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Errata: wijzigingen in bijlagedocument t.o.v. verspreide hardcopy
p. 19 Natura 2000 doel H1160 Grote baaien als volgt aanpassen: “Behoud van de
oppervlakte en herstel van de afwisseling aan diverse deelecosystemen
(inclusief habitattype 1330 en onderwatermosselbanken) en de zoet-zout
gradiënt.
p. 71 in kernopgave 1.03 het volgende schrappen ‘1170’.
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Bijlage 9.1: Relatief belang en staat van instandhouding (inclusief methode)
Deze bijlage geeft inzage in het relatief belang en staat van instandhouding voor alle habitattypen en (vogel)soorten waarvoor Nederland Natura 2000 gebieden heeft aangewezen
en gaat verder in op de gehanteerde methode.

Inhoud
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

9.1.a:
9.1.b:
9.1.c:
9.1.d:

Habitattypen: relatief belang en staat van instandhouding (op basis van gehanteerde indeling van subtypen);
Soorten: relatief belang en staat van instandhouding;
Vogelsoorten: relatief belang en staat van instandhouding (voor broedvogels én niet-broedvogels) en
Methode beoordeling staat van instandhouding én relatief belang.
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H1110_A
H1110_B

Permanent overstroomde zandbanken
(getijdengebied)
Permanent overstroomde zandbanken
(Noordzee-kustzone)

A

M

G

G

M

Toekomst

Kwaliteit

Areaal

Verspreiding

SvI-Totaal

Naam (kort) met subtypen

Relatief belang

Nummer

Bijlage 9.1.a: Relatief belang en staat van instandhouding habitattypen

M

A

M

G

G

M

M

H1130

Estuaria

B

Z

Z

Z

Z

M

H1140_A

Slik- en zandplaten (getijdengebied)

A

M

G

G

M

M

H1140_B

Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)

B

G

G

G

G

G

H1160

Grote baaien

C

Z

G

G

Z

Z

H1310_A

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

A

M

G

G

M

M

H1310_B

Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

B

G

G

G

G

G

H1320

Slijkgrasvelden

C

Z

Z

Z

Z

Z

H1330-A

Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

A

M

G

G

M

M

H1330_B

Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

C

M

G

G

M

H2110

Embryonale duinen

B

G

G

G

H2120

Witte duinen

B

M

M

A

Z

*H2130_B Grijze duinen (kalkarm)

B

*H2130_C Grijze duinen (heischraal)

A

*H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig)
*H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog)

*H2130-A Grijze duinen (kalkrijk)

H2180_A

Duinbossen (droog)

A

G

G

G

G

G

H2180_B

Duinbossen (vochtig)

A

M

G

G

M

G

H2180_C

Duinbossen (binnenduinrand)

B

M

G

G

M

G

H2190_A

Vochtige duinvalleien (open water)

A

G

G

G

G

G

H2190_B

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

A

M

G

G

M

M

H2190_C

Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

A

G

G

G

G

G

H2190_D

Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

C

M

M

M

G

G

H2310

Stuifzandheiden met struikhei

A

Z

G

M

Z

M

H2320

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen

B

M

G

G

M

G

H2330

Zandverstuivingen

A

Z

G

M

Z

M

H3110

Zeer zwakgebufferde vennen

B

Z

Z

Z

Z

M

H3130

Zwakgebufferde vennen

A

M

G

M

M

M

H3140

Kranswierwateren

A

M

G

G

M

M

H3150

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden A

M

M

M

M

M

H3160

Zure vennen

B

M

G

M

G

M

M

M
G

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten
(waterranonkels)

B

M

M

M

H3260_B

Beken en rivieren met waterplanten (grote
fonteinkruiden)

C

M

G

M

?

M

H3270

Slikkige rivieroevers

B

G

G

G

G

G

G

G

H4010_A

Vochtige heiden (hogere zandgronden)

A

M

G

M

M

M

G

M

G

H4010_B

Vochtige heiden (laagveengebied)

A

M

G

M

M

M

G

M

Z

Z

H4030

Droge heiden

B

Z

G

M

Z

M

Z

G

M

Z

Z

H5130

Jeneverbesstruwelen

B

M

G

G

M

M

Z

M

Z

Z

Z

*H6110

Pionierbegroeiingen op rotsbodem

C

Z

M

Z

M

M

B

G

G

G

G

G

*H6120

Stroomdalgraslanden

A

Z

Z

M

Z

M

B

G

G

G

G

G

*H6130

Zinkweiden

B

Z

M

Z

Z

?

Kalkgraslanden

*H2150

Duinheiden met struikhei

C

G

G

G

G

G

*H6210

A

M

G

M

M

G

H2160

Duindoornstruwelen

A

G

G

G

G

G

*H6230

Heischrale graslanden

A

Z

Z

Z

Z

Z

H2170

Kruipwilgstruwelen

B

G

G

G

G

G

H6410

Blauwgraslanden

A

Z

M

M

Z

M
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H6430-A

Ruigten en zomen (moerasspirea)

H6430-B

Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)

A

M

M

?

H6430-C

Ruigten en zomen (droge bosranden)

C

M

M

M

H6510-A

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

H6510_B

C

A

G

M

G

G

?

M

G

H7230

Kalkmoerassen

B

Z

Z

Z

Z

M

M

M

H9110

Veldbies-beukenbossen

A

M

G

G

M

G

M

M

H9120

Beuken-eikenbossen met hulst

B

G

G

G

G

G

H9160-A

Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

B

Z

M

Z

Z

Z

H9160_B

Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)

B

Z

G

M

Z

M

H9190

Oude eikenbossen

A

M

G

G

M

M

*H91D0

Hoogveenbossen

C

M

G

M

M

M

A

M

G

G

M

G

A

Z

Z

Z

Z

M

B

M

G

M

M

M

B

Z

M

Z

Z

M

G

M

G

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)
*H7110_A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)

A

Z

Z

Z

Z

Z

A

Z

Z

Z

Z

Z

*H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes)

A

Z

G

M

Z

M

H7120

Herstellende hoogvenen

A

G

G

G

G

G

H7140-A

Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

A

Z

G

Z

M

M

H7140_B

Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) A

M

G

M

M

M

H7150

Pioniervegetaties met snavelbiezen

B

M

G

G

M

M

*H7210

Galigaanmoerassen

B

M

G

M

M

M

*H7220

Kalktufbronnen

C

M

G

G

?

M
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*H91E0-A Vochtige alluviale bossen
(zachthoutooibossen)
*H91E0_B Vochtige alluviale bossen (esseniepenbossen)
*H91E0_C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)
H91F0
Droge hardhoutooibossen

6

Toekomst

LeeGgebied

PopulatMe

Verspreiding

SvI-totaal

Soortnaam

Relatief belang

Nummer

Bijlage 9.1.b: Relatief belang en staat van instandhouding soorten (bijlage II Habitatrichtlijn)
H1103 Fint

C

Z M Z Z M

H1106 Zalm

C

Z M Z M M

H1134 Bittervoorn

A M G

H1145 Grote modderkruiper

A M M ? M M

H1149 Kleine modderkruiper

A G G

G

G

H1163 Rivierdonderpad

B M M G G

G

H1166 Kamsalamander

B M M M M M

H1193 Geelbuikvuurpad

C

H1318 Meervleermuis

B M G G M M

H1321 Ingekorven vleermuis

B

H1324 Vale vleermuis

B M M M M M

H1337 Bever

C M M M G

G

?
?

G M

H1014 Nauwe korfslak

A

?

G

?

?

?

H1016 Zeggekorfslak

B? ?

G

?

?

?

H101X Platte schijfhoren

?

?

?

?

?

?

H1037 Gaffellibel

C

Z Z Z G

G

H1042 Gevlekte witsnuitlibel

B

Z Z Z M M

H1059 Pimpernelblauwtje

C

Z Z Z Z

H1060 Grote vuurvlinder

A Z Z Z Z M

*H1340 Noordse woelmuis

A Z Z

?

Z

Z

H1061 Donker pimpernelblauwtje

B

Z Z Z M M

*H1078 Spaanse vlag

C

G G G G

G

H1351 Bruinvis

C

?

?

?

H1082 Gestreepte waterroofkever

B

Z Z

M

H1364 Grijze zeehond

C M G G M G

H1365 Zeehond

B

H1083 Vliegend hert

C M M ? M M

H1095 Zeeprik

C M M M ?

H1387 Tonghaarmuts

A M M M M G

H1096 Beekprik

C

Z M ?

Z M

H1393 Geel schorpioenmos

C

H1614 Kruipend moerasscherm NL

A M G M M M

H1099 Rivierprik

B

G G G

?

H1102 Elft

C

Z Z Z Z M

H1813 Drijvende waterweegbree

A M M ? M M

H1903 Groenknolorchis

A Z M Z Z
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?

Z

M
G

Z Z Z Z
G G G

?

?

?
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Z
G

G
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G

Toekomst

Populatie

G

Leefgebied

Verspreiding

SvI-Totaal

Soortnaam

Realtief belang

Nummer

Bijlage 9.1.c: Relatief belang en staat van instandhouding vogels
A041

Kolgans (N)

A

G

G

G

G

G

A043

Grauwe gans (N)

A

G

G

G

G

G

A045

Brandgans (N)

A

G

G

G

G

G

A046

Rotgans (N)

A

M

G

G

G

M

A048

Bergeend (N)

A

G

G

G

G

G

A050

Smient (N)

A

G

G

G

G

G

A051

Krakeend (N)

A

G

G

G

G

G

G

M

A052

Wintertaling (N)

A

M

G

M

G

G

?

?

M

A053

Wilde eend (N)

A

G

G

G

G

G

G

G

G

A054

Pijlstaart (N)

A

M

G

G

G

M

G

G

G

A056

Slobeend (N)

A

G

G

G

G

G

M

M

G

A058

Krooneend (N)

B

M

G

G

G

M

G

G

G

A059

Tafeleend (N)

A

Z

G

Z

G

M

G

G

G

A061

Kuifeend (N)

A

M

G

G

G

M

G

G

G

M

A062

Toppereend (N)

A

Z

G

Z

G

G

G

G

G

G

A063

Eidereend (B)

B

Z

G

Z

Z

G

G

G

G

G

G

A063

Eidereend (N)

A

Z

G

G

Z

G

Z

Z

Z

Z

Z

A065

Zwarte zee-eend (N)

A

G

G

G

G

G

C

Z

Z

Z

Z

Z

A067

Brilduiker (N)

B

G

G

G

G

G

C

G

G

G

G

G

A068

Nonnetje (N)

A

M

G

G

M

M

Grote zilverreiger (B)

B

G

G

G

G

G

A069

Middelste zaagbek (N)

A

G

G

G

G

G

Grote zilverreiger (N)

C

G

G

G

G

G

A070

Grote zaagbek (N)

A

Z

G

Z

M

M

A029

Purperreiger (B)

A

M

G

M

M

M

A072

Wespendief (B)

C

G

G

G

G

G

A034

Lepelaar (B)

A

G

G

G

G

G

A075

Zeearend (N)

C

G

G

G

G

G

A034

Lepelaar (N)

A

G

G

G

G

G

A081

Bruine kiekendief (B)

A

G

G

G

G

G

A037

Kleine zwaan (N)

A

M

G

M

M

M

A082

Blauwe kiekendief (B)

B

Z

Z

Z

Z

Z

A038

Wilde zwaan (N)

A

M

G

G

G

M

A084

Grauwe kiekendief (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

A039

Taigarietgans (N)

B

G

G

G

G

G

A094

Visarend (N)

C

G

G

G

G

G

A039

Toendrarietgans (N)

A

G

G

G

G

G

A103

Slechtvalk (N)

C

G

G

G

G

G

A040

Kleine rietgans (N)

A

G

G

G

G

G

A107

Korhoen (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

A001

Roodkeelduiker (N)

A

A002

Parelduiker (N)

B

?

?

A004

Dodaars (B)

B

G

G

A004

Dodaars (N)

A

G

G

A005

Fuut (N)

A

M

G

A007

Kuifduiker (N)

A

G

G

A008

Geoorde fuut (B)

B

G

G

A008

Geoorde fuut (N)

A

M

A391

Aalscholver (B)

A

G

A391

Aalscholver (N)

A

A021

Roerdomp (B)

B

A022

Woudaap (B)

A026

Kleine zilverreiger (N)

A027
A027

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

M

8

A119

Porseleinhoen (B)

C

Z

G

Z

M

M

A169

Steenloper (N)

A

Z

G

A122

Kwartelkoning (B)

C

M

A125

Meerkoet (N)

A

M

G

G

M

M

A176

Zwartkopmeeuw (B)

G

M

G

G

A177

Dwergmeeuw (N)

A127

Kraanvogel (B)

C

A127

Kraanvogel (N)

C

M

M

M

M

G

A183

Z

Z

M

G

Z

A190

A130

Scholekster (N)

A132

Kluut (B)

A

Z

G

Z

M

M

A

M

G

G

M

M

A132
A137

Kluut (N)

A

M

G

G

G

M

Bontbekplevier (B)

B

Z

G

Z

M

M

A137

Bontbekplevier (N)

A

G

G

G

G

A138

Strandplevier (B)

B

Z

Z

Z

Z

A138

Strandplevier (N)

B

Z

Z

Z

A140

Goudplevier (N)

A

Z

Z

Z

A141

Zilverplevier (N)

A

G

G

A142

Kievit (N)

A

M

A143

Kanoetstrandloper (N)

A

A144

Drieteenstrandloper (N)

A147

A

G

G

G

G

G

B

M

G

M

M

M

Kleine mantelmeeuw (B)

A

G

G

G

G

G

Reuzenstern (N)

C

G

G

G

G

G

A191

Grote stern (B)

A

Z

M

Z

G

G

A193

Visdief (B)

A

M

M

M

M

G

A194

Noordse stern (B)

B

G

G

G

G

G

A195

Dwergstern (B)

B

Z

Z

Z

M

M

G

A197

Zwarte stern (B)

A

Z

Z

G

M

M

Z

A197

Zwarte stern (N)

A

Z

G

Z

M

M

Z

Z

A222

Velduil (B)

B

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

A224

Nachtzwaluw (B)

B

M

M

G

M

M

G

G

G

A229

IJsvogel (B)

C

G

G

G

G

G

G

G

G

M

A233

Draaihals (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

M

G

G

M

M

A236

Zwarte specht (B)

B

G

G

G

G

G

A

M

M

G

M

M

A246

Boomleeuwerik (B)

B

G

G

G

G

G

Krombekstrandloper (N)

C

G

G

G

G

G

A249

Oeverzwaluw (B)

B

G

G

G

G

G

A149

Bonte strandloper (N)

A

G

G

G

G

G

A255

Duinpieper (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

A151

Kemphaan (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

A272

Blauwborst (B)

B

G

G

G

G

G

A151

Kemphaan (N)

C

M

G

G

G

M

A275

Paapje (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

A153

Watersnip (B)

C

Z

Z

Z

M

Z

A276

Roodborsttapuit (B)

C

G

G

G

G

G

A156

Grutto (N)

A

Z

M

Z

M

M

A277

Tapuit (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

A157

Rosse grutto (N)

A

G

G

G

G

G

A292

Snor (B)

A

Z

Z

Z

Z

Z

A160

Wulp (N)

A

G

G

G

G

G

A295

Rietzanger (B)

C

M

M

G

G

G

A161

Zwarte ruiter (N)

A

G

G

G

G

G

A298

Grote karekiet (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

A162

Tureluur (N)

A

G

G

G

G

M

A338

Grauwe klauwier (B)

C

Z

Z

Z

Z

Z

A164

Groenpootruiter (N)

B

G

G

G

G

G
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Bijlage 9.1.d.1: Methode bepaling staat van instandhouding voor habitattypen
Systematiek voor de beoordeling van de staat van instandhouding van een habitattype van bijlage I van de Habitatrichtlijn
zoals vastgesteld door het Habitat Comité op 20 april 2005.

