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Natura 2000 gebied 55 - Aamsveen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Hoogvenen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003001 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Landschap Overijssel, particulieren 
Provincie: Overijssel 
Gemeente: Enschede 
Oppervlakte: 145 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving 
 
Het Aamsveen is een hoogveengebied dat ooit deel uitmaakte van een veel groter hoogveencomplex, 
dat zich ook over de grens heen uitstrekt. Het gedeelte op Nederlands grondgebied is betrekkelijk 
klein, maar omvat een goed ontwikkelde gradiënt van hoogveen in het oosten naar het 
beekdallandschap in het westen. De vegetatie verandert van hoogveen met natte heide via vochtige 
heide en heischrale graslanden op de overgang naar natte schraalgraslanden in het beekdal zelf. 
Langs de randen van het veen komen natuurlijke berkenbroekbossen voor met gagelstruweel. Het 
broekbos langs de beek is van een zeer gevarieerde samenstelling met soorten van rijkere bodems.  
 
 
Begrenzing 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische 
punten verbeterd: 

• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van 
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. 

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen, 
wateren, perceelscheidingen en bosranden. 

• De begrenzing langs de rijksgrens is zodanig aangepast dat deze lijnen samenvallen. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H4010 Vochtige heiden 
H4030 Droge heiden  
H6230 Heischrale graslanden 
H7120 Herstellende hoogvenen 
H91D0 Hoogveenbossen 
H91E0 Vochtige alluviale bossen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1166 Kamsalamander 
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Kernopgaven 
 
7.05 Herstel actief hoogveen: Verbetering kwaliteit herstellende hoogvenen H7120 met het 

oog op ontwikkeling van actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) *H7110_A. 
7.07 Inbedding in landschap: Herstel overgangen naar beekdalen en hogere zandgronden. 

Aansluiting bij vochtige heiden H4010, heischrale graslanden *H6230, hoogveenbossen 
*H91D0, galigaanmoerassen *H7210, blauwgraslanden H6410 (mede t.b.v. grauwe 
klauwier A338, grote modderkruiper H1145). 

 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A). 
Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) vormt een natuurlijke 

overgang tussen het veen en het beekdal. De heidevegetaties op het verdroogde 
hoogveen worden niet tot dit habitattype gerekend, maar maken onderdeel uit van 
habitattype H7120 herstellende hoogvenen.  

 
H4030 Droge Europese heide 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype droge heiden komt voor op de zandruggen in het veengebied, het is 

mede van belang vanwege de overgangsmilieus die het vormt naar het veen. 
 
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype heischrale graslanden komt voor in de overgang van het veen naar de 

Glanerbeek, waar ze relatief soortenrijk zijn. Van belang is onder meer de aanwezigheid 
van een populatie van het gentiaanblauwtje. 

 
H7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten 

gunste van habitattype H7110 actieve hoogvenen is toegestaan. 
Toelichting Het habitattype herstellende hoogvenen bevindt zich met name aan Duitse zijde. 

Hoogveenherstel vindt reeds plaats in veenputjes. Op termijn kan het habitattype zich 
(ten dele) ontwikkelen naar habitattype H7110 actieve hoogvenen, hoogveenlandschap 
(subtype A). De heidevegetaties en de bossen op het verdroogde hoogveen worden niet 
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tot habitattypen H4010 vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) en H91D0 
hoogveenbossen gerekend, maar maken onderdeel uit van het habitattype herstellende 
hoogvenen. 

 
H91D0 *Veenbossen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype hoogveenbossen heeft een duidelijke plaats in de gradiënt van het veen 

naar de omgeving. Uitbreiding is gewenst om de landelijke doelstelling te kunnen 
realiseren. De bossen op het verdroogde hoogveen worden niet tot habitattype H91D0 
hoogveenbossen gerekend, maar maken onderdeel uit van habitattype H7120 
herstellende hoogvenen. 

 
H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae ) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen, 

beekbegeleidende bossen (subtype C). 
Toelichting Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) komt 

momenteel niet in goed ontwikkelde vorm voor, doordat de Glanerbeek erg diep is 
ingesneden. 

 
Soorten 
H1166 Kamsalamander 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De populatie bevindt zich voornamelijk in het zuidwestelijke deel van het gebied. De 

soort is niet aanwezig in het veengebied zelf (te zuur), maar wel in de aangrenzende 
weilanden en ruige graslanden. Hier zijn minimaal zes voortplantingswateren gelegen. 
In ruimere zin maakt deze populatie onderdeel uit van een grotere metapopulatie in 
Oost-Twente, die zich uitstrekt van Witte Veen via Zuid-Eschmarke en Aamsveen naar 
het noorden richting Oldenzaal. De populatie in Aamsveen is erg klein. De verbinding 
met het boerenland rondom het Aamsveen en richting het Witte Veen is dan ook 
belangrijk. Verbetering kwaliteit omvat tevens verbetering van de verbinding met 
belangrijke leefgebieden buiten het Natura 2000 gebied. 

 
Complementaire doelen 
Habitattypen 
H7110 *Actief hoogveen 
Doel Ontwikkeling actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A). 
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A) kan weer hersteld 

worden door middel van kwaliteitsverbetering van habitattype H7120 herstellende 
hoogvenen. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - + = = 
H4030 Droge heiden - - + = = 

H6230 Heischrale graslanden - - + = = 
H7120 Herstellende hoogvenen + + = (<)  > 
H91D0 Hoogveenbossen - + > = 
H91E0_C Vochtige alluviale bossen 
 (beekbegeleidende bossen) 

- - > > 
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Soorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1166 Kamsalamander - - = = 

 


