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Natura 2000 gebied 147 - Leudal 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Beekdalen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL9803039 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, particulieren 
Provincie: Limburg 
Gemeente: Haelen, Roggel en Neer 
Oppervlakte: 315 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Leudal omvat de dalen van een aantal beken die vanuit de Roerdalslenk naar het dal van de Maas 
stromen. Door het hoogteverschil zijn de beken diep ingesneden en is de stroomsnelheid van het 
water vrij groot. De kern van het beekdal wordt gevormd door twee meanderende beken, de 
Zelsterbeek of Roggelsebeek en de Leubeek of Tungelroysebeek. Met name de Zelsterbeek is voor een 
groot deel aan kanalisatie ontkomen, ditzelfde geldt voor het stroomafwaartse deel van de Leubeek. 
De genormaliseerde trajecten van beide beken zijn in 2000 weer meanderend gemaakt.  
De vegetatie rondom de beken is zeer gevarieerd. De afgesneden meanders van de beken herbergen 
soortenrijke moerasvegetaties. Ten oosten van het klooster liggen veldrusschraallanden. De natte tot 
vochtige bossen behoren tot het elzenbos, vogelkers-essenbos en haagbeukenbos. Lokaal komen 
gagelstruwelen en berkenbroekbossen voor.  
Hoger op de gradiënt, op de flanken van de beekdalen, bestaan de bossen uit eiken-beukenbossen, 
eiken-berkenbossen en naaldbossen. Plaatselijk komen matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden 
voor en zijn enkele heideterreintjes aanwezig.  
 
 
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. 

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3260 Beken en rivieren met waterplanten 
H9160 Eiken-haagbeukenbossen  
H91E0 Vochtige alluviale bossen  
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1337 Bever  
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Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H1166 Kamsalamander 16 
 
 
Kernopgaven 
 
5.07 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. 

 
 
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 
H3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 

fluitantis en het Callitrichio-Batrachion  
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met waterplanten, 

waterranonkels (subtype A). 
Toelichting Er zijn enkele soorten van het habitattype beken en rivieren met waterplanten, 

waterranonkels (subtype A) aanwezig, waaronder vlottende waterranonkel. Het 
habitattype is echter sterk achteruitgegaan en behoeft uitbreiding oppervlakte en 
verbetering kwaliteit. 

 
H9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-

haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden 

(subtype A). 
Toelichting Het habitattype eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden  (subtype A) komt in 

beperkte mate voor als smalle zones tussen het beekdal en het hoger gelegen plateau. 
 
H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padi on, 

Alnion incanae, Salicion albae ) 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen, 

beekbegeleidende bossen (subtype C). 
Toelichting Een deel van het bos van het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende 

bossen (subtype C) is te rekenen tot de zeldzame subassociatie cardaminetosum van het 
elzenbroekbos. Er zijn potenties voor uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit 
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voor dit subtype, dat landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding 
verkeert. 

 
Soorten 
H1337 Bever 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.  
Toelichting In 2002 is een kleine groep bevers in het gebied uitgezet. Er is voldoende leefgebied 

voor de soort aanwezig. Het gebied kan een grotere bijdrage gaan leveren als onderdeel 
van een levensvatbare populatie in het Maasdal. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten 
 (waterranonkels) 

- - > > 

H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere 
 zandgronden) 

- - - = = 

H91E0_C Vochtige alluviale bossen 
 (beekbegeleidende bossen) 

- + > > 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1337 Bever - - = > 

 
                                                 
16 Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000  
   gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren. 