Aspect

Staat van instandhouding
Gunstig

Matig ongunstig

Verspreiding

areaal stabiel of toenemend EN
niet kleiner dan de ‘gunstige
referentie’

tussen ‘gunstig’ en ‘zeer
ongunstig’

Oppervlakte

oppervlakte stabiel of toenemend
EN niet kleiner dan de ‘gunstige
referentie’ EN geen wezenlijke
verandering in
verspreidingspatroon binnen het
areaal

tussen ‘gunstig’ en ‘zeer
ongunstig’

Structuur
en functie

structuur en functie (inclusief
typische soorten) in goede staat
EN geen wezenlijke
verslechtering
de vooruitzichten zijn uitstekend
of goed. De belangrijkste
bedreigingen zijn niet wezenlijk;
het habitattype zal op lange
termijn levensvatbaar zijn

tussen ‘gunstig’ en ‘zeer
ongunstig’

Toekomstperspectief

Totaal
beoordeling
SvI

alles ‘groen’
OF drie ‘groen’ en één
‘onbekend’
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tussen ‘gunstig’ en ‘zeer
ongunstig’

een of meer ‘oranje’ maar
geen ‘rood

Zeer ongunstig

Onbekend

areaalverlies van meer dan 1%
per jaar 1 OF areaal meer dan
10% minder dan ‘gunstige
referentie’
Verlies aan oppervlakte van
meer dan 1% per jaar 1
OF aanzienlijk verlies aan
oppervlakte
OF oppervlakte meer dan 10%
minder dan ‘gunstige
referentie’
Op meer dan 25% van de
oppervlakte is structuur en
functie ongunstig

geen of onvoldoende
betrouwbare informatie

sterke negatieve invloed van
bedreigingen op het
habitattype verwacht, slechte
vooruitzichten

geen of onvoldoende
betrouwbare informatie

een of meer ‘rood’

geen of onvoldoende
betrouwbare informatie

geen of onvoldoende
betrouwbare informatie

twee of meer ‘onbekend’
gecombineerd met alleen
‘groen’
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Bijlage 9.1.d.2: Methode bepaling staat van instandhouding voor soorten
Systematiek voor de beoordeling van de staat van instandhouding van een habitattype van bijlage II van de Habitatrichtlijnzoals vastgesteld door het Habitat Comité op 20 april 2005,
deze methode is ook gehanteerd voor de beoordeling van de staat van instandhouding van vogels.

Aspect

Staat van instandhouding
Gunstig

1

Matig ongunstig

Verspreiding

areaal stabiel of toenemend EN
niet kleiner dan de ‘gunstige
referentie’

tussen ‘gunstig’ en ‘ongunstig’

Populatie

populatie groter dan of gelijk aan
de ‘gunstige referentie’ EN
voortplanting, sterfte en
leeftijdsopbouw niet slechter dan
normaal

tussen ‘gunstig’ en ‘ongunstig’

Leefgebied

leefgebied is voldoende groot (en
stabiel of toenemend) EN de
kwaliteit is geschikt voor het op
lange termijn voortbestaan van de
soort

tussen ‘gunstig’ en ‘ongunstig’

Toekomstperspectief

de belangrijkste bedreigingen zijn
niet wezenlijk; de soort zal op
lange termijn levensvatbaar zijn
alles ‘groen’ of drie ‘groen’ en
één ‘onbekend’

tussen ‘gunstig’ en ‘ongunstig’

Totaal
beoordeling
SVI

een of meer ‘oranje’ maar
geen ‘rood’

Zeer ongunstig
areaalverlies van meer dan 1%
per jaar 1
OF areaal meer dan 10% minder
dan ‘gunstige referentie’
populatieafname van meer dan
1% per jaar 1
OF populatie meer dan 25%
lager dan de ‘gunstige
referentie’
OF voortplanting, sterfte en
leeftijdsopbouw veel slechter
dan normaal
leefgebied is duidelijk
onvoldoende groot voor het op
lange termijn voortbestaan van
de soort OF de kwaliteit is
duidelijk geschikt voor het op
lange termijn voortbestaan van
de soort
sterke negatieve invloed van
bedreigingen op de soort; zeer
slechte vooruitzichten ….
een of meer ‘rood’

Onbekend
geen of onvoldoende
betrouwbare informatie

geen of onvoldoende
betrouwbare informatie

geen of onvoldoende
betrouwbare informatie

geen of onvoldoende
betrouwbare informatie
twee of meer ‘onbekend’
gecombineerd met alleen
‘groen’

Binnen een tijdvak te definiëren door de Lidstaat
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Bijlage 9.2: Natura 2000 doelen op landelijk niveau
Inhoud
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

9.2.1.a:
9.2.1.b:
9.2.2.a:
9.2.2.b:
9.2.3.a:
9.2.3.b:
9.2.4.a:
9.2.4.b:

Habitattypen - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – overzicht
Habitattypen - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – doelen
Soorten - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – overzicht
Soorten - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – doelen
Broedvogels - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – overzicht
Broedvogels - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – doelen
Trekvogels - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – overzicht
Trekvogels - Natura 2000 doelen op landelijk niveau - doelen
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Kwaliteit

Oppervlakte

Naam (kort) met subtypen

Verspreiding

Nummer

Bijlage 9.2.1.a: Habitattypen - Natura 2000 doelen op landelijk niveau - overzicht
H2180_B

Duinbossen (vochtig)

=

=

H2180_C

Duinbossen (binnenduinrand)

=

=

H2190_A

Vochtige duinvalleien (open water)

↑

=

=

=/↑

H2190_B

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

=

=

=/↑

H2190_C

Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

=

=

=/↑

H2190_D

Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

=

=

=/↑

H2310

Stuifzandheiden met struikhei

=

=

=/↑

H2320

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen

=

=

=/↑

H330

Zandverstuivingen

↑

↑

↑

↑
=

↑
=

=

=

=

=

↑
=

=/↑

H1110_A

Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)

H1110_B
H1130

Permanent overstroomde zandbanken (Noordzeekustzone)
Estuaria

=
↑

=
↑

↑
↑

H3110

Zeer zwakgebufferde vennen

H1140_A

Slik- en zandplaten (getijdengebied)

=

=

H3130

Zwakgebufferde vennen

H1140_B

Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)

↑

H3140

Kranswierwateren

Grote baaien

=
=

=

H1160

=
=

H3150

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

H1310_A

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

=

H3160

Zure vennen

H1310_B

Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

=

=

=

H1320

Slijkgrasvelden

=

=

=

H1330_A

Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

=

=

=/↑

H1330_B

Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

=

=

H2110

Embryonale duinen

=

H2120

Witte duinen

=

=

↑

↑

=/↑ =/↑

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)

=/↑
=

↑

=

=/↑

=/↑ =/↑ =/↑

H3260_B Beken en rivieren met waterplanten (grote
fonteinkruiden)

=

H3270

Slikkige rivieroevers

=

=

H4010_A

Vochtige heiden (hogere zandgronden)

=

=

=

H4010_B

Vochtige heiden (laagveengebied)

=

=/↑

Droge heiden

↑

=

H4030

↑

=

=

=

=/↑

*H2130_A Grijze duinen (kalkrijk)

=

↑

H5130

Jeneverbesstruwelen

*H2130_B Grijze duinen (kalkarm)

↑

=

=

=/↑

=

↑

↑

*H6110

Pionierbegroeiingen op rotsbodem

↑

↑

=/↑

Stroomdalgraslanden

↑

↑

=/↑

=

↑

↑

=

=

=

=/↑ =/↑

*H2130_C Grijze duinen (heischraal)

=

*H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

↑

↑

*H6120

=

=

=

*H6130

Zinkweiden

*H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog)

=

=

=

*H6210

Kalkgraslanden

=

↑
=/↑

*H2150

Duinheiden met struikhei

=

=

=

*H6230

Heischrale graslanden

↑

Duindoornstruwelen

=

=

Blauwgraslanden

↑

=

H6410

↑

=/↑

H2160
H2170

Kruipwilgstruwelen

=

=

H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea)

↑
=

↑
=

=/↑

=

H2180_A

Duinbossen (droog)

=

H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)

=

↑

=/↑
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=
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H6430_C

Ruigten en zomen (droge bosranden)

H6510_A

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)

↑
=

↑
↑

↑
=/↑

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote
H6510_B vossenstaart)
*H7110_A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)

↑

↑

=/↑

H110_B

Actieve hoogvenen (heideveentjes)

↑

↑

↑

Herstellende hoogvenen

↑

=/↑

H7120

↑
=

=

H7140_A

Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

H7140_B

Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

H7150

Pioniervegetaties met snavelbiezen

=

=

=/↑

*H7210

Galigaanmoerassen

=

=

*H7220

Kalktufbronnen

↑

=

=

=

H7230

Kalkmoerassen

↑

↑

↑
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H9110

Veldbies-beukenbossen

=

H9120

Beuken-eikenbossen met hulst

↑
=

↑

=

H9160_A

Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

H9160_B

Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)

↑

↑

↑

=

H9190

Oude eikenbossen

↑

=

↑
=

*H91D0

Hoogveenbossen

=

↑

↑

↑

↑

=

↑
=/↑ =/↑

*H91E0_A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)

=

=

=/↑

=

=/↑ =/↑

*H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)
*H91E0_C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

↑

↑

↑

=

↑

↑

↑

↑

↑

H91F0

Droge hardhoutooibossen
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nr
H1110

Verkorte naam (met subtypen)

Volledige Nederlandse naam volgens de Habitatrichtlijn

Permanent overstroomde zandbanken

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken

H1110_A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)
H1110_B

Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)

H1110_C

Permanent overstroomde zandbanken (zuidelijke Noordzee)

H1110_D Permanent overstroomde zandbanken (Doggersbank)
H1130

Estuaria

Estuaria

H1140

Slik- en zandplaten

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

H1140_A Slik- en zandplaten (getijdengebied)
H1140_B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)
H1160

Grote baaien

Grote, ondiepe kreken en baaien

H1310

Zilte pionierbegroeiingen

Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende
soorten

H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1310_B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
H1320

Slijkgrasvelden

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)

H1330

Schorren en zilte graslanden

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

H1330_A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
H1330_B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2110

Embryonale duinen

Embryonale wandelende duinen

H2120

Witte duinen

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria („witte duinen’)

*H2130

Grijze duinen

Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie („grijze duinen’)

H2130_A Grijze duinen (kalkrijk)
H2130_B Grijze duinen (kalkarm)
H2130_C Grijze duinen (heischraal)
*H2140

Duinheiden met kraaihei

Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum

H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig)
H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog)
*2150

Duinheiden met struikhei

Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)

H2160

Duindoornstruwelen

Duinen met Hippophaë rhamnoides

H2170

Kruipwilgstruwelen

Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
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H2180

Duinbossen

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied

H2180_A Duinbossen (droog)
H2180_B Duinbossen (vochtig)
H2180_C Duinbossen (binnenduinrand)
H2190

Vochtige duinvalleien

Vochtige duinvalleien

H2190_A Vochtige duinvalleien (open water)
H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
H2190_C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
H2190_D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)
H2310

Stuifzandheiden met struikhei

Psammofiele heide met Calluna en Genista

H2320

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen

Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum

H2330

Zandverstuivingen

Open gra sland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

H3110

Zeer zwakgebufferde vennen

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae)

H3130

Zwakgebufferde vennen

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae
en/of Isoëto-Nanojuncetea

H3140

Kranswierwateren

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties

H3150

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

H3160

Zure vennen

Dystrofe natuurlijke poelen en meren

H3260

Beken en rivieren met waterplanten

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het
Calli tricho-Batrachion

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
H3260_B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)
3270

Slikkige rivieroevers

Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en Bidention p.p.

