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Projectgebied
Het projectgebied concentreert zich op het Maarheezerveld, onderdeel van het Weerterbos
(Natura2000- en EHS-gebied). Van het Weerterbos, gelegen op de grens tussen Limburg en
Noord-Brabant is 705 ha in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het
Maarheezerveld bestond voor de uitvoering van dit project voornamelijk uit naaldbos, terwijl er
vroeger met name droge heide voorkwam. De droge open bossen en heiderelicten vormen
plaatselijk broedbiotoop voor nachtzwaluw en boomleeuwerik.
Soortbescherming
Het voorkomen van de nachtzwaluw is in
Nederland beperkt tot de hogere zandgronden.
Voor Nederland is de staat van instandhouding
van de nachtzwaluw bestempeld als matig
ongunstig. De soort komt voor in deels
dichtgegroeide zandverstuivingen met een nietvergraste
bodem.
Daarnaast
bevinden
nachtzwaluwen zich in halfopen terreinen op
schrale, zandige bodems bestaande uit
boomheiden, heidevelden met boomgroepen of
vliegdennen, kapvlakten en brandvlakten.

Maatregelen

Figuur 1. Nachtzwaluw

Maatregelen
Om het leefgebied voor nachtzwaluw in het
Maarheezerveld te optimaliseren zijn in het voorjaar
van 2012 door Stichting het Limburgs Landschap
maatregelen uitgevoerd. Aansluitend aan het
aanwezige heideterrein is naaldbos verwijderd. Hierbij
zijn enkele kwarrige eikjes en overstaanders gespaard
gebleven. Vervolgens is er kleinschalig geplagd
waarna het geheel met heidemaaisel is geënt (zie
figuur 2). Door de aansluiting met het nat schraalland
in het oosten ontstaat op die flank een heidegradiënt
van droog naar nat. Met de maatregelen is het areaal
heide ten behoeve van nachtzwaluw met ruim 4 ha
uitgebreid. Behalve nachtzwaluw profiteren ook
geelgors, boomleeuwerik en roodborsttapuit en Figuur 2. Maarheezerveld: Kleinschalig plaggen met
reptielensoorten als hazelworm en levendbarende enkele overstaanders en heidemaaisel

hagedis van het heideherstel. Bovendien dragen de maatregelen bij aan Natura2000
doelstellingen voor het behoud van omvang en kwaliteit van leefgebied voor nachtzwaluw.

