144_gebiedendocument_Boschhuizerbergen_november 2006

Natura 2000 gebied 144 - Boschhuizerbergen
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gem eente:
Oppervlakte:

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
NL2003010
Limburgs Landschap
Limburg, Noord-Brabant
Boxmeer, Venray
278 ha

Gebiedsbeschrijving
De Boschhuizerbergen vormen een stuifzandgebied in Noord-Limburg, gelegen tussen de Peel en de
Maas.
De stuifduinen van de Boschhuizerbergen zijn na de laatste ijstijd ontstaan als onderdeel van een
uitgestrekt zandgebied in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Op deze arme gronden werden weinig
begroeide zandverstuivingen en droge heiden aangetroffen, waarin de Jeneverbes lange tijd een
algemene verschijning was. Tegen het einde van de 19e eeuw werden in het gebied op grote schaal
dennenbossen aangeplant, ten behoeve van houtproductie en vastlegging van de open zandgronden.
Sindsdien bestaat het gebied uit een complex van naaldbossen, droge heideterreinen,
jeneverbesstruwelen en open stuifzand. In het noordwestelijk deel van het gebied bevindt zich een
voedselarm ven.

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.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is aan de zuidzijde van het gebied
verkleind (18 ha). Hier zijn akkers en een uitloper in het bosgebied uit de begrenzing verwijderd,
omdat hier geen habitatwaarden aanwezig zijn. Hierdoor wordt tevens een meer logische begrenzing
verkregen.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2310
Stuifzandheiden met struikhei
H2330
Zandverstuivingen
H3130
Zwakgebufferde vennen
H5130
Jeneverbesstruwelen
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Kernopgaven
6.11

Jeneverbesstruwelen: Behoud areaal en kwaliteitsverbetering jeneverbesstruwelen H5130,
verjonging stimuleren.

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
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Uitbreiding oppervlakte van stuifzandheiden met struikhei wordt beoogd ten behoeve
van de noodzakelijke verjonging van het habitattype H5130 jeneverbesstruwelen.
H2330
Doel
Toelichting

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Uitbreiding oppervlakte van zandverstuivingen wordt beoogd ten behoeve de
noodzakelijke verjonging van het habitattype H5130 jeneverbesstruwelen.

H3130

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype zwakgebufferde vennen komt voor in heidevennen, die vrij recentelijk
zijn ontwikkeld.

Doel
Toelichting
H5130
Doel
Toelichting

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
De jeneverbesstruwelen hebben een (relatief) gevarieerde leeftijdsopbouw en zijn nog
niet heel oud (de meeste dateren van de jaren 1940). Het gebied levert voor dit
habitatype mede vanwege de geografische spreiding een grote bijdrage. Het betreft de
enige grote vindplaats in het zuiden van Nederland. Voor verbetering van de kwaliteit is
verjonging van de jeneverbes noodzakelijk. Verjonging kan mogelijk worden gemaakt
door uitbreiding van habitattypen H2310 stuifzandheiden met struikhei en H2330
zandverstuivingen in de delen rond de huidige jeneverbesstruwelen.
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Synopsis
Habitattypen
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