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Natura 2000 gebied 21 - Lieftinghsbroek
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
NL2003028
Natuurmonumenten, particulieren
Groningen
Vlagtwedde
20 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Lieftinghsbroek is een loofbos op de dalflank van het riviertje de Ruiten Aa. Het bos behoort tot
het eiken-haagbeukenbos, beuken-eikenbos en broekbos. De ondergroei is met name in de natte
delen rijk ontwikkeld. Plaatselijk wordt de struiklaag gedomineerd door hulst.

Begrenzing
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd]

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H9120
Beuken-eikenbossen met hulst
H9160
Eiken-haagbeukenbossen
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H6410
Blauwgraslanden 1
H91E0
Vochtige alluviale bossen 1

Kernopgaven
5.07
6.14

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.
Beuken-eikenbossen met hulst: Uitbreiden tot substantiële oppervlakten beukeneikenbossen met hulst H9120 en verbeteren kwaliteit (o.a. boomsoortensamenstelling en
leeftijdsopbouw van bomen).
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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
H6410
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion
caeruleae)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het betreft relicten van het habitattype blauwgraslanden met een matige kwaliteit, maar
met potenties voor herstel.
H9120
Doel
Toelichting

H9160
Doel
Toelichting

H91E0
Doel
Toelichting

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het betreft hier een uitstekend voorbeeld van het habitattype beuken-eikenbossen met
hulst, waarbij de hulst tot in de boomlaag staat. Indien de huidige ontwikkelingsrichting
ook in de toekomst wordt voortgezet zal de bosoppervlakte met hulst met het ouder
worden van het bos waarschijnlijk toenemen.
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, hogere
zandgronden (subtype A).
Het gebied is van belang voor een goede geografische spreiding van dit habitattype
eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden (subtype A). Door verdroging is de
kwaliteit van het type achteruitgegaan waardoor een verbeteropgave van toepassing is.
*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae )
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Door te weinig aanvoer van kalkrijk water neemt de kwaliteit van het habitattype
vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) af (ontwikkeling naar
een zuurminnende vorm). Herstel van de benodigde hydrologische randvoorwaarden is
mogelijk, waardoor verbetering van de kwaliteit van dit habitattype mogelijk is.
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Synopsis
Habitattypen

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit
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H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

--

-
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*H91E0_C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

-

+

=

>

H6410
H9120

1

Blauwgraslanden
Beuken-eikenbossen met hulst

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