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Natura 2000 gebied 151 – Abdij Lilbosch en voormalig 
Klooster Mariahoop 

 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Hogere zandgronden 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003002 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Cisterciënser Orde 
Provincie: Limburg 
Gemeente: Echt-Susteren 
Oppervlakte: 15 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Abdij Lilbosch is gelegen temidden van landbouwgronden en een broekbos, het Haeselaarsbroek. 
Het voormalig klooster Mariahoop ligt hemelsbreed ongeveer 4 km oostelijk van de Abdij Lilbosch. 
Tot ongeveer 1986 was het gebouwencomplex in gebruik bij een Katholieke kloosterorde. Begin jaren 
negentig werd het complex aangekocht door de religieuze gemeenschap Adidam Nederland. De 
formele naam van het voormalige klooster is thans Europeaan Danda Adidam. Rondom het 
gebouwencomplex liggen enkele boscomplexen en landbouwgronden. De zolders van de abdij en het 
gebouw van de Europeaan Danda Adidam herbergen kraamkolonies van de ingekorven vleermuis.  
 
 
Begrenzing 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op één technisch punt 
verbeterd: de begrenzing is gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals perceelscheidingen en 
bosranden. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1321 Ingekorven vleermuis 
 
 
Kernopgaven 
 
6.15  Gebouwen zomerbiotoop: Behoud kwaliteit zomerverblijven ingekorven vleermuis 
  H1321. 
 
 
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. 
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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.  
 
Soorten 
H1321 Ingekorven vleermuis 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting In dit gebied bevinden zich de enige twee kraamkolonies van de ingekorven vleermuis 

in Nederland.  
 
 
Synopsis 
 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1321  Ingekorven vleermuis + ++ = = 

 


