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Natura 2000 gebied 81 – Kolland & Overlangbroek
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Rivierengebied
Habitatrichtlijn
NL2003024
Staatsbosbeheer, particulieren
Utrecht
Amerongen, Leersum, Wijk bij Duurstede
179 ha

Gebiedsbeschrijving
Kolland en Overlangbroek zijn twee landgoederen in het stroomgebied van de Kromme Rijn tussen
Wijk bij Duurstede en de Utrechtse heuvelrug. Het gebied is onderdeel van een kleinschalig
cultuurlandschap waar actief beheerde essenhakhoutbosjes voorkomen. Dit essenhakhout op
voedselrijke kleigronden in het rivierengebied vormt een in Europees opzicht uitermate zeldzaam
bostype met een grote rijkdom aan paddestoelen en epifytische mossen en korstmossen.

Begrenzing
PM

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H91E0
Vochtige alluviale bossen

Kernopgaven
3.07

Vochtige alluviale bossen: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en esseniepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden mede ten behoeve van bever H1337.

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.
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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
H91E0
*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae )
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen (subtype
B).
Toelichting Het betreft hier essenhakhoutbossen van het habitattype vochtige alluviale bossen,
essen-iepenbossen (subtype B). Het subtype verkeert landelijk in een zeer ongunstige
staat van instandhouding. Het essenhakhout op kleibodem zoals in dit gebied voorkomt,
vormt een in Europa unieke vorm van dit subtype. Een belangrijk onderdeel van de
kwaliteit vormen de epifytische mossen.
Synopsis
Habitattypen
H91E0_B Vochtige alluviale bossen (esseniepenbossen)
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