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Natura 2000 gebied 129 – Ulvenhoutse Bos 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Beekdalen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003047 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren 
Provincie: Noord-Brabant 
Gemeente: Breda 
Oppervlakte: 112 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied. Het beekbegeleidende bos ligt langs de Broekloop en de 
Bavelse Leij, zijbeekjes van de Mark. In de ondergrond bevinden zich slecht doorlatende, kalkrijke 
leemlagen, die voor een schijngrondwaterspiegel en hoge waterstanden zorgen. Er zijn gradiënten 
aanwezig van droge tot vochtige, lemige zandgronden naar natte leem- en veengronden waar 
basenrijk kwelwater toestroomt. Om het natte bos beter te kunnen exploiteren zijn in het verleden 
greppels gegraven en werden de (hakhout)bomen op de tussenliggende hogere delen (rabatten) 
geplaatst. Dit patroon is nog steeds overal in het bos aanwezig en wordt doorkruist door de 
verschillende beeklopen.   
De meeste hogere gronden zijn bedekt met eiken-beukenbos, op armere gronden ook met eiken-
berkenbossen. Langs de beken en op de lage delen van dalflanken staan vogelkers-essenbossen. Op 
enkele zeer natte plekken langs beekjes zijn kleine stukjes kwelgevoed elzenbroekbos aanwezig. 
 
 
Begrenzing 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op één technisch punt 
verbeterd. De berm van rijksweg A27-A58 aan de rand van het gebied is geheel buiten de begrenzing 
gebracht. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H9160 Eiken-haagbeukenbossen 
H91E0 Vochtige alluviale bossen 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 1 

H9190 Oude eikenbossen 1 
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Kernopgaven 
 
5.07 Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale 

bossen (essen-iepenbossen) *H91E0_B en (beekbegeleidende bossen) *H91E0_C en behoud 
leefgebied zeggekorfslak H1016. 

5.08 Eiken-haagbeukenbossen: Vergroting areaal, behoud vegetatiestructuur en herstel 
kwaliteit en vergroting areaal eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) H9160_A. 

 
 
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 
H9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 

ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Een aanzienlijk deel van het gebied bestaat uit droog bos, waarin op enkele plaatsen 

reeds hulst aanwezig is. Bij het ouder en donkerder worden van het bos, zal dit 
habitattype beuken-eikenbossen met hulst zich naar verwachting spontaan uitbreiden.  

 
H9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-

haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken-haagbeukenbos, hogere 

zandgronden (subtype A).  
Toelichting Slechts een klein deel van het gebied bestaat uit bos van habitattype eiken-

haagbeukenbos, hogere zandgronden (subtype A). Het habitattype komt voor in een nat 
gedeelte, waar het type op iets drogere plekken dan het habitattype H91E0 vochtige 
alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) voorkomt. De aanwezige soort 
eenbes is een bijzondere soort voor Noord-Brabant. Verder komt het type voor in 
bosranden, vooral langs de bredere paden. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding van het type wordt uitbreiding nagestreefd, waarvoor in het gebied 
goede potenties aanwezig zijn. 

 
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Op een aantal plekken zijn oude eikenbossen aanwezig met plaatselijk zeer grote 

exemplaren van de zomereik. 
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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 De bossen van het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 
(subtype C) zijn momenteel verdroogd. Er zijn goede potenties voor uitbreiding 
oppervlakte en verbetering kwaliteit in het gebied. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst - - = = 
H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere 
 zandgronden) 

- - + > > 

H9190 Oude eikenbossen  - + = = 
H91E0_C Vochtige alluviale bossen 
 (beekbegeleidende bossen) 

- + > > 

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


