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Natura 2000 gebied 51 - Lonnekermeer 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Hogere zandgronden 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003029 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Landschap Overijssel 
Provincie: Overijssel 
Gemeente:  Dinkelland, Enschede 
Oppervlakte:  106 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Lonnekermeer is een relatief jong landgoed waar een tweetal gegraven waterplassen in liggen. 
Deze oligotrofe tot mesotrofe meren herbergen zeldzame pionierbegroeiingen. Naast het landgoed 
beslaat het gebied ook het aangrenzende ‘De Wildernis’, een kleinschalig beekdallandschap met 
vochtige en droge heiden, heischrale graslanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooiland. Aan de 
oostzijde zijn heideveldjes te vinden.  
 
 
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 uitgebreid met een aan twee van 
de drie zijden door het gebied omgeven bosperceel bestaande natuur (3,3 ha) van Landschap 
Overijssel teneinde een meer logische begrenzing te verkrijgen. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3130 Zwakgebufferde vennen 
H4010 Vochtige heiden 
H4030 Droge heiden 
H6230 Heischrale graslanden 
H6410 Blauwgraslanden 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1042 Gevlekte witsnuitlibel  
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Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H3160 Zure vennen 1a 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H6430 Ruigten en zomen 13 
 
 
Kernopgaven 
 
6.02 Zwak gebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van 

zwakgebufferde vennen H3130 mede als habitat voor gevlekte witsnuitlibel H1042 en 
geoorde fuut A008. 

6.06 Schrale graslanden: Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding 
heischrale graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 in kansrijke situaties (op schrale 
leemhoudende zandgronden). 

 
 
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 
H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 

Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea 
Doel  Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Het Kleine Lonnekermeer, met het habitattype zwakgebufferde vennen, dankt zijn faam 

vooral aan de pioniervegetatie met gesteeld glaskroos en armbloemige waterbies, maar 
de kwaliteit van deze vegetatie is sterk afgenomen (de eerstgenoemde soort is alleen 
nog in de zaadbank aanwezig). Het Groot Lonnekermeer is van waarde voor een aantal 
zeldzame libellen. Hier komen onder meer gevlekte witsnuitlibel (H1042), noordse 
witsnuitlibel, glassnijder en vroege glazenmaker voor. 

 
H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype zure vennen is aanwezig in de vorm van een enkel, door regenwater 

gevoedt ven in het oostelijk deel van het gebied.  
 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A). 
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Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt over een 
beperkte oppervlakte voor in het gebied, maar maakt een wezenlijk onderdeel uit van 
het kleinschalige landschap. 

 
H4030 Droge Europese heide 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype droge heiden maakt een wezenlijk onderdeel uit van het kleinschalige 

landschap. Uitbreiding en verbetering is noodzakelijk voor behoud en herstel van de 
soortensamenstelling.  

 
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit.  
Toelichting Het habitattype heischrale graslanden komt over een geringe oppervlakte voor in de 

hooimaatjes op iets hogere delen dan het habitattype H6410 blauwgraslanden.  
 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion 

caeruleae) 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting In de Wildernis liggen in de beekdallaagten drie omwalde hooimaatjes die in het 

verleden gebruikt zijn als vloeiweiden. Door gericht beheer zijn het afgelopen 
decennium de oorspronkelijke, natte schraallanden, met het habitattype 
blauwgraslanden, met bijzondere soorten als blonde zegge, blauwe knoop en gevlekte 
orchis hersteld.  

 
Soorten 
H1042  Gevlekte witsnuitlibel 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot een duurzame 

populatie van ten minste 500 volwassen individuen. 
Toelichting De gevlekte witsnuitlibel is aanwezig in een relatief geïsoleerde populatie, de enige van 

vrij grote omvang op de hogere zandgronden. De beoogde uitbreiding van de populatie 
(tot het voor een duurzame populatie minimaal noodzakelijke aantal dieren) is 
gebaseerd op het realiseren van een landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3130 Zwakgebufferde vennen - + = > 

H3160 Zure vennen - - = = 
H4010_A  Vochtige heiden (hogere zandgronden) - + = = 

H4030  Droge heiden - - + > > 
H6230  Heischrale graslanden - - - = = 
H6410 Blauwgraslanden  - - + = = 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel - - ++ = > 

 
                                                 
1a Herstel van een technische fout in database 2004. 
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. 


