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Natura 2000 gebied 22 - Norgerholt
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
NL2003034
Natuurmonumenten, particulieren
Drenthe
Noordenveld
26 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Norgerholt ligt in een esdorpenlandschap. Het is een eeuwenoud markebos van hulst en
zomereik, dat werd gebruikt voor de houtvoorziening. Hulst werd in het verleden gebruikt voor het
vegen van schoorstenen, eik voor de bouw. In de huidige situatie zijn grote hulstbomen en
zomereiken aspectbepalend.

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.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H9120
Beuken-eikenbossen met hulst

Kernopgaven
6.14

Beuken-eikenbossen met hulst: Uitbreiden tot substantiële oppervlakten beukeneikenbossen met hulst H9120 en verbeteren kwaliteit (o.a. boomsoortensamenstelling en
leeftijdsopbouw van bomen).

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.
Habitattypen
H9120
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het bos is één van de weinige Natura 2000 gebieden met een bijzonder goede vorm van
het habitattype beuken-eikenbossen met hulst. Het is één van de weinige gebieden met
goede bosrandbegroeiingen, toch is kwaliteitsverbetering hier mogelijk (herstel van de
populaties van bijzondere vormen van bosmuur – de ‘Norger bosmuur’ – en bramen),
zowel langs paden als langs de buitenrand.

Synopsis
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