H4010

Vochtige heiden

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
H4010_B Vochtige heiden (laagveengebied)
H4030

Droge heiden

Droge Europese heide

H5130

Jeneverbesstruwelen

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland

*H6110

Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het Alysso-Sedion albi

*H6120

Stroomdalgraslanden

Kalkminnend grasland op dorre zandbodem

*H6130

Zinkweiden

Grasland op zinkhoudende bodem behorend tot het Violetalia calaminariae

*H6210

Kalkgraslanden

Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende bodems FestucoBrometalia) (* gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien)
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*H6230

Heischrale graslanden

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in
het binnenland van Europa)

H6410

Blauwgraslanden

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion caeruleae)

H6430

Ruigten en zomen

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea)
H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden)
H6510

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)
H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)
*H7110
Actieve hoogvenen

Actief hoogveen

H7110_A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)
H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes)
H7120

Herstellende hoogvenen

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

H7140

Overgangs- en trilvenen

Overgangs- en trilveen

H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
H7140_B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
H7150

Pioniervegetaties met snavelbiezen

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

*H7210

Galigaanmoerassen

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae

*H7220

Kalktufbronnen

Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)

H7230

Kalkmoerassen

Alkalisch laagveen

H9110

Veldbies-beukenbossen

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

H9120

Beuken-eikenbossen met hulst

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori petraeae of Ilici -Fagenion)

H9160

Eiken-haagbeukenbossen

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het
Carpinion betuli

H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)
H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)
H9190

Oude eikenbossen

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

*H91D0

Hoogveenbossen

Veenbossen

*H91E0

Vochtige alluviale bossen

Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

*H91E0_AVochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
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*H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)
*H91E0_C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
H91F0

Droge hardhoutooibossen
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Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of
Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
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Bijlage 9.2.1.b: Habitattypen - Natura 2000 doelen op landelijk niveau - doelen
H1110 Permanent overstroomde zandbanken
H1110 Subtype A: Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)
H1110 Subtype B: Zandbanken van buitendelta’s
Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige verspreiding en oppervlakte, verbetering van de
kwaliteit (soortensamenstelling; structuur & functie) van beide subtypen.
Gestreefd wordt naar een soorten(groepen)samenstelling die past bij een zo
ongestoord mogelijk ecosysteem; voor Subtype A: permanent overstroomde
zandbanken (getijdengebied) betekent dit onder meer dat oude sublitorale
mosselbanken aanwezig dienen te zijn, als wezenlijk onderdeel van een
compleet ecosysteem.
Toelichting:
Verder onder zoek is nodig om de referentie voor een gunstige structuur &
functie (inclusief soortensamenstelling) nader te bepalen. Structuur en functie
betreft in ieder geval een hoger aandeel aan schelpdieren (onder andere
wulken), zeezoogdieren en grote vissen, met name langzaam voortplantende
vissen als haaien, roggen en wellicht steur, en een meer gevarieerde
leeftijdsopbouw in vispopulaties (meer oudere vissen).
Het in het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij aangekondigde onderzoek zal de
basis vormen voor het tempo waarin en de locaties waar voor de ontwikkeling
van sublitorale mosselbanken zal worden gekozen.
De vorming van sublitorale mosselbanken kan gerealiseerd worden door delen
met jonge banken in het sublitoraal uit te sluiten van opvissen van mosselzaad.
Goede potenties voor de ontwikkeling van sublitorale mosselbanken bieden luwe
delen tussen diepere geulen, omdat daar veel broedval plaatsvindt, de diepere
delen van de Waddenzee ten noorden van de Afsluitdijk, waar een aanzienlijke
invloed is van zoet water (brakke omstandigheden waar relatief minder
predatie optreedt) en locaties met hard substraat (kleibanken, veenbanken) op
de randen van diepe geulen.
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H1130 Estuaria
Natura 2000 doel:
Uitbreiding van het aantal estuaria (verspreiding en oppervlakte) en herstel
van de kwaliteit van de bestaande estuaria. Voor de aanwezige estuaria bestaat
er een opgave voor behoud (Dollard) of herstel (Westerschelde) van de
afwisseling aan diverse deelecosystemen (laagdynamische en hoogdynamische,
diepe en ondiepe, zoete en zoute delen, belendende schorren en geleidelijke
overgangen tussen al deze deelsystemen) met de bijbehorende hoge
biodiversiteit. Voor de Westerschelde is behoud van het meergeulenstelsel en
uitbreiding van de oppervlakte aan laagdynamische deelgebieden (droogvallende
platen en ondiepe wateren) noodzakelijk.
De belangrijkste opgave is het herstel van een estuarium in het Haringvliet
zodat het grote stroomgebied van de Rijn en Maas weer gebruikt kan worden
als migratieroute naar paaigebieden door diverse trekvissen. Tevens wordt
herstel van andere verbindingen tussen zee en grote rivieren nagestreefd.
Toelichting:
Een kwalitatief duurzaam estuarium (gunstige structuur & functie) waarin
natuurlijke processen voor de genoemde afwisseling zorgen, kan in de
Westerschelde naar verwachting alleen bereikt worden door vergroting van de
oppervlakte van het estuarium.

H1140 Slik- en zandplaten

H1140 Subtype A slik-en zandplaten (getijdengebied)
H1140 Subtype B slik- en zandplaten (Noordzeekustzone)
Natura 2000 doel:
Voor subtype A: slik- en zandplaten (getijdengebied) wordt gestreefd naar
behoud van de huidige verspreiding en oppervlakte en verbetering van de
kwaliteit; voor subtype B: slik- en zandplaten (Noordzeekustzone) naar behoud
van verspreiding, oppervlakte en kwaliteit. Kwaliteitsverbetering heeft voor
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subtype A: slik- en zandplaten (getijdengebied) met name betrekking op een
toename van enkele wadvogels (o.a. scholekster, kanoetstrandloper), toename
van de aantallen wulken, roggen en platvissen, uitbreiding van zeegrasvelden, en
een uitbreiding van de oppervlakte aan mosselbanken op de intergetijdenplaten
(dit laatste met name in het westelijk deel van de Waddenzee). Voor subtype B
slik- en zandplaten (Noordzeekustzone) wordt behoud van de rustfunctie voor
zeehonden beoogd.
Toelichting:
Voortzetting van zandsuppleties op de Noordzeestranden van de eilanden en de
Noord-Hollandse kust is waarschijnlijk noodzakelijk voor behoud van de
huidige oppervlakte aan intergetijdenplaten.

H1160 Grote baaien
Natura 2000 doel:
Behoud van de oppervlakte en herstel van de afwisseling aan diverse
deelecosystemen (inclusief habitattypen 1330 en onderwater mosselbanken) en
de zoet-zout gradiënt.
Toelichting:
Alleen de Oosterschelde is voor dit habitattype aangemeld, het gebied is het
tweede gebied voor schelpdiereters. Momenteel bestaan echter geen
(realistische) technische oplossingen voor het probleem van de zandhonger
(het areaal aan platen, en daarmee de foerageerfunctie voor o.m.
schelpdiereters) staat daarmee onder druk. Het is echter gewenst dat er meer
onderzoek plaatsvindt naar de (technische) mogelijkheden om verdere
nivellering van de Oosterschelde als getijdengebied tegen te gaan.
Voor de ontwikkeling van de zoet-zout gradiënt biedt aansluit op het KrammerVolkerak de meest logische oplossing. Dit biedt tevens een oplossing voor het
eutrofiëringsprobleem en gaat goed samen met herstel van het areaal schorren
in Zuidwest-Nederland (zie habitattype 1330).

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

H1310 Zilte pionierbegroeiingen

H1310 Subtype A: Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1310 Subtype B: Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
Natura 2000 doel:
Behoud van de landelijke verspreiding, oppervlakte en kwaliteit van het
habitattype zilte pionierbegroeiingen, één van de onderdelen van het
kwelderlandschap. Regionaal wordt echter gestreefd naar uitbreiding en
verbetering van de abiotische condities van het subtype A: zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal) , namelijk in de Deltawateren, mede met het oog
op behoud van habitattype 1330 op langere termijn.

H1320 Slijkgrasvelden
Natura 2000 doel:
Behoud van de groeiplaatsen met Engels slijkgras die van belang zijn voor
bescherming van andere kwelderbegroeiingen.
Toelichting:
Ter voorbereiding van de beheersplannen is nader onderzoek naar de
groeiplaatsen nodig. Herstel van de kwaliteit van de door klein slijkgras
gedomineerde vormen van het habitattype (van belang voor de instandhouding
van habitattype 1330) wordt op dit moment niet als haalbaar gezien.

H1330 Schorren en zilte graslanden

H1330 Subtype A: Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
H1330 Subtype B: Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige verspreiding, behoud van de huidige oppervlakte, behoud
van goed ontwikkelde voor beelden en herstel van verarmde kwelders en
schorren, zowel binnendijks als buitendijks. Wat betreft de oppervlakte kan
wel enige verschuiving optreden tussen gebieden: in deelgebieden waar de
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oppervlakte aan kwelders sterk afwijkt van de natuurlijke situatie (westelijk
deel Westerschelde, Oosterschelde), ligt een opgave voor vergroting van de
oppervlakte.
Toelichting:
Voor een duurzaam behoud is verjonging van de kwelders en schorren
noodzakelijk (oudere, soortenarme stadia nemen momenteel sterk toe).

H2110 Embryonale duinen
Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige verspreiding, oppervlakte en kwaliteit, zowel op korte
termijn als op lange termijn.
Toelichting:
In het Waddengebied is momenteel genoeg dynamiek zodat het type altijd in
voldoende mate en van voldoende kwaliteit aanwezig is. Langs de Hollandse
kustduinen en in Zuidwest-Nederland moet het huidige aantal goed ontwikkelde
groeiplaatsen behouden blijven.

H2120 Witte duinen
Natura 2000 doel:
Behoud van huidige verspreiding, oppervlakte, structuur en functie en
soortensamenstelling van de witte duinen. Kwaliteitsverbetering op een aantal
locaties langs de vastelandskust.
Toelichting:
Door meer ruimte te geven voor verstuiving van de zeereep kan het
habitattype ook langs de vastelandskust in goede vorm ontwikkeld worden.
Meer dynamiek (door loslaten van beheer) zal hier leiden tot meer reliëf in de
lengterichting, zonder dat daarbij gaten in de zeereep ontstaan (van nature
ontstaan geen ‘kerven’ langs de Hollandse vastelandskust.
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*H2130 Grijze duinen

*H2130 Subtype A: Grijze duinen (kalkrijk)
*H2130 Subtype B: Grijze duinen (kalkarm)
*H2130 Subtype C: Grijze duinen (heischraal)
Natura 2000 doel:
Behoud van de verspreiding en uitbreiding van de oppervlakte en verbetering
van de kwaliteit voor alle subtypen.
Toelichting:
Het is van groot belang op de eerste plaats de goede voorbeelden veilig te
stellen door een gericht beheer, zodat geen verdere achteruitgang optreedt.

*H2140 Duinheiden met kraaihei
*H2140 Subtype A: Duinheiden met kraaihei (vochtig)
*H2140 Subtype B: Duinheiden met kraaihei (droog)
Natura 2000 doel:
Behoud van verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting:
In duinvalleien is het zaak door plaggen en schonen pioniersituaties te creëren,
waarbij plaatselijk ook kleine oppervlakten van dit type worden vergraven ten
gunste van jongere successiestadia die behoren tot habitattype 2190 vochtige
duinvalleien. Op den duur zullen deze gemeenschappen zich immers ook weer
tot kraaihei-vegetatie kunnen ontwikkelen.

*H2150 Duinheiden met struikhei
Natura 2000 doel:
Behoud van verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.

21

Toelichting:
Uitbreiding van het type via natuurlijke successie, ten koste van kleine stukken
grasland van habitattype *2130 grijze duinen, dient te worden toegelaten.

H2160 Duindoornstruwelen
Natura 2000 doel:
Behoud van duindoornstruwelen op plekken waar deze van nature een
belangrijke positie in het duinlandschap innemen (dit zijn ook de soortenrijke
vormen). Minder goed ontwikkelde vormen kunnen (deels) worden omgezet in
grijze duinen (*H2130) of vochtige duinvalleien (H2190). De successie van
duindoornstruweel naar duinbossen (H 2180) is wenselijk, mits de totale
oppervlakte van kwalitatief goed ontwikkelde duindoornstruwelen niet afneemt.

H2170 Kruipwilgstruwelen
Natura 2000 doel:
Behoud van de goed ontwikkelde kruipwilgstruwelen in hun huidige verspreiding,
oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting:
Door het instellen van een maaibeheer kunnen de begroeiingen vrij lang
behouden blijven, maar voor duurzaam behoud dienen duinvalleien gecreëerd of
verjongd te worden, waarbij zich binnen een aantal jaren het habitattype 2170
kruipwilgstruwelen kan ontwikkelen.

H2180 Duinbossen
H2180 Subtype A: duinbossen (droog)
H2180 Subtype B: duinbossen (vochtig)
H2180 Subtype C: duinbossen (binnenduinrand)
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Natura 2000 doel:
Behoud van de goed ontwikkelde duinbossen in hun huidige verspreiding en
oppervlakte, behalve uitbreiding van de verspreiding en oppervlakte van de
duinbossen (droog) (subtype C) op de waddeneilanden. Kwaliteitsverbetering
van duinbossen (vochtig) (subtype B) en duinbossen (binnenduinrand) (subtype
C) en kwaliteitsbehoud van duinbossen (droge) (subtype C).
Toelichting:
Subtype A en B zijn van groot Europees belang. Op de waddeneilanden ligt
relatief weinig oppervlakte (te ontwikkelen door omvorming van de
naaldbossen).

H2190 Vochtige duinvalleien
H2190
H2190
H2190
H2190

Subtype
Subtype
Subtype
Subtype

A: vochtige duinvalleien (open water)
B: vochtige duinvalleien (kalkrijk)
C: vochtige duinvalleien (ontkalkt)
D: vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

Natura 2000 doel:
Behoud van de oppervlakte en kwaliteit ( incl. alle successie stadia).
Verbetering van de kwaliteit in de Noord-Hollandse vastelandsduinen en
behoud van kwaliteit elders. Behoud van dynamisch duinlandschap t.b.v. van
nieuwe ontwikkeling (primaire en secundaire) van valleien.
Toelichting:
Bestaande goede vormen dienen door beheer zo lang mogelijk in stand
gehouden te worden (door maaien en afvoeren en optimale hydrologische
condi ties). In de Hollandse duinen en Zuidwest-Nederland is het zaak het
habitattype door beheer op peil te houden, de duurzaamheid te vergroten door
herstel van de natuurlijke hydrologie (hogere en meer fluctuerende
waterstanden) en het type waar mogelijk uit te breiden. Op de
Waddeneilanden en in Zuidwest-Nederland is behoud van dynamiek van groot
belang voor de nieuwvorming en successie van de vochtige duinvalleien.

