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Natura 2000 gebied 17 – Bakkeveense Duinen
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
NL9801004
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, particulieren
Friesland
Opsterland
261 ha

Gebiedsbeschrijving
Bakkeveense Duinen bestaat uit een gevarieerd gebied met een aantal bos- en heideterreinen,
graslanden en enkele landgoederen in het dal van de Boorne (of Koningsdiep), en diverse
bebossingen in het afgegraven veengebied rondom Ureterp. In dit plaatselijk sterk geaccidenteerde
stuifzandterrein liggen uitgestrekte kraaiheidebegroeiingen als een deken over de duinen en zure
vennen. Plaatselijk zijn ook struikheibegroeiingen aanwezig. Open zand en pioniergraslanden van
stuifzand nemen een ondergeschikte plaats in. De bossen op het terrein bestaan vooral uit
aangeplante en spontaan opgeslagen grove dennenbegroeiingen.

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
H2310
Stuifzandheiden met struikhei
H2320
Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
H2330
Zandverstuivingen

Kernopgaven
6.08

Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310,
binnenlandse kraaiheibegroeiingen H2320, droge heiden H4030 en zandverstuivingen
H2330 én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als
duinpieper A255, korhoen A107, nachtzwaluw A224, draaihals A233 en tapuit A277.
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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
H2310
Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stuifzandheide met struikhei is voldoende aanwezig in het terrein.
Recent heeft uitbreiding plaatsgevonden door het kappen van bos.
H2320
Doel
Toelichting

Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype binnenlandse kraaiheibegroeiingen is voldoende aanwezig in het
terrein. Recent heeft uitbreiding plaatsgevonden door het kappen van bos. Er dient
aandacht te zijn voor behoud van verschillende stadia en vormen (noordhellingen,
vlakten).

H2330
Doel
Toelichting

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype zandverstuivingen komt slechts op kleine oppervlaktes voor. Dichtgroei
dient voorkomen te worden ten behoeve van karakteristieke (thermo - en xerofiele en
thermofiele) soorten van open zand, die in mozaïek voorkomen met heide.
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