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Natura 2000 gebied 137 – Strabrechtse Heide & Beuven
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL1000024
Beuven BN
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Rijkswaterstaat, particulieren
Noord-Brabant
Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Someren
1.859 ha

Gebiedsbeschrijving
De Strabrechtse Heide bestaat grotendeels uit glooiend dekzandlandschap, met daarnaast een deel
stuifzandlandschap. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van droge stukken met heide
(deels op voormalig stuifzand), kleine stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. In het
oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van de eerste
venherstelprojecten uitgevoerd, wat geleid heeft tot de terugkeer van zeldzame soorten. In dit ven
wordt water uit de Peelrijt via een bezinkingsbekken ingelaten. Een aantal vennen worden deels
gevoed door lokale kwel. De omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit grove dennen.
Aan de noordwestkant van het gebied ligt het beekdal van de Kleine Dommel, met alluviale bossen,
wilgenstruweel, moerasruigten en vochtige schraallanden.

Begrenzing
De begrenzingen van het aangemelde 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.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht
Verder zijn de volgende gebiedsdelen aan het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) toegevoegd:
• Bestaande en nieuwe natuur langs de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze (53 ha) ten
behoeve van de duurzame instandhouding (hydrologische condities) van H4010_A vochtige
heiden hogere zandgronden (subtype A) en *H91D0 veenbossen.
• Bestaande natuur (14 ha) aan de zuidzijde van het heidegebied langs de Somerense Weg
(eigendom Brabants Landschap en SBB) waardoor het beekgeleidende bos langs de Reeloop
(beekje) geheel binnen de begrenzing komt (de beek vormde de grens) en een logischer
begrenzing wordt gevolgd.
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Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2310
Stuifzandheiden met struikhei
H2330
Zandverstuivingen
H3110
Zeer zwakgebufferde vennen
H3130
Zwakgebufferde vennen
H4010
Vochtige heiden
H91E0
Vochtige alluviale bossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1831
Drijvende waterweegbree
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H3160
Zure vennen 1a
A021
Roerdomp - b 5a
A022
Woudaap – b 5a
A127
Kraanvogel – n 8a

Kernopgaven
5.07
6.01
6.05
6.08

Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
bossen (essen-iepenbossen) *H91E0_B en (beekbegeleidende bossen) *H91E0_C en
behoud leefgebied zeggekorfslak H1016.
Zeer zwakgebufferde vennen: Herstel en duurzaam behoud van grote zeer
zwakgebufferde vennen H3110 in grote open heidevelden.
Natte heiden: Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden H4010 en
pioniervegetaties met snavelbiezen H7150 en actieve hoogvenen (heideveentjes)
*H7110_B.
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.

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.
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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 stuifzandheiden met struikhei is over het algemeen van voldoende
kwaliteit. Het habitattype komt op veel plaatsen voor in een fraai mozaïek met natte
heide en vennen, dankzij het kleinschalige reliëf in het gebied.
H2330
Doel
Toelichting

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het gebied bestaat voor een groot deel uit dichtgegroeid stuifzand. Het enige deel dat
nog actief is (habitattype zandverstuivingen) dient een zodanige omvang te krijgen dat
het zonder veel beheer in stand blijft. Daarmee kan ook de soortensamenstelling
verbeteren.

H3110

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia
uniflorae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het habitattype zeer zwakgebufferde vennen komt voor in het Beuven, het grootste ven
in ons land. Dit ven is circa 20 jaar geleden opgeschoond, maar een duurzame
waterkwaliteit (buffering) is nog niet gerealiseerd. Het habitattype beslaat momenteel
een vrij groot gedeelte van het ven, maar vooral in matig ontwikkelde vorm. Door
uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit zal het gebied in de toekomst een zeer
grote bijdrage leveren aan het landelijke doel voor het habitattype.

Doel
Toelichting

H3130
Doel
Toelichting

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het habitattype zwakgebufferde vennen komt voor in het Beuven (grote oppervlakte) en
daarbuiten met matige kwaliteit en een geringe oppervlakte in diverse vennen op de
Strabrechtse Heide. Met name voor de Strabrechtse heide is de kwaliteitsverbetering van
toepassing.

H3160
Doel
Toelichting

Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype zure vennen komt voor in het ven Hoenderboom.

H4010
Doel

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).
Het betreft hier één van de gebieden met de grootste oppervlakte aan vochtige heiden,
hogere zandgronden (subtype A). De heide is op veel plaatsen in goede kwaliteit
aanwezig, maar toch is ook een aanzienlijk deel vergrast. Verbetering van de kwaliteit is
zeer kansrijk.

Toelichting

H91E0
Doel
Toelichting

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Het habitattype is gedeeltelijk goed ontwikkeld (in de vorm van elzenbroekbos), maar
kan op andere plaatsen verbeterd worden (bijvoorbeeld het vogelkers-essenbos).

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

3

137_gebiedendocument_Strabrechtse Heide Beuven_november 2006

Soorten
H1831
Doel
Toelichting

Drijvende waterweegbree
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Drijvende waterweegbree is al lange tijd bekend uit het Beuven. Er lijkt hier een
duurzame populatie aanwezig te zijn. Daarnaast is de soort ook in de Witte Loop
aangetroffen.

Broedvogels
A021
Roerdomp
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 5 paren.
Toelichting De roerdomp is van oudsher een broedvogel met bijvoorbeeld in 1970 5 paren en 1988 4
paren. Overigens ontbrak de soort geregeld maar sedert 1994 wordt weer jaarlijks
gebroed. In de periode 1999-2003 zijn jaarlijks 2-7 paren geteld. Gezien de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie op een relatief hoog
niveau gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie,
maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Brabant ten behoeve van een
regionale sleutelpopulatie.
A022
Doel
Toelichting

Woudaap
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 2 paren.
In 1996 werd de woudaap voor het eerst gemeld. Daarna jaarlijks in de periode 20012003 met respectievelijk 1, 3 en 3 paren. Het is één van de weinige jaarlijkse bezette
broedplaatsen in Nederland in deze eeuw. Het betreft een relatief geïsoleerde populatie
en zowel in het gebied als in de regio is de draagkracht te gering voor een
sleutelpopulatie.

Niet-broedvogels
A127
Kraanvogel
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting De aantallen kraanvogels zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie
als slaapplaats voor deze soort. De Strabrechtse Heide & Beuven, de Groote Peel en de
Engbertdijksvenen leveren de grootste bijdrage binnen het Natura 2000 netwerk.
Trendgegevens van de soort zijn niet beschikbaar. De landelijke staat van
instandhouding is zeer ongunstig vanwege de afname van het aantal pleisterplaatsen en
het aantal pleisterende vogels, en de toename van de onrust in de overgebleven
gebieden. De aantallen in de monitoringsgebieden nemen niet significant af, zodat een
herstelopgave op onderdeel populatie in de aangewezen gebieden niet aan de orde is.
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Synopsis
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H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
H91E0_C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)
Soorten
H1831

Drijvende waterweegbree

Broedvogelsoorten
A021
A022

Roerdomp
Woudaap

Niet-broedvogelsoorten
A127

Kraanvogel

1a

Herstel van een technische fout in database 2004.
Aantal hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie. Bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie.
8a
Aantal hoger dan 0.1% van biogeografische populatie.
5a
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