22

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

Natura 2000 doel:
Behoud van de verspreiding en oppervlakte, behoud van de kwaliteit van de
goede voorbeelden en verbetering van de kwaliteit van verarmde vormen.

Natura 2000 doel:
Uitbreiding van areaal, oppervlakte en kwaliteit. Herstel op landschapsschaal
van grote vencomplexen.

Toelichting:
Voor het behoud van het type is het op de eerste plaats zaak de resterende
droge heiden goed te beheren. Een herstelopgave bestaat met name ook voor
de fauna van deze heide.

Toelichting:
Behoud van de goede voorbeelden staat voorop. In vennen waar habitattype
3110: zeer zwak gebufferde systemen en 3130 zwak gebufferde vennen samen
voorkomen, is het behoud van type 3110 voldoende garantie voor de
aanwezigheid van type 3130.

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
Natura 2000 doel:
Behoud van huidige verspreiding en oppervlakte en verbetering van kwaliteit.
Toelichting;
Verbetering van de kwaliteit betreft een herstel van de populaties van o.a.
levermossen en wolfsklauwen.

H2330 Zandverstuivingen
Natura 2000 doel:
Uitbreiding van de oppervlakte aan zandverstuivingen waarbij ten minste op 10
locaties in het land levende stuifzanden met een meer gunstige structuur en
functie en een betere kwaliteit voorkomen.
Toelichting:
Meer gunstige structuur betekent meer natuurlijke processen die resulteren in
voldoende afwisseling tussen open zand, jonge stadia en oudere stadia, in
afwisseling met stuifzandheide met struikheide (2310) of bos.
Tevens van belang voor soorten als tapuit, draaihals, duinpieper, nachtzwaluw.
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H3130 Zwakgebufferde vennen
Natura 2000 doel:
Behoud van de bestaande goed ontwikkelde groeiplaatsen, kwaliteitsverbetering en uitbreiding van groeiplaatsen op andere locaties. In een aantal
van de grotere vennen en vencomplexen wordt gestreefd naar een duurzaam
herstel op landschapsschaal, zoals in het Beuven en het Oisterwijkse
vennengebied.
Toelichting:
In vennen waar habitattype 3110 zeer zwak gebufferde vennen en habitattype
3130 zwak gebufferde vennen samen voorkomen, is het behoud van het type
3110 voldoende garantie voor de aanwezigheid van het habitattype 3130.

H3140 Kranswierwateren
Natura 2000 doel:
Behoud van het huidige aantal locaties en oppervlakte, waarbij lokaal
verbetering van de abiotische condities nodig is.
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Toelichting:
Het type dient op enkele locaties over een dermate grote oppervlakte voor te
komen dat duurzaam behoud van het type is gegarandeerd (goede structuur &
functie).

Natura 2000 doel:
Behoud van verspreiding, omvang en kwaliteit van subtype A (waterranonkels)
in Midden- en Zuid-Limburg en uitbreiding van verspreiding, oppervlakte en
verbetering van kwaliteit van subtype A in de laaglandbeken van (overig)
pleistoceen Nederland. Behoud van verspreiding en kwaliteit en uitbreiding van
oppervlakte van subtype B (grote fonteinkruiden) in het rivierengebied.

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Natura 2000 doel:
Uitbreiding van de verspreiding en de oppervlakte in het Natura 2000
landschap rivierengebied, met name ten aanzien van
krabbenscheerbegroeiingen en de daaraan gekoppelde fauna. In het Natura
2000 landschap Meren en moerassen vergroting van de oppervlakte en
verbetering van de kwaliteit.

H3160 Zure vennen
Natura 2000 doel:
Behoud van de goed ontwikkelde zure vennen (in het bijzonder die met
drijvende egelskop en veenbloembies) én herstel van de kwaliteit van
gedegradeerde zure vennen. Een deel van de zure vennen kan verlanden en zich
ontwikkelen naar ha bitattype 7150;
Toelichting:
Het streven is om op meerdere locaties te komen tot een dynamisch landschap
waarin plaats is voor regenwater gevoede vennen in verschillende
successiestadia (habitattypen 3160 en 7150). Een herstelopgave bestaat met
name ook voor de fauna van deze vennen.

H3260 Beken en rivieren met waterplanten
H3260 Subtype A: Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkel)
H3260 Subtype B: Beken en rivieren met waterplanten (grote
fonteinkruiden)
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H3270 Slikkige rivieroevers
Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting:
Het betreft een pioniertype dat altijd ergens aanwezig dient te zijn, maar niet
persé altijd op dezelfde locatie, in dezelfde hoeveelheid of in eenzelfde
Natura 2000 gebied. De landelijke opgave ligt dan ook voor een aanzienlijk deel
buiten de habitatrichtlijngebieden (veelal wel in Vogelrichtlijngebied). Voor de
langere termijn is voldoende ruimte voor rivierdynamiek (overstroming met
sedimentatie- en erosieprocessen) van belang voor behoud van het type.

H4010 Vochtige heiden

H4010 Subtype A: Vochtige heiden (hogere zandgronden)
H4010 Subtype B: Vochtige heiden (laagveengebied)
Natura 2000 doel:
Behoud van de verspreiding van het habitattype en behoud van de goed
ontwikkelde vochtige heiden (hogere zandgronden) (subtype A), herstel van
matige vormen en waar mogelijk uit breiding van het subtype vochtige heiden
(hogere zandgronden). Vochtige heide (laagveengebied) (subtype B) dient
geleidelijk uitgebreid te worden met het oog op duurzaam behoud (verbetering
structuur & functie).
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Natura 2000 doel:
Behoud van de verspreiding en oppervlakte, behoud van de kwaliteit van de
goede voorbeelden en verbetering van de kwaliteit van verarmde vormen.

Toelichting:
Voor herstel van het habitattype op locaties met verarmde vormen of
uitbreiding van het habitattype op nieuwe locaties is een verhoogde
rivierdynamiek nodig, met voldoende afzetting van zand en incidentele
overstromingen, alsmede een adequaat beheer.

Toelichting:
Een herstelopgave bestaat met name ook voor de fauna van deze heide.

*H6130 Zinkweiden

H4030 Droge heiden

H5130 Jeneverbesstruwelen
Natura 2000 doel:
Duurzaam behoud van verspreiding en oppervlakte van jeneverbesstruwelen
door verbetering van de leeftijdsopbouw (verjonging).

Natura 2000 doel:
Uitbreiding van de oppervlakte en herstel van de kwaliteit van de graslanden
met zinkflora in het Geuldal.

*H6210 Kalkgraslanden

Toelichting:
Verjonging is voor duurzaam behoud een vereiste. Voor de kalkgraslanden en
de duinen lijkt herstel van jeneverbesstruwelen momenteel geen realistische
optie.

Natura 2000 doel:
Behoud van de bestaande goed ontwikkelde kalkgraslanden, uitbreiding van de
huidige oppervlakte waarbij gestreefd wordt naar herstel van grote
vegetatiecomplexen, mede met het oog op herstel van de kwaliteit ten aanzien
van kenmerkende fauna.

*H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Toelichting:
Mogelijkheden daartoe bestaan aan de noordrand van het plateau van
Ubachsberg (omgeving Kunderberg), in het dal van de Sinselbeek tussen
Wittem en Nijswiller), in het Gerendal, het Gulpdal, de omgeving van Fromberg
(met de Wrakelberg), de St. Pietersberg, de Bemelerberg en Schiepersberg en
op de Gulpenerberg.

Natura 2000 doel:
Behoud van de goede voorbeelden, uitbreiding van verspreiding, oppervlakte en
kwaliteit in overige delen van het Heuvelland.

*H6120 Stroomdalgraslanden
Natura 2000 doel:
Behoud van de goede voorbeelden en uitbreiding van verspreiding, oppervlakte
en kwaliteit.
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*H6230 Heischrale graslanden
Natura 2000 doel:
Behoud van de goede voorbeelden van heischrale graslanden en uitbreiding van
verspreiding, oppervlakte en kwaliteit in alle drie de landschappen waar het
type in belangrijke mate voorkomt (hogere zandgronden, duinen en heuvelland).
Toelichting:
Op de hogere zandgronden dient ingezet te worden op herstel van graslanden
in de gradiënt van heide naar beekdalen. Hierbij kan het zijn dat de huidige
(verarmde) voorbeelden van het habitattype in een beekdal worden omgevormd
naar blauwgrasland (habitattype 6410), terwijl het type hoger in de gradiënt
hersteld kan worden.

H6410 Blauwgraslanden
Natura 2000 doel:
Uitbreiding van de verspreiding, oppervlakte en kwaliteitsverbetering, behoud
van de goede voorbeelden in alle Natura 2000 landschappen waar het type voor
komt.
Toelichting:
De beste mogelijkheden voor uitbreiding (inclusief herstel) doen zich voor in
de nabijheid van restanten blauwgrasland in een gradiëntrijke en/of
kwelgestuurde situatie.

H6430 Ruigten en zomen
H6430 Subtype A: Ruigten en zomen (moerasspirea)
H6430 Subtype B: Ruigten en zomen (harige wilgenroosje)
H6430 Subtype C: Ruigten en zomen (droge bosranden)
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Natura 2000 doel:
Behoud van verspreiding, oppervlakte en kwaliteit van de ruigten en zomen
(moerasspirea) (subtype A), behoud van de verspreiding en goede voorbeelden
van: ruigten en zomen (harig wilgenroosje) , en uitbreiding van de oppervlakte
en herstel van gedegradeerde vormen (subtype B), uitbreiding van
verspreiding, oppervlakte, kwaliteit en verspreiding van Ruigten en zomen
(droge bosranden) (subtype C).
Toelichting:
Onder de natte strooiselruigten zijn die van brak milieu en zoetwatergetijde
sterk bedreigd (beide subtype B). Herstel van zoet-zout gradiënten en
zoetwatergetijde is van belang voor behoud van de resterende voorbeelden van
deze begroeiingen en voor uitbreiding van oppervlakte en herstel van kwaliteit
van gedegradeerde vormen. Kansen hiertoe liggen bij de Afsluitdijk (gradiënt
Waddenzee-IJsselmeergebied), bij afgesloten zeearmen in het Deltagebied
(met name Haringvliet) en in Noord-Holland (meer zoutwaterinvloed via
Noordzeekanaal). Voor de getijdenvariant is vooral het behoud van de Oude
Maas als getijderivier met brede oeverlanden van vitaal belang, omdat deze
zeldzame associatie hier het best ontwikkeld is. Goede kansen voor uitbreiding
en herstel van subtype C liggen respectievelijk in natuurontwikkelingsgebieden
en op historische vindplaatsen.

H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H6510 Subtype A: Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)
H6510 Subtype B: Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)
Natura 2000 doel:
Behoud van de verspreiding en goede voorbeelden van glanshaverhooilanden
(subtype A) en uitbreiding van de vlakdekkende vormen, dit laatste zowel langs
de rivieren als in beekdalen. Behoud van de goede voorbeelden van
kievitsbloemhooilanden (subtype B) in Overijssel en waar mogelijk uitbreiding.
Verbetering van de kwaliteit van de voorbeelden in het westen van het land en
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uitbreiding van het areaal aldaar. Uitbreiding van oppervlakte en verspreiding
van weidekervelgraslanden (eveneens subtype B).
Toelichting:
Goede voorbeelden van subtype A komen voor op niet vergraven, hooggelegen
uiterwaarden. Het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart) (subtype B) omvat kievitsbloemhooilanden en weidekervel
graslanden.

*H7110 Actieve hoogvenen
*H7110 Subtype A: Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)
*H7110 Subtype B: Actieve hoogvenen (heideveentjes)
Natura 2000 doel:
Voor het hoogveenlandschap (subtype A) is het doel de geleidelijke omzetting
van aangetast hoogveen (habitattype 7120) in actief hoogveen op zodanige
wijze dat ook de (sterk bedreigde) fauna duurzaam aanwezig is. Gestreefd
wordt naar uitbreiding van verspreiding en oppervlakte en verbetering van de
kwaliteit van actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) (subtype A).
Behoud van de verspreiding en goed ontwikkelde voorbeelden van subtype B:
heideveentjes én uitbreiding van de huidige oppervlakte door herstel van
gedegradeerde vormen en verdere verlanding van zure vennen (habitattype
3160).
Toelichting:
Voor de meer langere termijn is het van belang om de mogelijkheden van
hoogveenvorming in het Meren en Moerassen gebied verder te onderzoeken.

H7120 Herstellende hoogvenen

habitattype wordt omgevormd in het habitattype 7110 Actief hoogveen’. Op
termijn mag de oppervlakte dan ook afnemen ten gunste van 7110.

H7140 Overgangs- en trilvenen

H7140 Subtype A: Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
H7140 Subtype B: Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
Natura 2000 doel:
Behoud van de bestaande goed ontwikkelde trilvenen en veenmosrietlanden én
waar mogelijk uitbreiding van de oppervlakte door herstel van gedegradeerde
restanten (kwaliteitsverbetering) of vanuit jonge verlandingsstadia.
Toelichting:
Voor het behoud van trilvenen en veenmosrietlanden op langere termijn dienen
jongere successiestadia hersteld te worden (in petgaten en aan luwe oevers) en
is een adequaat beheer vereist, waarbij verbossing zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Goede kansen voor nieuwvorming van het habitattype (en dus
behoud op de lange termijn) liggen mogelijk in de huidige zeekleigebieden
(Oostvaardersplassen, IJsselmeerkust, etc.), maar of hier inderdaad aan de
vereisten voor het habitattype wordt voldaan, dient nader onderzocht te
worden. Kleinschaliger kan het type ontstaan door successie in duinvalleien met
rietland (o.a. Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog), in inlagen en kreken
(Zeeland) en door herstel in beekdalen.

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen
Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige verspreiding en kwaliteit én herstel van zoveel mogelijke
natuurlijke situaties met het habitattype.

Natura 2000 doel:
Het streven is om het huidige oppervlakte te behouden of – waar nodig – uit te
breiden en de kwaliteit te verbeteren, opdat zoveel mogelijk van het
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Toelichting:
Het type komt – in wisselende oppervlakte – voor op plagplekken in natte heide
van habitattype 4010. Vernatting van heiden leidt tot het ontstaan van meer
natuurlijke situaties.

