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Natura 2000 gebied 69 - Bruuk 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Beekdalen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003011 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, particulieren 
Provincie: Gelderland 
Gemeente:  Groesbeek 
Oppervlakte:  100 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Bruuk is een moerasgebied in het bekken van Groesbeek, dat wordt gevoed door kwelwater. Het is 
een voorbeeld van het zogenaamde meden- of madenlandschap, dat wordt gekenmerkt door een 
kleinschalige afwisseling van hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. De 
hooimoerassen zijn deels voorbeelden van het blauwgrasland, deels van het veldrusschraalland. 
 
 
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. 

• De grens met de (voormalige) stortplaats is gelegd op de omringende afwateringssloot. 
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht. 
 
Het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is verder uitgebreid met (grotendeels verworven) nieuwe 
natuur aan de westzijde van het gebied (11 ha) ten behoeve van herstel en uitbreiding van H6410 
blauwgraslanden. Dit type is daar in matige kwaliteit aanwezig. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H6410 Blauwgraslanden 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H6230 Heischrale graslanden 1 
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Kernopgaven 
 
5.05 Schraalgraslanden: Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van heischrale graslanden 

*H6230 en blauwgraslanden H6410. 
 
 
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 
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting In het gebied zou heischraal grasland ontwikkeld kunnen worden op relatief hoog 

gelegen, kansrijke plaatsten aan de zuid en westzijde van het gebied. 
 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion 

caeruleae) 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt voor in twee vormen, te weten als 

blauwgrasland (Cirsio dissecti-Molinietum) en als veldrus-schraalland (Crepido-Juncetum 
acutiflori). De laatste associatie is nergens anders in ons land zo goed ontwikkeld. 
Behalve het optreden van soorten als het naamgevende moerasstreepzaad is ook de 
aanwezigheid van ‘bosplanten’ als bosanemoon en slanke sleutelbloem een opvallend 
kenmerk van deze hooilanden. Door verbetering in de waterhuishouding en door 
gericht beheer is de oppervlakte van het habitattype het afgelopen decennium vergroot, 
verdere uitbreiding is mogelijk. Het gebied levert al een zeer grote bijdrage door het 
grote oppervlakte, de bijdrage aan het landelijk doel kan echter groter worden. De 
aanwezigheid van klein glidkruid in het habitattype is bijzonder. 

 
Complementaire doelen 
Habitattypen 
H7230 Alkalisch laagveen 
Doel  Ontwikkeling. 
Toelichting Het habitattype kalkmoerassen kwam hier in het verleden voor. Gezien de geologische 

en hydrologische gesteldheid van het gebied zijn goede potenties aanwezig voor herstel 
van dit habitattype in de lage delen.  
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Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H6230 Heischrale graslanden - - + > > 
H6410 Blauwgraslanden - - ++ > > 

 
                                                 
1  Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura  
   2000 gebied. 


