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Natura 2000 gebied 65 – Binnenveld 
 
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Beekdalen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003006 
Beschermd natuurmonument: Bennekomse Meent SN, De Hel SN? en Blauwe Hel SN? 
Beheerder: Staatsbosbeheer, particulieren 
Provincie: Utrecht, Gelderland 
Gemeente: Veenendaal, Ede, Rhenen 
Oppervlakte: 118 
 
Gebiedsbeschrijving 
 
Het gebied bestaat uit twee deelgebieden: de Bennekomse Meent en de Hel en de Blauwe hel. Het 
gebied wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe, dat ervoor zorgt dat er 
gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide onderdelen van het gebied zijn restanten van het 
uitgestrekte blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De gebieden liggen langs het riviertje de 
Grift, dat incidenteel bij hoge waterstanden buiten zijn oevers treedt. 
De Bennekomse Meent is geaccidenteerd door het voorkomen van ondiepe greppels, veenputjes, 
verveningresten, zandopduikingen en inklinkingverschillen in het veen. Verder zijn sloten, 
wilgenstruweel en bosjes aanwezig, aan de randen liggen vochtige ruigten en zeggenvegetaties.  
De Hel en de Blauwe hel bevatten restanten van het verveningsproces. Het bestaat uit rietland, 
zeggenmoeras, trilveen, blauwgrasland, dotterbloemhooiland en struweel.  
 
 
Begrenzing 
 
PM 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H6410 Blauwgraslanden 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1149 Kleine modderkruiper  
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H7140 Overgangs- en trilvenen 1 
H7230  Kalkmoerassen 1 

 
 
Kernopgaven 
 
5.03 Kalkmoerassen en trilvenen: Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van kalkmoerassen 

H7230 en overgangs- en trilvenen (trilvenen) H7140_A, in mozaïek met schraalgraslanden. 
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5.05 Schraalgraslanden: Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van heischrale graslanden 
*H6230 en blauwgraslanden H6410. 

 
 
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 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion 

caeruleae) 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting Het gebied Binnenveld betreft één van de gebieden met relatief groot oppervlakte van 

het sterk bedreigde habitattype blauwgraslanden. Het gebied leent zich goed voor 
uitbreiding van dit habitattype, dat landelijk in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkeert. Het gebied levert een grote bijdrage aan het landelijk doel en 
op termijn kan het gebied een zeer grote bijdrage gaan leveren.  

 
H7140 Overgangs - en trilveen 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen, trilvenen 

(subtype A). 
Toelichting Het habitattype overgangs- en trilvenen, trilvenen (subtype A) verkeert landelijk in een 

zeer ongunstige staat van instandhouding. In het gebied komt het habitattype deels in 
goed ontwikkelde vorm voor (o.a. in De Hel). Verbetering van matige vormen en 
uitbreiding oppervlakte is goed mogelijk. 

 
H7230 Alkalisch laagveen 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting In De Hel en in de Bennekomse Meent bestaan mogelijkheden om begroeiingen van het 

habitattype kalkmoerassen – dat landelijk in een zeer ongunstige staat verkeert – verder 
te ontwikkelen op locaties met hoge kweldruk. Er zijn goede potenties om een dusdanig 
groot oppervlakte te realiseren dat het gebied in de toekomst een zeer grote bijdrage 
aan het landelijke doel voor het habitattype kan gaan leveren. 

 
Soorten 
H1149 Kleine modderkruiper 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De in ons land tamelijk wijd verbreide soort komt voor in sloten in het Binnenveld. Het is 

onbekend hoe groot de populatie in het Natura 2000 gebied is. 
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Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H6410 Blauwgraslanden - - + > = 
H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) - - + > > 

H7230 Kalkmoerassen - - - > > 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1149 Kleine modderkruiper + - = = 

 
                                                 
1  Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura  
 2000 gebied. 


