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Natura 2000 gebied 141 - Oeffelter Meent 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Rivierengebied 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003035 
Beschermd natuurmonument: Oeffelter Meent BN 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Domeinen, particulieren 
Provincie: Noord-Brabant 
Gemeente: Boxmeer, Cuijk 
Oppervlakte: 104 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Oeffelter Meent is gelegen op een grofzandige oeverwal van een vroegere rivierloop in de 
uiterwaard van de Maas. Het gebied wordt doorsneden door een gekanaliseerde beek, de Oeffeltsche 
Raam, die ter plaatse in de Maas uitmondt. Het omvat een aantal hobbelige graslandpercelen. Het 
ontstane microreliëf en de overgangen naar meer kleihoudende bodems naar de randen toe hebben 
een gevarieerde vegetatie doen ontstaan. Op de zomerdijken komt een aan kalkarme bodem 
gebonden vorm van stroomdalgrasland voor, die in ons land slechts een beperkte verspreiding heeft. 
Op voedselrijkere en mogelijk iets vaker overstroomde delen komen glanshaverhooilanden voor. Op 
de laagste delen en op de voormalige puinstortplaats zijn overstromingsgraslanden en 
ruigtevegetaties aanwezig.  
 
 
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 is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel 
binnen het Habitatrichtlijngebied valt. 

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H6120 Stroomdalgraslanden 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1149 Kleine modderkruiper 
H1166 Kamsalamander 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 1 



 
 141_gebiedendocument_Oeffelter Meent_november 2006 

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
 

2 

Kernopgaven 
 
3.13 Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden *H6120, 

glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) H6510_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 
H6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Het habitattype stroomdalgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van 

instandhouding. De huidige voorkomens van de stroomdalgraslanden langs de Maas 
zijn thans slecht ontwikkeld. Herstel is van belang omwille van de ecologische variatie 
(de graslanden langs de Maas zijn voorbeelden op relatief kalkarme bodem) en 
geografische spreiding van dit prioritaire habitattype. Delen van de 
stroomdalgraslanden van de Oeffelter Meent hebben in hoge mate hun vroegere 
kwaliteit weten te behouden, herstel van de belendende graslanden is mogelijk. 

 
H6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 

glanshaver (subtype A). 
Toelichting Op lager gelegen delen van het gebied komen graslanden voor van het habitattype 

glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver (subtype A). Deze kunnen mogelijk 
uitgebreid worden en in kwaliteit verbeterd worden. 

 
Soorten 
H1149 Kleine modderkruiper 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting    De kleine modderkruiper is bekend uit het gebied, maar omdat gegevens over de 

populatiegrootte ontbreken, wordt vooralsnog geen hoger doel gesteld.  
 
H1166 Kamsalamander 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De soort komt voor in vier poelen die dichtbij de winterdijk liggen. Bij te hoge dynamiek 

in de uiterwaard kan de soort zich daar niet handhaven. De ruimte aan geschikt 
leefgebied is daardoor beperkt. 
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Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H6120 Stroomdalgraslanden - - - > > 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
 (glanshaver) 

- - > > 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1149 Kleine modderkruiper + - = = 
H1166 Kamsalamander - -   = = 

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