*H7210 Galigaanmoerassen
Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige verspreiding en oppervlakte en kwaliteitsverbetering,
locaties met nieuwe vestigingen dienen behouden te blijven voor duurzame
bescherming op de langere termijn.

*H7220 Kalktufbronnen
Natura 2000 doel:
Behoud van de bestaande tufbronnen (verspreiding, oppervlakte en kwaliteit) in
het Heuvelland.

H7230 Kalkmoerassen
Natura 2000 doel:
Uitbreiding van de verspreiding, oppervlakte en kwaliteit van kalkmoerassen.

H9110 Veldbies-beukenbossen
Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige verspreiding, verbetering van de kwaliteit (meer
afwisselende structuur en betere kwaliteit bosranden) en waar mogelijk
uitbreiding van de oppervlakte.
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Toelichting:
Oppervlaktevergroting wordt beoogd op plekken waar dit zonder veel
inspanning gerealiseerd kan worden door omvorming van naaldbos.

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst
Natura 2000 doel:
Behoud van huidige verspreiding en oppervlakte en verbetering van kwaliteit.
Toelichting:
Uitbreiding is niet noodzakelijk en dient zelfs plaatselijk tegengegaan te
worden indien dit ten koste gaat van waardevolle eikenbossen (habitattype
9190) of soortenrijke bosranden. Door veroudering van de bossen kan op
andere plaatsen (zonder veel inspanning) de kwaliteit verbeteren.

H9160 Eiken-haagbeukenbossen
H9160 Subtype A: Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)
H9160 Subtype B: Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)
Opgave Natura 2000:
Doel voor beide subtype A: eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) is
uitbreiding van de verspreiding, oppervlakte en kwaliteitsverbetering
(structuur & functie). Voor subtype B: eiken-haagbeukenbossen (heuvelland):
uitbreiding van het oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.
Toelichting:
Uitbreiding van oppervlakte van groot belang voor duurzame instandhouding
langs beekdalen (subtype A). Adequaat beheer voor de instandhouding van
onder meer het orchideeënrijke type van het eiken-haagbeukenbos (subtype
B), dat een open bodem en warme microklimaat vereist vormt een belangrijk
punt van aandacht (zo nodig opnieuw invoeren van hakhoutcultuur).
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H9190 Oude eikenbossen
Natura 2000 doel:
Behoud van verspreiding en oppervlakte en herstel van de kwaliteit
(soortensamenstelling en structuur & functie).
Toelichting:
Voor verbetering van de kwaliteit is plaatselijk het opnieuw invoeren van
hakhoutcultuur gewenst. Deels is uitbreiding noodzakelijk van de oppervlakte
van kleine en geïsoleerd liggende eikenbossen op de Veluwe.

*H91DO Hoogveenbossen
Natura 2000 doel:
Behoud van verspreiding, uitbreiding van oppervlakte en verbetering van
kwaliteit.
Toelichting:
In het bijzonder van belang is herstel van dit bostype in lagg-zones van grote
venen en op overgangen van hoogveen en natte heide naar beekdalen.

*H91E0Vochtige alluviale bossen
*H91E0 Subtype A: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibos
*H91E0 Subtype B: Vochtige alluviale bossen (Essen-Iepenbossen)
*H91E0 Subtype C: Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
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Natura 2000 doel:
vochtige alluviale bossen (rivierbegeleidend) (subtype A): Behoud van
verspreiding, oppervlakte en kwaliteit, maar regionaal (binnen het
zoetwatergetijdegebied) wordt verbetering beoogd van de kwaliteit van het
subtype. vochtige alluviale bossen(Essen-Iepenbossen) (subtype B) : herstel
van verspreiding, oppervlakte en kwaliteit; vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen) (subtype C): behoud van verspreiding, uitbreiding
van oppervlakte, behoud van kwaliteit van goede voorbeelden en verbetering
van kwaliteit van matige voorbeelden.

H91F0 Droge hardhoutooibossen
Natura 2000 doel:
Uitbreiding van verspreiding en oppervlakte en verbetering van kwaliteit.
Toelichting:
Uitbreiding van de oppervlakte van dit habitattype op kansrijke locaties, bij
voorkeur in de nabijheid van bestaande locaties en aansluitend op bestaande
bossen. Deels kan dit door omvorming van aangeplant bos op geschikte locaties.
De beste kansen voor uitbreiding liggen in luwe delen van het rivierengebied,
waar geen opstuwing van water plaatsvindt, zoals in de luwte van spoordijken en
bruggen. Vanuit de standplaats bekeken liggen goede mogelijkheden voor
uitbreiding op locaties waar de rivier een stuwwal aansnijdt, zoals in het
IJsseldal, langs de Nederrijn en langs de Overijsselse Vecht.
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Bijlage 9.2.2.b: Soorten - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – doelen
H1014 Nauwe korfslak

de soort (zodat de soort zich daadwerkelijk zal vestigen op plekken waar de
omstandigheden goed zijn geworden).

Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige leefgebieden van deze soort.
Toelichting:
Op langere termijn is meer inzicht nodig verkregen in verspreiding,
populatiedynamiek en ecologie van de soort om adequate bescherming mogelijk
te maken.

H1016 Zeggekorfslak
Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige leefgebieden van deze soort.
Toelichting:
Onderzocht moet worden in hoeverre de hydrologie van het leefgebied onder
druk staat en eventueel verbeterd kan worden.

H1037 Gaffellibel
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied (minimaal zes
beeksystemen met een voortdurend goede waterkwaliteit) ten behoeve van
verder herstel van de populatie (tot minimaal 600 – 900 volwassen individuen).
Toelichting:
Uitbreiding van één naar zes beeksystemen is noodzakelijk voor een duurzame
landelijke populatie. Deze ambitie is haalbaar vanwege geplande
beekherstelprojecten in combinatie met het goede verbreidingsvermogen van

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

H1042 Gevlekte witsnuitlibel
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied (minimaal 25 leefgebieden
met een voortdurend goede waterkwaliteit en een goed ontwikkelde
verlandingsvegetatie), verspreid over het laagveengebied en (aanvullend) de
hogere zandgronden en de duinen, ten behoeve van verder herstel van de
populatie (tot minimaal 12.500 volwassen individuen).
Toelichting:
Toename is ambitieus, maar wel gebaseerd op de laagveenherstelprojecten die
reeds in gang zijn gezet, naast de voorziene verdere verbetering van vennen en
duinplassen. De soort heeft zich qua verspreiding recent redelijk hersteld, dus
de ambitie heeft met name betrekking op toename van de aantallen.

H1059 Pimpernelblauwtje
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied (minimaal 25 leefgebieden
van minimaal 1 ha met een voortdurend geschikte vegetatie, aanwezigheid van
waardmieren en regelmatige overstroming door beek- of rivierwater) ten
behoeve van verder herstel van de populatie (tot minimaal 10.000 volwassen
individuen).
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H1060 Grote vuurvlinder
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied (minimaal 5 leefgebieden
van minimaal 30 ha met een voortdurend geschikte vegetatie) ten be hoeve van
verder herstel van de populatie (tot minimaal 1.000 - 5.000 volwassen
individuen).

H1061 Donker pimpernelblauwtje
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied (minimaal 5 leefgebieden
van minimaal 3 ha met een voortdurend geschikte vegetatie, aanwezigheid van
waardmieren en regelmatige overstroming door beek- of rivierwater) ten
behoeve van verder herstel van de populatie (tot minimaal 5.000 volwassen
individuen).
Toelichting:
Rekening moet worden gehouden met de nomadische leefwijze van de soort.

Toelichting:
Er ontbreekt vooralsnog veel kennis over de actuele verspreiding, het exacte
leefgebied en de ecologie van de soort

H1083 Vliegend hert
Natura 2000 doel:
Het streven is om het verspreidingsgebied te vergroten en het geschikte
leefgebied uit te breiden. Mogelijkheden voor uitbreiding zijn vooral
voorhanden in die gebieden waar tot voor kort nog grotere populaties
voorkwamen, zoals op de West-Veluwe en de St. Jansberg.
Toelichting:
Buiten het Natura 2000 netwerk zijn herstelmogelijkheden op de Utrechtse
Heuvelrug.

H1095 Zeeprik
Natura 2000 doel:
Herstel van trekroutes en opgroeigebied.

*H1078 Spaanse vlag
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied ten behoeve van het behoud
van het huidige populatieniveau van 50 volwassen individuen.

Toelichting:
Zeeprik lift mee met Rivierprik en Zalm.

H1096 Beekprik
H1082 Gestreepte waterroofkever

Natura 2000 doel:
Uitbreiding van verspreiding door het herstellen van geschikt leefgebied.

Natura 2000 doel:
Het streven is om de verspreiding van de soort uit te breiden.
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Toelichting:
Het valt te overwegen en te onderzoeken of herintroductie van Beekprikken op
historische vindplaatsen een optie is, indien herstelde beektrajecten
onbereikbaar zijn, zoals op de Noordwest-Veluwe en de Zuid-Veluwe.

H1099 Rivierprik
Natura 2000 doel:
Behoud van huidige verspreiding, populatiegrootte, trekroutes, opgroeiplaatsen
en paailocaties.
Toelichting:
Omdat de rivierprik minder ver de rivieren optrekt en de soort wereldwijd in
een veel beperkter gebied voorkomt en de Nederlandse rivieren hierbij een
wezenlijke rol spelen, bestaat er in ons land een grotere opgave voor rivierprik
dan voor de zeeprik.

H1103 Fint
Natura 2000 doel:
Herstel van een duurzame populatie.
Toelichting:
Om een stabiele populatie van de fint terug te krijgen in de Nederlandse
wateren dient het getijde hersteld te worden in de benedenrivieren en dient
het oorspronkelijk paai- en opgroeihabitat, het zoetwatergetijdengebied beter
bereikbaar te worden: hiertoe is het openen van de Haringvlietdam tot ten
minste ‘gedempt getij’ noodzakelijk. Tegelijkertijd kan een verbinding en zoetzout-overgang hersteld worden via Oosterschelde en Krammer-Volkerak.
Mogelijk moeten met slib vervuilde waterbodems in het benedenrivierengebied
gesaneerd worden, zodat de morfologie van zandbanken en getijdedynamiek
weer geschikt wordt voor de fint. Voor de stroomgebieden van de Schelde en
de Eems bestaat een grensoverschrijdende opgave.

H1106 Zalm
H1102 Elft
Natura 2000 doel:
Herstel van de trekroutes en herstel van het opgroeigebied (estuariene
overgangsgebieden) ten behoeve van een duurzame, internationale populatie in
het stroomgebied van de Rijn en Maas.
Toelichting:
De soort kan meeliften met de maatregelen die genomen worden om de
trekroutes van zalm (gehele stroomgebied) en fint (in benedenlopen) te
herstellen:
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Natura 2000 doel:
Herstel van de trekroutes (passeerbaarheid, waterkwaliteit en ‘bijvangst’) ten
behoeve van een duurzame, internationale populatie in het stroomgebied van de
Rijn en Maas.
Toelichting:
In Nederland ligt op de eerste plaats een opgave in het passeerbaar maken van
de barrières van de grote rivieren vanuit zee, met name in het Haringvliet, de
Afsluitdijk en in iets mindere mate het Krammer-Volkerak.
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H1134 Bittervoorn
Natura 2000 doel:
Behoud van de bittervoorn in de kernleefgebieden. Binnen het Natura 2000
netwerk doel herstel van het natuurlijke leefgebied in overstromingsvlaktes
langs de rivieren en de mondingen van beken.

Zuid-Holland/Utrecht, Noordwest-Overijssel, Noord-Holland, Overijsselse
Vecht dal en beekdalen van Noord-Limburg e.o.) in hoge aantallen en wijd
verspreid te behouden.

H1163 Rivierdonderpad

Toelichting:
De opgave ligt voor het belangrijkste deel buiten het Natura 2000 netwerk.

Natura 2000 doel:
Behoud van leefgebied in de grote wateren en uitbreiding van het leefgebied in
de beken.

H1145 Grote modderkruiper

Toelichting:
De grootste opgave voor de rivierdonderpad zit in het (verder) herstel van
natuurlijke beeksystemen. Herstel van de soort in beken is van belang voor de
instandhouding van het verspreidingsgebied, maar niet voor de populatieomvang
(hoogstens 10% zit in beken).

Natura 2000 doel:
Uitbreiding van de verspreiding en herstel van geschikt leefgebied. In het
rivierengebied dient meer leefgebied te komen in de vorm van jonge
verlandingsstadia in laagdynamische situaties (kleiputten,
overstromingsvlaktes); meer geleidelijk aflopende oevers kunnen hiertoe
bijdragen. In beekdalen is herstel van de natuurlijke loop van belang voor de
soort; met name oude, afgesneden meanders kunnen een geschikt leefgebied
vormen. In het laagveengebied dient de ontwikkeling van verlandingsvegetatie
gestimuleerd te worden door een meer natuurlijk en wisselend peil.
Toelichting:
In het polderlandschap dient meer aandacht te zijn voor een adequaat
(ecologisch) slootbeheer. Het gaat in dit laatste geval veelal om leefgebied dat
buiten het Natura 2000 netwerk ligt.

H1149 Kleine modderkruiper
Natura 2000 doel:
Het streven is om het (algemeen) voorkomen van de kleine modderkruiper in
Nederland te consolideren. Het is met name van belang om de soort in de kern
van zijn verspreidingsgebied (rivierengebied, Biesbosch, veenweidegebied
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H1166 Kamsalamander
Natura 2000 doel:
Behoud van de leefgebieden in de kerngebieden en verder vergroten van
verspreiding, populatiegroottes, aantal leefgebieden en de samenhang tussen
de leefgebieden.
Toelichting:
Herstel vooral in die gebieden waar de soort een negatieve trend vertoont,
zoals in Noord-Brabant en Limburg, en in gebieden waar de soort geen
levensvatbare populatie vormt.

