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Natura 2000 gebied 143 – Zeldersche Driessen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Rivierengebied 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003055 
Beschermd natuurmonument: Zeldersche Driessen SN 
Beheerder: Staatsbosbeheer 
Provincie: Limburg 
Gemeente:  Gennep 
Oppervlakte: 92 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Zeldersche Driessen is gelegen in een binnenbocht van het riviertje de Niers. Het gebied bestaat 
voor een groot deel uit bos. Het is één van de weinige plaatsen in ons land waar op rivierduinen 
loofbos met in hoge mate natuurlijke samenstelling wordt aangetroffen. Ook zijn een tweetal kleine 
heideperceeltjes aanwezig. Het zuidelijk deel van het gebied, direct grenzend aan de Niers, bestaat 
voornamelijk uit soortenrijk stroomdalgrasland met plantengemeenschappen die karakteristiek zijn 
voor rivierduinen.  
 
 
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. 

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht. 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is aan de zuid- en oostzijde uitgebreid 
met 39 ha nieuwe natuur langs de Niers ten behoeve van uitbreiding van *H6120 
stroomdalgraslanden. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H6120 Stroomdalgraslanden 
H91F0 Droge hardhoutooibossen 
 
Voorstel tot het toevoegen aan de database: 
H6430 Ruigten en zomen 1a 

H9190  Oude eikenbossen 1 
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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 Niers zijn voorbeelden op relatief kalkarme bodem) en 
geografische spreiding van dit prioritaire habitattype. 

 
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, droge bosranden (subtype C). 
Toelichting Het betreft hier een een bijzondere vorm van het habitattype ruigten en zomen, droge 

bosranden  (subtype C) op de grens van stroomdalgrasland en belendend bos, met onder 
meer torenkruid en kruisbaldwalstro als belangijke soorten.  

 
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting De oudste delen van bosgedeelte van de Zeldersche Driessen stammen uit ten minste de 

18e eeuw en zijn voorbeelden van het habitattype oude eikenbossen met veel 
adelaarsvaren in de ondergroei.  

 
H91F0 Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion 
minoris) 

Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Aan de westkant van het bosgedeelte van de Zeldersche Driessen komt een smal randje 

abelen-iepenbos (Violo odoratae-Ulmetum) voor dat te rekenen is tot het hier bedoelde 
habitattype droge hardhoutooibossen. Vanwege historie, kwaliteit en omvang is 
gekozen voor een behoudsdoelstelling. 
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Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H6120 Stroomdalgraslanden - -  ++ > > 
H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden)  - + = = 

H9190 Oude eikenbossen  -  + > > 
H91F0 Droge hardhoutooibossen - - + = = 

 
                                                 
1a Herstel van een technische fout in database 2004. 
1  Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura  
   2000 gebied. 


