikje, een vierkante meter bosbes 
of heide, grote pollen van grassen e.d. te sparen.  

 
• Werk “slordig”. Een verbindingszone of leefgebied is geen bouwterrein wat “schoon” 

opgeleverd moet worden. Laat –tenzij anders aangegeven- gerust wat dood hout of een 
stapel maaisel liggen en laat een ruiger begroeid hoekje en de strooisellaag in tact. 

 
• Laat zoveel mogelijk de structuur van de bodem in tact. Probeer te vermijden dat 

kuilen en holen door het gebruik van machines dicht gedrukt worden. Ontstaan er door 
de werkzaamheden kuilen en gaten laat die dan gerust zo liggen. 

 
• Plagwerkzaamheden in bestaande open terreinen (leefgebieden) kunnen het best 

uitgevoerd worden eind september tot begin oktober. De reptielen zijn dan nog niet in 
winterslaap en hebben de mogelijkheid om te vluchten.  

 
 

• Plagwerkzaamheden in aan te leggen open terreinen of verbindingszones kunnen altijd 
direct aansluitend aan het kappen uitgevoerd worden. De kans dat zich hier reptielen 
bevinden is uiterst klein.  
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• Het is van belang om per locatie de verstoring door de werkzaamheden zo kort 
mogelijk te laten duren. Probeer daarom de verschillende werkzaamheden (kappen, 
afvoeren, plaggen, eiafzetplekken aanleggen) aaneensluitend uit te voeren.   

 

 