H1193 Geelbuikvuurpad
Natura 2000 doel:
Gestreefd wordt naar een duurzaam netwerk aan leefgebieden op
landschapsschaal, waarbinnen levensvatbare populaties zich kunnen
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ontwikkelen. Op korte termijn ontwikkelen van een vijftal populaties
geelbuikvuurpad op de volgende (meest kansrijke) locaties: ‘t Rooth +
Julianagroeve, Groeve Blom (nu geen geelbuikvuurpad), Groeve Curfs (nu geen
geelbuikvuurpad), Meertensgroeve (nu geen geelbuikvuurpad), en Bemelerberg.
Op de langere termijn en meer op landschapsschaal de drie gebieden te weten:
(1) Savelsbos/Wolfskop/Eckelrade , (2) Gerendal/Berghofsweide en (3)
Wahlwiller.

H1337 Bever

H1318 Meervleermuis
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het zomerleefgebied (waarvan een groot
deel buiten Natura 2000 ligt) ten behoeve van het behoud van het huidige
populatieniveau van 10.000 - 15.000 individuen.
Herstel van de kwaliteit van de winterverblijfplaatsen, met name in de
mergelgroeven in Zuid-Limburg.

Toelichting:
Vanwege de succesvolle herintroductie zouden verdere herintroducties in
andere kansrijke gebieden overwogen moeten worden. Van 2002-2004 is een
herintroductieproject in het zuidelijke stroomdal van de Maas in uitvoering.
Het doel is hier om een populatie Elbebevers te laten ontstaan in aansluiting op
de bevers in het rivierengebied. Deze populatie zou tevens een buffer kunnen
vormen tegen de opdringende bevers van Poolse en gemengde origine uit
Duitsland en België.

H1321 Ingekorven vleermuis

*H1340 Noordse woelmuis

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het zomerleefgebied (waarvan een groot
deel buiten Natura 2000 ligt) ten behoeve van het behoud van het huidige
populatieniveau van 250 - 500 individuen.
Behoud van de kwaliteit van de winterverblijfplaatsen in de mergelgroeven in
Zuid-Limburg.

Natura 2000 doel:
Het duurzaam behoud van populaties in de huidige vijf deelgebieden met
metapopulaties, door het verbeteren van de geschiktheid van de huidige
leefgebieden

H1324 Vale vleermuis
Natura 2000 doel:
Herstel van de kwaliteit van de winterverblijfplaatsen in de mergelgroev en in
Zuid-Limburg ten behoeve van verder herstel van de overwinterende populatie.
Er zijn geen zomerleefgebieden voor de vale vleermuis aangemeld.
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Natura 2000 doel:
Doelstelling is het realiseren van een duurzame populatie van de soort die
verspreid voorkomt over (minimaal) het gehele Rivierengebied. In eerste
instantie zou langs de Waal voldoende ooibos aanwezig moeten zijn op
regelmatige afstand, met het oog op verbinding van de populaties in de
Gelderse Poort en de Biesbosch

Toelichting:
De regio Friesland-Overijssel heeft een hoge prioriteit, omdat de noordse
woelmuis hier de grootste achteruitgang laat zien. Het herstel van de
dynamiek in het waterpeil binnen leefgebieden en het in verbinding brengen en
uitbreiden van de verschillende leefgebieden binnen de vijf deelgebieden is
noodzakelijk voor een duurzaam behoud. Verder speelt aanpassing van het
beheer waar dit nodig is (conform het beschermingsplan noordse woelmuis
2004-2008).
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H1351 Bruinvis

H1393 Geel schorpioenmos

Natura 2000 doel:
Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de bruinvis.

Natura 2000 doel:
Behoud van de groeiplaats in de Meppelerdieplanden én verder creëren van de
juiste randvoorwaarden voor vestiging van de soort in gebieden buiten de
Meppelerdieplanden.

Toelichting:
Verder onderzoek naar voorkomen en ecologie van de soort is noodzakelijk.

H1364 Grijze zeehond

H1614 Kruipend moerasscherm

Natura 2000 doel:
Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied.
Voldoende rust (ook op geschikte plekken voor jongen) van groot belang.

Natura 2000 doel:
Behoud van de groeiplaatsen met duurzame populaties in Zeeuws-Vlaanderen,
en ontwikkeling van meerdere duurzame populaties in Oost-Nederland binnen
de bestaande Natura 2000 gebieden.

H1365 Gewone zeehond

H1813 Drijvende waterweegbree

Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige populatiegrootte en het leefgebied.

Natura 2000 doel:
Behoud van de huidige duurzame groeiplaatsen en uitbreiding van de
verspreiding.

H1387 Tonghaarmuts

Toelichting:
Het is van belang om de duurzame populaties van de soort in beeld te brengen
ten behoeve van een verdere uitwerking in de beheersplannen.

Natura 2000 doel:
In stand houden van areaal geschikt habitat (jong bos in het rivierengebied)
om de populatie van de soort in Nederland te behouden.
Toelichting:
Meer kennis van de ecologie van de soort is gewenst om in het beheer van
bossen optimaal rekening te kunnen houden met geschikte plekken voor deze
soort.

H1903 Groenknolorchis
Natura 2000 doel:
uitbreiding van de verspreiding, populatiegrootte en leefgebied.
Toelichting:
Dit herstel verloopt parallel aan het herstel van habitattypen H2190 (vochtige
duinvalleien) en H7140 (overgangs- en trilvenen), waarbij er vooral aandacht
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moet zijn voor het herstel van populaties in de Hollandse vastelandsduinen en
in de laagveengebieden.
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A004

Dodaars (B)

=

=

Populatie

Soortnaam

Verspreiding
Omvang
leefgebied
Kwaliteit
leefgebied

Nummer

Bijlage 9.2.3.a: Broedvogels - Natura 2000 doelen op landelijk niveau – overzicht

=

A176

Zwartkopmeeuw (B)

=

=

=

A183

Kleine mantelmeeuw (B)

=

=

=

A191

Grote stern (B)

=

=

↑

A193

Visdief (B)

=

=

↑

A194

Noordse stern (B)

=

=

=

A195

Dwergstern (B)

=

=

↑

A197

Zwarte stern (B)

↑

↑

↑

Velduil (B)

=/↑

↑

↑

↑

↑

=

=

=

A008

Geoorde fuut (B)

=

=

=

A391

Aalscholver (B)

=

=

=

A222

A021

Roerdomp (B)

A224

Nachtzwaluw (B)

A229

IJsvogel (B)

=

=

=

↑

↑

↑

↑

↑

↑

A022

Woudaap (B)

A027

Grote zilverreiger (B)

=

=

=

A233

Draaihals (B)

↑

↑

↑

A029

Purperreiger (B)

↑

↑

↑

A236

Zwarte specht (B)

=

=

=

Boomleeuwerik (B)

=

=

=

↑

A034

Lepelaar (B)

=

=

=

A246

A063

Eidereend (B)

=

=

=

A249

Oeverzwaluw (B)

A072

Wespendief (B)

=

=

=

A255

Duinpieper (B)

A081

Bruine kiekendief (B)

=

=

=

A272

A082

Blauwe kiekendief (B)

↑

↑

A084

Grauwe kiekendief (B)

↑

↑

A107

Korhoen (B)

A119

Porseleinhoen (B)

A122

Kwartelkoning (B)

A132

=/↑ =/↑
↑
↑

Kluut (B)

↑

=

Blauwborst (B)

↑
=

A275

Paapje (B)

↑

↑

↑

A276

Roodborsttapuit (B)

=

=

=

Tapuit (B)

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑
=

↑
=

↑
=

A292

Snor (B)

↑

↑

↑

A295

Rietzanger (B)

=

=

=

=

A298

Grote karekiet (B)

↑

↑

↑

A338

Grauwe klauwier (B)

↑

↑

↑

=

A137

Bontbekplevier (B)

=

=

=

A138

Strandplevier (B)

↑

↑

↑

A151

Kemphaan (B)

↑

↑

↑

A153

Watersnip (B)

↑

↑

↑

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

=
↑
=

A277

=

↑

=
↑
=

↑

↑
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Bijlage 9.2.3.b: Natura 2000 doelen op landelijk niveau: broedvogels – doelen
A004 Dodaars
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van de
actuele populatie van ten minste 2.000 paren.

A008 Geoorde Fuut
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
nationaal populatieniveau van ten minste 400 paren (20 sleutelpopulaties van
ten minste 20 paren).

gebieden en buiten het Natura 2000 netwerk. Dit is mogelijk gezien de plannen
voor natuurontwikkeling.

A022 Woudaap
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied. Gestreefd wordt naar het
herstel van een populatieniveau van ten minste 200 paren verdeeld over ten
minste 5 sleutelpopulaties van ten minste 20 paren (ten minste 100 paren).
Toelichting:
Gezien de belangrijke functie van Nederland als noordelijkste uitloper van het
broedgebied in Europa is in het herstelplan moerasvogels een aanzienlijke
herstelopgave geformuleerd.

A391 Aalscholver
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van het
actuele nationale populatieniveau van ten minste 20.000 paren verdeeld over
ten minste 20 kolonies van ten minste 100 paren.

A027 Grote zilverreiger

A021 Roerdomp

Toelichting:
Nederland vormt een geïsoleerde noordelijk voorpost in het
verspreidingsgebied in Europa.

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een
populatieniveau van ten minste 400 paren.
Toelichting:
Dit is conform het bestaande beleid geformuleerd in het beschermingsplan
moerasvogels. Om de streefwaarde van 400 te halen is ook een toename van
minstens 25% noodzakelijk in niet de voor de soort aangewezen Natura 2000
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Opgave Natura 2000:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van de
bestaande kolonies en eventuele nieuw-vestigingen.

A029 Purperreiger
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een
populatie van ten minste 600 paren.
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Toelichting:
Gezien de belangrijke functie van Nederland als noordelijkste uitloper van het
broedgebied in Europa dient een veilige marge ingebouwd te worden in het voor
Nederland na te streven populatieniveau. Het beschermingsplan moerasvogels
gaat uit van een gewenst aantal van ten minste 600 paren.

A072 Wespendief
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
nationaal populatieniveau van ten minste 400 paren (20 sleutelpopulaties van
ten minste 20 paren).

A034 Lepelaar
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
populatie van ten minste 1.000 paren.
Toelichting:
Gezien de belangrijke functie van Nederland als noordelijkste uitloper van het
broedgebied in Europa met een belangrijk deel van de Europese populatie
binnen onze landsgrenzen dient een veilige marge ingebouwd te worden in het
voor Nederland na te streven populatieniveau. Het beschermingsplan
moerasvogels gaat dan ook uit van een gewenst aantal van ten mi nste 1.000
paren.

A081 Bruine kiekendief
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van het
huidige populatieniveau van ten minste 1.300 paren.
Toelichting:
Gezien de belangrijke functie van Nederland als noordelijkste uitloper van het
broedgebied in Europa dient een veilige marge ingebouwd te worden in het voor
Nederland na te streven populatieniveau.

A082 Blauwe kiekendief
A063 Eidereend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
populatie van ten minste 8.000 paren.
Toelichting:
Gezien het populatieniveau rond de eeuwwisseling in relatie tot de signaal
functie voor de kwaliteit van het leefgebied (mosselstand) is het behoud van
een aantal paren van ten minste 8.000 na te streven. Tevens ligt Nederland aan
zuidelijke grens van het broedareaal in Europa.
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Natura 2000 doel:
Herstel van kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een populatie van
ten minste 250 paren. Op korte termijn – behoud populatie Waddeneilanden, op
lange termijn – populatieherstel in moerasgebieden van laag-Nederland.
Toelichting:
In lijn met het beschermingsplan moerasvogels streven naar het herstel van
ten minste 5 sleutelpopulaties van ten minste 20-40 paren met een
nagestreefde nationale populatie van ten minste 250 paren).
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A084 Grauwe kiekendief

A119 Porseleinhoen

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van ten
minste 3 sleutelpopulaties (Flevoland, Lauwersmeer en Noordoost-Groningen)
met een totale populatieomvang van ten mi nste 60 paren.

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een
populatie van ten minste 400 paren in jaren dat de omstandigheden in het
leefgebied gunstig zijn.

A107 Korhoen
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van ten
minste 5 sleutelpopulaties van ten minste 50 hanen elk (nationale populatie ten
minste 250 hanen).
Toelichting:
De kornhoen komt momenteel slechts in één gebied voor: de Sallandse
Heuvelrug. Wil de soort duurzaam voor Nederland behouden blijven dan kan
niet alleen volstaan worden met verbetering van het leefgebied op de Sallandse
Heuvelrug (meer fijnmazige structuur in heidevelden, meer rust, meer
adequaat voedselaanbod). Voor het duurzaam behoud zijn meerdere meta
populaties nodig (ter voorkoming van genetische erosie). Geschikte locaties:
q Sallandse Heuvelrug (42) als kern aangevuld met Natura 2000 gebieden
Borkeld (44), Boetelerveld (41) en Wierdense veld (43);
q Veluwe (57)(met name Kroondomein e.o.);
q Fries-Groningse grensstreek: Fries-Drentse wold & Leggelderveld (27),
Dwingelderveld (30) en Fochteloërveen (23).
q Midden-Brabant: Regte Heide, Kempenland-west, Netelse en Landschotse
heide.
q Oost-Brabant: Strabrechtse heide en Groote Heide.
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Toelichting:
De soort is vooral aangewezen op overstromingsgebieden, waar in de
zomermaanden plas-dras situaties ontstaan. Streven naar optimalisatie van de
omstandigheden in de gebieden waar de soort voorkomt, zodat de maxima meer
regel dan uitzondering worden. Het soortbeschermingsplan moerasvogels gaat
uit van 5 sleutelgebieden met een populatie van 40-80 paren (ten minste 400
paren

A122 Kwartelkoning
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van 20
sleutelpopulaties met een totaal aantal paren van ten minste 400.

A132 Kluut
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van de
actuele populatie van ten minste 8.000 paren.
Toelichting:
Gezien de zeer grote betekenis van Nederland voor Europa als broedgebied
dient de nationale populatieomvang gehandhaafd te worden op ten minste het
basisniveau van de afgelopen decennia van 8.000 paren.
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A137 Bontbekplevier

A153 Watersnip

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
landelijke populatie van ten minste 400 paren verdeeld over ten minste 10
sleutelpopulaties van ten minste 20 paren.

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van de
oorspronkelijke broedpopulatie van 4.000 paren verdeeld over ten minste 20
sleutelpopulaties.

