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Natura 2000 gebied 158 - Kunderberg 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Heuvelland 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003025 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, particulieren 
Provincie: Limburg 
Gemeente: Simpelveld, Voerendaal 
Oppervlakte: 95 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving 
 
De Kunderberg ligt op de flank van het Plateau van Ubachsberg. Het plateau ligt op de Kunrader 
breuk en heeft daardoor steile randen en dagzomend kalkgesteente. Op de hellingen komen 
soortenrijke kalkgraslanden, met veel orchideeën, kalkbossen, met struweel begroeide graften en 
holle wegen voor. Op een aantal plaatsen liggen oude kalksteengroeves. De Putberg bestaat 
grotendeels uit oud eiken-haagbeukenbos en in het bos is een bron 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. 

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H6210 Kalkgraslanden 
H9160 Eiken-haagbeukenbossen 
 
Voorstel voor verwijderen uit database: 
H6230 Heischrale graslanden 13 
 
 
Kernopgaven 
 
8.01 Mozaïek bijzondere graslanden:  Behouden en uitbreiden mozaïek van 

pionierbegroeiingen op rotsbodem *H6110, kalkgraslanden *H6210, heischrale graslanden 
*H6230. 
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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 
H6210 *Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende 

bodems (Festuco-Brometalia) (*gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Binnen Zuid-Limburg is de Kunderberg sensu stricto een van de toplocaties met 

orchideeënrijk kalkgrasland. De jaarlijkse massale bloei van grote muggenorchis is 
spectaculair, maar de helling huisvest ook een groot aantal andere bijzondere soorten, 
waaronder echte gamander, hauwklaver en veldgentiaan, die alle hier in ons land hun 
enige groeiplaats hebben. Daarbuiten komen in het Natura 2000 gebied nog enkele 
kleinere percelen met kalkgraslanden voor. Uitbreiding van het areaal kalkgrasland is 
zeer goed mogelijk op vervilte, verstruweelde en verboste plekken, vooral vanuit de 
bestaande graslandkernen. Van betekenis zijn ook de in het gebied aanwezige holle 
wegen met restanten kalkgrasland, die als stapstenen en verbindingszones kunnen 
dienen. 

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

behorend tot het Carpinion-betuli 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, heuvelland (subtype B). 
Toelichting In het oostelijke deel van het gebied (Putberg) komt een goed ontwikkeld hellingbos 

voor van het eiken-haagbeukenbossen, heuvelland (subtype B) in de vorm met 
orchideeën (Stellario-Carpinetum orchietosum). Elders in het gebied betreft het kleinere 
voorkomens, onder meer in holle wegen, maar ook deze kunnen op plaatsen met het 
kalkgesteente ondiep in de ondergrond rijk zijn aan bijzondere soorten, zoals 
christoffelkruid en heelkruid. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H6210 Kalkgraslanden -   ++  > > 
H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) - -  +  = = 

 
                                                 
13 Op basis van recente informatie blijkt het habitattype niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura  
    2000 gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren. 


