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Natura 2000 gebied 146 – Sarsven en De Banen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Hogere zandgronden 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003043 
Beschermd natuurmonument: Sarsven en Den Banen BN 
Beheerder: Limburgs Landschap 
Provincie: Limburg 
Gemeente: Nederweert 
Oppervlakte: 156 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Sarsven en de Banen zijn twee naast elkaar gelegen heidevennen in Midden-Limburg. Het is een 
Peelrestant. Gezoneerd en in mozaïek met elkaar komen gemeenschapen voor van zeer zwak 
gebufferde wateren en van zwak gebufferde wateren. De vennen worden deels gevoed met 
kwelwater uit omliggende hoge gronden.  
Het gebied is gelegen in één van de laagten die worden aangetroffen in de voedselarme 
zandafzettingen van het middenterras van de Maas. Plaatselijk komt moerasveen voor, variërend in 
diepte. Het bestaat uit een samenstel van vennen, wilgen- en gagelstruweel, elzen- en 
berkenbroekbos en zowel natte als drogere graslanden.  
 
 
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 noordoostzijde met enkele 
percelen ‘nieuwe natuur’ uitgebreid wegens daar aanwezige herstelmogelijkheden voor de H3110 
zeer zwak gebufferde vennen en de H3130 zwak gebufferde vennen waarvoor het gebied is 
aangemeld. Beide typen staan sterk onder druk. Herstel op landschapsschaal is een belangrijke 
opgave voor deze habitattypen.  
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3130 Zwakgebufferde vennen 
H3140 Kranswierwateren 
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Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1831 Drijvende waterweegbree 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 1 
 
 
Kernopgaven 
 
6.01 Zeer zwakgebufferde vennen: Herstel en duurzaam behoud van grote zeer 

zwakgebufferde vennen H3110 in grote open heidevelden. 
6.02 Zwakgebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van 

zwakgebufferde vennen H3130 mede als habitat voor gevlekte witsnuitlibel H1042 en 
geoorde fuut A008. 

  
 
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 
H3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia 

uniflorae) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting De Banen is een belangrijk gebied voor het habitattype zeer zwakgebufferde vennen. 

Dit habitattype komt hier voor in mozaïek met begroeiingen van het habitattype H3130 
zwakgebufferde vennen. De laatste zijn wat meer gebonden aan ondieper water en de 
oeverzone. Mede gezien de zeldzaamheid van het habitattype en zijn landelijke staat 
van instandhouding (zeer ongunstig) dient de focus in het gebied Sarsven en de Banen 
op het habitattype zeer zwakgebufferde vennen te liggen. Er zijn mogelijkheden voor 
verbetering in het Sarsven en uitbreiding in de Banen. 

 
H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 

Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea  
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen, dat landelijk in een matig ongunstige staat van 

instandhouding verkeert, komt hier voor in de vorm van een aantal verschillende 
plantengemeenschappen. Uitbreiding van de oppervlakte wordt nagestreefd waardoor 
het gebied in de toekomst een zeer grote bijdrage levert aan het landelijke doel. 
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H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype kranswierwateren komt in de Banen lokaal voor als associatie van 

doorschijnend glanswier, één van de zeldzaamste kranswiergemeenschappen van ons 
land. 

 
Soorten 
H1831 Drijvende waterweegbree 
Doel Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie. 
Toelichting De populatie drijvende waterweegbree in de Banen draagt in belangrijke mate bij aan 

de populatie in de zandgebieden van Noord-Brabant en Midden-Limburg, het 
verspreidingsgebied met de grootste bijdrage in ons land. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen - - + > = 
H3130 Zwakgebufferde vennen - + > = 
H3140 Kranswierwateren  - - + = = 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1831 Drijvende waterweegbree - + = = 

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