A138 Strandplevier

A176 Zwartkopmeeuw

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied ten behoeve van herstel
van een landelijke populatie tot een niveau van ten minste 500 paren
nagestreefd verdeeld over ten minste 10 sleutelpopulaties van ten minste 20
paren (Waddengebied én Delta).

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied. Aangezien de soort in een
beperkt aantal grotere en een groot aantal kleinere kolonies broedt, wordt als
doel gesteld het behoud van ten minste 10 kolonies van ten minste 20 paren
met een totaal van ten minste 500 paren.

Toelichting:
De strandplevier bereikt in het Waddengebied haar noordelijk
verspreidingsgrens in Europa.

Toelichting:
De Zwartkopmeeuw bereikt in Nederland zijn noordelijke verspreidingsgrens.

A151 Kemphaan
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een
landelijke populatie van ten minste 1.000 hennen verdeeld over ten minste 10
sleutelpopulaties.
Toelichting:
Van oudsher vormt Nederland de kern van het broedgebied van de Kemphaan
als weidevogel in Europa.
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A183 Kleine mantelmeeuw
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van het
actuele populatieniveau (90.000 paren).
Toelichting:
Nederland herbergt 1/3 deel van de EU-populatie. Behoud van het huidige
populatieniveau is dan ook gewenst.
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A191 Grote stern

A195 Dwergstern

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor een voortgaand
herstel van de populatie: potentie 25.000 paren.

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het voortgaand herstel
van de populatie: potentie 800 paren.

Toelichting:
De Nederlandse populatie levert een belangrijk aandeel aan die van
Noordwest-Europea.

A197 Zwarte Stern

A193 Visdief
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor een voortgaand
herstel van de populatie: potentie 20.000 paren.
Toelichting:
Hoewel de soort in Europa een ruime verspreiding kent zijn de aantallen en
dichtheden in Nederland uitzonderlijk en typerend voor de delta van de grote
rivieren.

A194 Noordse stern
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van het
huidige populatieniveau van ten minste 2.000 paren.

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van de
populatie van 2.000 paren.
Toelichting:
De Nederlandse populatie is van groot belang voor het voorkomen als
broedvogel in West-Europa. Het beschermingsplan moerasvogels stelt als doel
een populatie van ten minste 2.000 paren.

A222 Velduil
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van ten
minste 5 sleutelpopulaties van ten minste 20 paren (nationale populatie van ten
minste 100 paren). Op korte termijn – behoud populatie Waddeneilanden, op
lange termijn – populatieherstel in moeras- en veengebieden.
Toelichting:
Nederland vormt in het West-Europese laagland een belangrijk broedgebied.

Toelichting:
De Nederlandse broedplaatsen vormen de zuidgrens van de verspreiding in
Europa.
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A224 Nachtzwaluw
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
broedpopulatie van ten minste 800 paren verdeeld over ten minste 20
sleutelgebieden verspreid over het Natura 2000 landschap hogere
zandgronden.
Toelichting:
De populatie neemt sinds begin jaren negentig weer toe; het
verspreidingsareaal is sinds de jaren zeventig sterk gekrompen. Doordat
enkele gebieden, zoals Harskampse Zand en de Zuidoost-Veluwe, 10-15% van de
landelijke populatie herbergen, is de soort kwetsbaar. Doel op de lange
termijn: herstel van de ruime verspreiding op de hogere zandgronden.

A229 IJsvogel
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
populatie van ten minste 200 paren (binnen een termijn van 5 jaren na strenge
winters), verdeeld over ten minste 5 sleutelpopulaties.
Toelichting:
De populatie neemt gestaag toe, maar blijft erg gevoelig voor strenge winters.
Op de lange termijn kunnen we ernaar streven om via beekherstel
(remeandering) een vitale populatie te kweken die ook na strenge winters van
redelijke omvang blijft (ten minste 200 paren).

A233 Draaihals
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een
broedpopulatie van ten minste 200 paren verdeeld over 5 sleutelpopulaties.
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Toelichting:
Inmiddels vrijwel teruggedrongen tot enkele locaties op de Veluwe. Uitbreiding
van de bezettingsgraad door meer adequaat beheer (kernopgave 6.08
structuurrijke droge heiden) op de Veluwe is noodzakelijk voor een meer
gunstige staat van instandhouding.

A236 Zwarte Specht
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
broedpopulatie van ten minste 800 paren.
Toelichting:
Door geringe dispersie zijn geïsoleerde populaties kwetsbaar, o.a. voor
predatie (zoals in de duinen).

A246 Boomleeuwerik
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van het
huidige populatieniveau van ten minste 5.000 paren.

A249 Oeverzwaluw
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van een
populatie boven het niveau van de ondergrens van de afgelopen decennia van
20.000 paren.
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A255 Duinpieper
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor herstel van ten minste
5 sleutelpopulaties met een totaal aantal van ten minste 100 paren.
Toelichting:
Deelpopulaties op de Veluwe kunnen daarbij als afzonderlijke sleutelpopulaties
worden beschouwd.

A272 Blauwborst
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van ten
minste 5 sleutelpopulaties met een totaal van 6.500 paren.
Toelichting:
Van de witgesterde ondersoort van de Blauwborst bevat Nederland een
aanzienlijk deel van de totale populatie (ten minste 10%). Het
beschermingsplan moerasvogels stelt dan ook als doel het behoud van het
huidige populatieniveau, hetgeen duidelijk hoger dan het gewenste niveau uit
populatie-ecologische optiek: 6.500 paren met ten minste 5 sleutelpopulaties.
Het lage aantal noodzakelijke sleutelpopulaties heeft te maken met de sterke
mate van concentratie in enkele grotere moerasgebieden van Nederland
(Biesbosch, Oostvaardersplassen, Lauwersmeer).

Toelichting:
Met uitzondering van de Oostvaardersplassen bevinden alle VR-gebieden met
ten minste 1% van de broedpopulatie zich momenteel in Noordoost-Nederland.

A276 Roodborsttapuit
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van het
huidige populatieniveau van ten minste 6.000 paren verdeeld over ten minste
20 sleutelpopulaties.
Toelichting:
Nederland ligt aan de noordrand van het verspreidingsgebied in West-Europa.

A277 Tapuit
Opgave Natura 2000:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een
populatie van ten minste 2.000 paren verdeeld over ten minste 20
sleutelpopulaties.

A292 Snor

A275 Paapje

Natura 2000 doel:
Herstel naar een niveau van ten minste 20 sleutelpopulaties met in totaal ten
minste 2.000 paren.

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een
populatie van ten minste 2.000 paren verdeeld over ten minste 20
sleutelpopulaties.

Toelichting:
Door de teruggang van de aantallen in Noordwest-Europa vormt de
Nederlandse populatie een belangrijke westelijke, en enigszins geïsoleerde,
voorpost. Het herstelplan moerasvogels stelt als doel ten minste 5
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sleutelpopulaties van 100-400 paren met een nationaal populatieniveau van
eveneens ten minste 2.000 paren.

Toelichting:
In overeenstemming met het beschermingsplan moerasvogels.

A295 Rietzanger

A338 Grauwe klauwier

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het behoud van het
huidige populatie-niveau van ten minste 20.000 paren. Enige teruggang van de
populatie door vermindering van de verruiging van rietlanden ten behoeve van
andere rietvogels kan worden getolereerd.

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van een
populatie. Gelet op de populatie-ontwikkeling sinds begin jaren tachtig zou
herstel zich moeten richten op een landelijk minimum-aantal van 250-300
broedparen en hervestiging in broedgebieden die de afgelopen 10-20 jaar zijn
verlaten.

A298 Grote karekiet

Toelichting:
Het is de vraag of dit een realistische opgave is gezien de algehele inkrimping
van het West-Europese areaal en het toekomstperspectief voor de
broedpopulatie in het Bargerveen, dat nu ruim de helft van de landelijke
populatie herbergt.

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor het herstel van de
populatie met 5 sleutelpopulaties van 40-80 paren en een landelijk niveau van
ten minste 500 paren.
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Bijlage 9.2.4.a: Niet broedvogels - Natura 2000 doelen op landelijk niveau - overzicht
=

=

=

Wintertaling (N)

=

=

=

A053

Wilde eend (N)

=

=

=

A054

Pijlstaart (N)

=

=

=

A056

Slobeend (N)

=

=

=

A058

Krooneend (N)

=

=

=

A059

Tafeleend (N)

A061

Kuifeend (N)

↑
=

↑
=

↑
=

=

=

A002

Parelduiker (N)

=

=

A062

Toppereend (N)

↑

↑

↑

A004

Dodaars (N)

=

=

=

A063

Eidereend (N)

Fuut (N)

↑

↑

=

A065

Zwarte zee-eend (N)

↑
=

=

A005

↑
=

A007

Kuifduiker (N)

=

=

=

A067

Brilduiker (N)

=

=

=

A008

Geoorde fuut (N)

=

=

=

A068

Nonnetje (N)

Aalscholver (N)

=

=

=

A069

Middelste zaagbek (N)

↑
=

↑
=

=

A391
A026

Kleine zilverreiger (N)

=

=

=

A070

Grote zaagbek (N)

↑

↑

=

A027

Grote zilverreiger (N)

=

=

=

A075

Zeearend (N)

=

=

=

A034

Lepelaar (N)

=

=

=

A094

Visarend (N)

=

=

=

A037

Kleine zwaan (N)

=

=

=

A103

Slechtvalk (N)

=

=

=

A038

Wilde zwaan (N)

=

=

=

A125

Meerkoet (N)

=

=

=

A039

Taigarietgans (N)

=

=

=

A127

Kraanvogel (N)

↑

↑

=

A039

Toendrarietgans (N)

=

=

=

A130

Scholekster (N)

↑

↑

↑

A040

Kleine rietgans (N)

=

=

=

A132

Kluut (N)

=

=

=

Populatie

Roodkeelduiker (N)

Soortnaam

Verspreiding

A001

Nummer

Kwaliteit leefgebied

Krakeend (N)

Omvang leefgebied

A051
A052

=

=

A041

Kolgans (N)

=

=

=

A137

Bontbekplevier (N)

=

=

=

A042

Dwerggans (N)

=

=

=

A138

Strandplevier (N)

↑

↑

↑

A043

Grauwe gans (N)

=

=

=

A140

Goudplevier (N)

A045

Brandgans (N)

=

=

=

A141

Zilverplevier (N)

↑
=

↑
=

↑
=

A046

Rotgans (N)

=

=

=

A142

Kievit (N)

=

=

=

A048

Bergeend (N)

=

=

=

A143

Kanoetstrandloper (N)

A050

Smient (N)

=

=

=

A144

Drieteenstrandloper (N)

↑
=

↑
=

↑
=
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A147

Krombekstrandloper (N)

=

=

=

A162

Tureluur (N)

=

=

=

A149

Bonte strandloper (N)

=

=

=

A164

Groenpootruiter (N)

=

=

=

A151

Kemphaan (N)

=

=

=

A169

Steenloper (N)

↑

↑

↑

A156

Grutto (N)

A177

Dwergmeeuw (N)

=

=

=

Rosse grutto (N)

↑
=

=

A157

↑
=

=

A190

Reuzenstern (N)

=

=

=

A160

Wulp (N)

=

=

=

A197

Zwarte stern (N)

↑

↑

=

A161

Zwarte ruiter (N)

=

=

=
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Bijlage 9.2.4.b: Trekvogels - Natura 2000 doelen op landelijk niveau - doelen
A001 Roodkeelduiker
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied.
Toelichting:
De toekomst van deze soort is onzeker gezien de afnemende internationale
populatie en gevoeligheid voor veranderingen in voedselbeschikbaarheid.
Recent mogelijk toegenomen door verslechtering buitenlands leefgebied.
Moeilijk te monitoren (daarom geen drempelwaarde), rol van Nederland voor de
internationale populatie onduidelijk.

A002 Parelduiker
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied.
Toelichting:
De toekomst van deze soort is onzeker gezien de afnemende internationale
populatie en gevoeligheid voor veranderingen in voedselbeschikbaarheid.
Moeilijk te monitoren (daarom geen drempelwaarde), werkelijke aantallen,
trend en rol van Nederland voor de internationale populatie onduidelijk.

A004 Dodaars
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 600 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
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Toelichting:
Slechts een beperkt deel van de Nederlandse vogels verblijft binnen het
Natura 2000 netwerk.

A005 Fuut
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 8500 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
De populatie is de laatste tien jaar afgenomen maar heeft de genoemde
drempelwaarde nog niet bereikt. Wel is in één van de belangrijkste gebieden
(IJsselmeergebied) de kwaliteit van het leefgebied onvoldoende (slechte
spieringstand en verstoring van ruiconcentraties).Bij herstel van zoet-zout
overgangen (o.a. deltagebied) is enige afname te verwachten. Bij de keuze van
de drempelwaarde is hierop geanticipeerd.

A007 Kuifduiker
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 50 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
De soort is afhankelijk van een relatief klein aantal gebieden.
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A008 Geoorde fuut
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 1200 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
De Nederlandse populatie is kwetsbaar omdat een zeer groot deel afhankelijk
is van slechts één gebied, gem. 95% verblijft op de Grevelingen. De trend is
daarmee in hoge mate afhankelijk van het beheer in dit gebied.

A391 Aalscholver
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddel d aantal van ten minste 18.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de
internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).

A026 Kleine zilverreiger
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 100 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
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Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
Het verloop van de aantallen is sterk gerelateerd aan dat van de Nederlandse
broedpopulatie.

A027 Grote zilverreiger
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 50 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
Het verloop van de aantallen is sterk gerelateerd aan dat van de Nederlandse
broedpopulatie, die hier een geïsoleerde noordelijke voorpost in het
verspreidingsgebied bezet.

A034 Lepelaar
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 800 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
Het verloop van de aantallen is sterk gerelateerd aan dat van de Nederlandse
broedpopulatie, die hier een noordelijke uitloper in het verspreidingsgebied
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bezet. Zeer grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het zeer grote
aandeel van de internationale populatie dat Nederland herbergt (50-75%).

