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Doel veldbezoek: kenbaar maken van wensen voor een verantwoord natuur- en landschapsbeheer
op de Renderklippen.
Inleiding
De gemeente Heerde wil in het kader van de Veluwe agenda een TOP realiseren ter hoogte van de
kiosk. Hiervoor zal onder andere de kiosk vergroot worden en een speelbos aangelegd worden. Voor
de ontwikkeling van het TOP dienen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden. De
gemeente Heerde heeft voorgesteld om een honden losloopgebied aan te wijzen en handhavend op
te gaan treden. Tevens wil zij het Blokjesbos omvormen en een open karakter geven. Hiervoor zal de
douglasopstand geveld worden, zodat struikheide vegetaties zich kunnen ontwikkelen.
De KNNV afdeling heeft tijdens de commisie vergadering ruimte ingesproken en haar wensen voor
het beheer van de Renderklippen uitgesproken. De wensen zijn gedestilleerd uit de aanbevelingen
van het rapport “Flora en Fauna Renderklippen 2012”. De gemeente heeft hierop positief gereageerd
en de KNNV uitgenodigd voor het veldbezoek op 22 maart 2017.
Naast de aanwijzing van een hondenlosloopgebied zijn de volgende maatregelen aan de orde
geweest, als voorstellen voor de benodigde compensatie in het kader van de Natura 2000
verplichtingen.

Omvorming Blokjesbos
Het Blokjesbos bestaat uit gemengde loof- en naaldhoutopstanden. Het is wenselijk dat het
naaldhout wordt gekapt en dat de beukenlanen en solitaire zomereiken worden gehandhaafd. Vooral
landschappelijk zal hierdoor dit gedeelte van de Renderklippen aantrekkelijker worden.

Omvorming BLokjesbos

Noordelijke Horsthoekerbeek
De KNNV ziet graag dat de kap van Amerikaanse eiken die in 2017 is uitgevoerd, komende winter
wordt gecontinueerd. Verzoek is om de Noordelijke Horsthoekerbeek weer de status te geven van
heidebeek. Dit betekent dat alle Amerikaanse eiken gekapt worden en er open verbinding komt met
de Renderklippen. Zowel ecologisch als cultuurhistorisch is deze ingreep zeer aan te bevelen.

Noordelijke horsthoekerbeek - omvorming naar heidebeek

Verbinding Pluizenmeer en Wollegras ven
Het Pluizenmeer en het Wollegras ven zijn nu gescheiden door een dichte douglas- grovedennen
opstand. Verzoek is om een open verbinding te creëren via kap van deze opstand. Het is een reliëfrijk
gebied en de verbinding is vooral landschappelijk en ecologisch van belang voor entomologische
doelen.

Kap houtopstanden tussen Wollegrasven en Pluizenmeer

Verondiepen plas westzijde Blokjesbos
Aan de westzijde van het Blokjesbos is een aantal jaren een laagte ontgraven en is een plasje
ontstaan. Gedurende de zomermaanden valt de plas droog. De bosbeheerder wil graag de plas
verondiepen, zodat zich een dopheide vegetatie kan ontwikkelen.

Plas westzijde Blokjesbos

Creëren van open zandige plekken

Creëren zandige plekken
Het is wenselijk dat in reliëfrijke delen zandige plakken worden gecreeërd voor biotopen voor de
zandhagedis.
Resultaatsverplichting Natura 2000
Voor de realisatie van het TOP Renderklippen is een resultaatsverplichting voor de Natura 2000
doelen aan de orde. De voorgestelde maatregelen leiden tot:
Natura 2000:





toename habitattype Droge heide
toename habitattype Vochtige heide
verbetering biotoop voor vogelrichtlijnsoorten: Nachtzwakuw, Boomleeuwerik en
Roodbortstapuit
verbetering biotoop voor habitatrichtlijnsoort zandhagedis

Landschap en cultuurhistorie
De omvorming van twee houtopstanden en de omvorming van de Noordelijke Horsthoekerbeek
geeft een positieve impuls aan landschapsverbetering en cultuurhistorie in de omgeving van de
Renderklipen.

Verzoek onderzoek
Gemeente verzoekt KNNV afdeling Epe en Heerde om inventarisatie te verrichten van het Blokjesbos
en mee te denken voor de omvorming van dit boscomplex.