A037 Kleine zwaan
Opgave Natura 2000:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 3800 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
De populatie is de laatste tien jaar afgenomen (ook internationaal) maar heeft
de genoemde drempelwaarde nog niet bereikt. Grote internationale
verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

A038 Wilde zwaan
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 350 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Toelichting:
Aantalsveranderingen hangen samen met veranderingen in trekpatronen en
verspreiding op internationale schaal. Daarnaast spelen determinatieproblemen
(gelijkenis met de algemenere toendrarietgans). Slechts een klein deel van de
Nederlandse vogels foerageert binnen het Natura 2000 netwerk.

A039 Toendrarietgans
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 20.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Aantalsveranderingen (recente toename) hangen samen met veranderingen in
trekpatronen en verspreiding op internationale schaal. In verband daarmee is
gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke draagkracht
nog niet bepaald kan worden. Slechts een klein deel van de Nederlandse vogels
foerageert binnen het Natura 2000 netwerk. Grote internationale
verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

.

A040 Klein rietgans

A039 Taigarietgans

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 6000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 500 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
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Toelichting:
Aantalsveranderingen (recente toename) hangen samen met veranderingen in
trekpatronen en verspreiding op internationale schaal. In verband daarmee is
gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke draagkracht

51

nog niet bepaald kan worden. Zeer grote internationale verantwoordelijkheid
vanwege het zeer grote aandeel van de internationale populatie dat Nederland
herbergt (75-100%). Daarbij een zeer beperkte verspreiding binnen Nederland
(ZW-Friesland) en dus kwetsbaar voor veranderingen in de kwaliteit van het
leefgebied in deze regio. Binnen het Natura 2000 netwerk nagenoeg alleen
slaapplaatsen.

Toelichting:
Aantalsontwikkelingen zijn sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de
broedpopulatie in Skandinavië. Het gaat om vogels uit een
herintroductieprogramma in Zweden, die bijna allemaal in Nederland
overwinteren (dus zeer grote internationale verantwoordelijkheid). De vogels
komen naar Nederland met redelijk goede jongenpercentages, zodat de
perspectieven vooralsnog goed zijn. Drempelwaarde bij uitzondering gebaseerd
op seizoensmaxima omdat maandelijkse gegevens nog niet beschikbaar zijn.

A041 Kolgans
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 170.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
Draagkracht echter mogelijk verhoogd door intensieve landbouw en bemesting.
Bij de keuze van de drempelwaarde is geanticipeerd op enige afname als gevolg
van oligotrofiëring en extensivering van landbouw. Zeer grote internationale
verantwoordelijkheid vanwege het zeer grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (50-75%). Slechts een beperkt deel van de
Nederlandse vogels foerageert binnen het Natura 2000 netwerk.

A043 Grauwe gans
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 60.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
Hierbij is geanticipeerd op enige afname als gevolg van oligotrofiëring en
extensivering van landbouw. Zeer grote internationale verantwoordelijkheid
vanwege het zeer grote aandeel van de internationale populatie dat Nederland
herbergt (50-75%).

A042 Dwerggans

A045 Brandgans

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een seizoensmaximum aantal van ten minste 40 individuen.
In Nederland in de jaren negentig sterk toegenomen.

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 100.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

52

Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
Hierbij is geanticipeerd op enige afname als gevolg van oligotrofiëring en
extensivering van landbouw. Draagkracht echter mogelijk verhoogd door
intensieve landbouw en bemesting. Zeer grote internationale
verantwoordelijkheid vanwege het zeer grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (75-100%).

A046 Rotgans
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 30.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Recente negatieve tendens in Nederland is nog niet significant maar kan
doorzetten in relatie tot internationale afname. Grote internationale
verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

A048 Bergeend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 33.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

A050 Smient
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 200.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Zeer grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het zeer grote
aandeel van de internationale populatie dat Nederland herbergt (50-75%).
Draagkracht echter mogelijk verhoogd door intensieve landbouw en bemesting;
drempelwaarde daarom relatief laag gekozen. Bij de keuze van de
drempelwaarde is geanticipeerd op enige afname als gevolg van oligotrofiëring
en extensivering van landbouw.

A051 Krakeend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 6800 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
Bij herstel van zoet-zout overgangen (o.a. deltagebied) is enige afname te
verwachten. Bij de keuze van de drempelwaarde is hierop geanticipeerd. Zeer
grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het zeer grote aandeel van
de internationale populatie dat Nederland herbergt (50-75%).

Toelichting:
Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de
internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).
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A052 Wintertaling
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 16.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Aantalsverloop met sterke (weersafhankelijke) fluctuaties maar met negatieve
trend op lange termijn die bij voortzetting resulteert in ongunstige staat van
instandhouding. Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote
aandeel van de internationale populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

A053 Wilde eend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 110.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de
internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).

A054 Pijlstaart
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 7000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de
internationale populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

A056 Slobeend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 5500 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Zeer grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het zeer grote
aandeel van de internationale populatie dat Nederland herbergt (50-75%).

A058 Krooneend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor be houd van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 75 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Er is gewerkt met een geschatte drempelwaarde omdat de landelijke
draagkracht nog niet bepaald kan worden als gevolg van doorgaande toename.
Het verloop van de aantallen is sterk gerelateerd aan dat van de Nederlandse
broedpopulatie, die hier een noordelijke uitloper in het verspreidingsgebied
bezet.

Toelichting:
Recente positieve trend die alleen betrekking heeft op de zoute wateren en
waarvan de voortzetting onzeker is gezien internationale afname. Grote
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A059 Tafeleend
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor herstel van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 2.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Structurele afname waarvan de oorzaken onduidelijk zijn; voor invullen van de
herstelopgave is analyse van mogelijke oorzaken noodzakelijk. Bij herstel van
zoet-zout overgangen (o.a. deltagebied) is aanvullende afname te verwachten.
Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de
internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).

A061 Kuifeend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 60.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Bij herstel van zoet-zout overgangen (o.a. deltagebied) is enige afname te
verwachten. Bij de keuze van de drempelwaarde is hierop geanticipeerd. Grote
internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de
internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).

A062 Toppereend
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor herstel van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 25.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
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Toelichting:
Moeilijk te monitoren door voorkomen op zee en omdat veranderingen in
verspreiding de telbaarheid beïnvloeden. Ongunstige staat van instandhouding
als gevolg van afname in de zoute wateren die mogelijk met aanbod van
schelpdieren te maken heeft. Grote internationale verantwoordelijkheid
vanwege het grote aandeel van de internationale populatie dat Nederland
herbergt (25-50%).

A063 Eidereend
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 100.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
De recente negatieve tendens in het aantal niet-broedvogels is niet significant,
maar vertoont veel overeenkomst met de trend van de broedvogels, die wel
significant negatief is. Bij voortzetting van de tendens zal ook dit aspect van
de staat van instandhouding spoedig ongunstig worden. De huidige
herstelopgave komt voort uit de verminderde kwaliteit van het leefgebied in
de vorm van verlaagd voedselaanbod (m.n. schelpdieren).

A065 Zwarte zee-eend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 40.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Moeilijk te monitoren door voorkomen op zee. Gevoelig voor veranderingen in
aanbod van m.n. schelpdieren.
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A067 Brilduiker

A069 Middelste zaagbek

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 3600 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 2000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Toelichting:
Bij herstel van zoet-zout overgangen (o.a. deltagebied) is enige afname te
verwachten. Bij de keuze van de drempelwaarde is hierop geanticipeerd.

Toelichting:
De Nederlandse populatie is kwetsbaar omdat een zeer groot deel afhankelijk
is van slechts één gebied, gemiddeld 74% verblijft op de Grevelingen. De trend
is daarmee in hoge mate afhankelijk van het beheer in dit gebied.

A068 Nonnetje
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 500 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
De afnemende tendens op lange termijn is niet significant door grote
fluctuaties, maar wordt dat waarschijnlijk wel na correctie voor de strengheid
van de winter (verhoogde aantallen in strenge winters). De internationale trend
is echter positief en de Nederlandse afname is mogelijk een gevolg van
klimaatgebonden verschuivingen van de overwinteringsgebieden. De
drempelwaarde is daarom nog onder de huidige aantallen gelegd. Wel is in het
belangrijkste gebied (IJsselmeergebied) de kwaliteit van het leefgebied
onvoldoende (slechte spieringstand).Toekomst onzeker in verband met
voortgaande klimaatontwikkelingen. Concentratie van deze soort in het
IJsselmeergebied maakt de toekomst nog onzekerder gezien ontwikkelingen in
de visstand (afname spiering, mogelijk ook klimaatgerelateerd). Behoud is
daarom voor deze soort een relatief ambitieuze opgave.
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A070 Grote zaagbek
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 1000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Toelichting:
De Nederlandse populatie laat een doorgaande afname zien en is inmiddels
meer dan gehalveerd. De internationale trend is echter positief maar in
(verreweg) belangrijkste gebied, het IJsselmeergbied, is de kwaliteit van het
leefgebied onvoldoende (slechte spieringstand) en dit is waarschijnlijk niet
alleen het gevolg van klimaatontwikkelingen. Toekomst des te meer onzeker in
verband met voortgaande klimaatontwikkelingen en door de sterke
concentratie van deze soort in het IJsselmeergebied.

A075 Zeearend
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 7 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
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A094 Visarend

A127 Kraanvogel

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 35 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 175 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

A103 Slechtvalk
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 100 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Toelichting:
Negatieve aantalstendens die door fluctuaties niet significant is. Over langere
termijn mogelijk in aantal toegenomen met de groeiende omvang van de
internationale populatie. Van de traditionele vaste pleisterplaatsen heeft
echter een groot deel zijn geschiktheid verloren en het verblijf is
tegenwoordig meer versnipperd en kortstondiger.

A130 Scholekster
A125 Meerkoet
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 75.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Een relatief groot aandeel van de vogels verblijft buiten het Natura 2000
netwerk. Landelijke afname die zich grotendeels buiten dit netwerk en in de
kleinere meren en moerasgebieden voor doet. Gezien de fluctuaties in het
aantalsverloop is vooralsnog gekozen voor een drempelwaarde onder de huidige
aantallen, zodat de staat van instandhouding nog niet als zeer ongunstig
beoordeeld wordt. Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het
grote aandeel van de internationale populatie dat Nederland herbergt (1525%).
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Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor herstel van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 200.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Bij internationale toename in Nederland fors afgenomen in relatie tot
verminderde voedselbeschikbaarheid in de intergetijdegebieden
(schelpdieren). Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote
aandeel van de internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).

A132 Kluut
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 8000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
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Toelichting:
Bij herstel van zoet-zout overgangen (o.a. deltagebied) is enige afname te
verwachten. Bij de keuze van de drempelwaarde is hierop geanticipeerd. Grote
internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de
internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).

A137 Bontbekplevier
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 2200 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
De Nederlandse vogels behoren tot twee afzonderlijke ondersoorten die door
verschillen in de timing van de doortrek deels afzonderlijk zijn te monitoren.
Het bovengenoemde doel geldt voor beide ondersoorten.

A140 Goudplevier
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor herstel van een
populatie met een najaarsmaximum aantal van ten minste 300.000 individuen.
Toelichting:
Dit doel kan niet bereikt worden door maatregelen in de Natura 2000
gebieden. Binnen deze gebieden is sprake van toename, maar dit betreft
minder dan de helft van de Nederlandse vogels en is een gevolg van
verschuivingen in de ligging van de pleisterplaatsen. Op grond van incidentele
tellingen buiten het monitoringsnetwerk moet worden geconcludeerd dat de
voorheen veel grotere aantallen in de landelijke gebieden fors zijn afgenomen.
Bij de keuze van de drempelwaarde is gebruik gemaakt van deze incidentele
tellingen, omdat de maandgemiddelden in de monitoringsgebieden geen
representatief beeld geven van de Nederlandse trend. Gezien de groeiende rol
van de Natura 2000 gebieden kan behoud van een maandgemiddeld aantal van
ten minste 25.000 individuen in de monitoringsgebieden als afgeleid doel
worden gebruikt. Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote
aandeel van de internationale populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

A138 Strandplevier
Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor herstel van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 300 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Zowel in Nederland als elders neemt de populatie-omvang af. In Nederland is
die afname zeer sterk, in samenhang met de afname van de
broedvogelpopulatie. De oorzaken liggen waarschijnlijk meer in afname van de
geschiktheid van de broedgebieden dan in die van de foerageergebieden buiten
het broedseizoen.
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A141 Zilverplevier
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 20.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Sterk geconcentreerd in de Waddenzee en daar rond 1990 toegenomen. Dit is
mogelijk verbonden met dezelfde ontwikkelingen die afname van
schelpdiereters heeft veroorzaakt, zodat de Zilverplevier bij herstel van het
betreffende habitat mogelijk weer afneemt. Bij de keuze van de
drempelwaarde is hierop geanticipeerd. Grote internationale
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verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

A142 Kievit
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 65.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Hoewel landelijk stabiel recent sterk afgenomen in het rivierengebied.
Toekomst onzeker door afnemende internationale populatie en mogelijk
ongunstige ontwikkelingen in de kwaliteit van de broedgebieden in het
buitenland. Grote internationale verantwoordelijkheid vanwege het grote
aandeel van de internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).

trends vertonen. Grote internationale verantwoordelijkheid voor de meest
talrijke ondersoort C. c. islandica vanwege het grote aandeel van de
internationale populatie dat Nederland herbergt (15-25%).

A144 Drieteenstrandloper
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 5000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Onzekere toekomst als gevolg van toenemende verstoring van de
pleisterplaatsen en foerageergebieden (m.n. stranden), maar de internationale
populatie is vooralsnog stabiel en de Nederlandse vertoont recent een
doorgaande toename. Daarom geen herstelopgave voor het leefgebied.

A143 Kanoetstrandloper

A147 Krombekstrandloper

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 40.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 200 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Toelichting:
Onzekere toekomst vanwege afnemende internationale populatie. Hoewel de
aantallen nog niet lager zijn dan die van de jaren tachtig, zou de recente
afname in het Waddengebied door kunnen zetten. Deze afname is verbonden
aan veranderingen in de bodemstructuur door schelpdiervisserij, en de
verminderde beschikbaarheid van bepaalde schelpdieren als gevolg daarvan. De
Nederlandse vogels behoren tot twee afzonderlijke ondersoorten die door
verschillen in de timing van de doortrek deels afzonderlijk zijn te monitoren.
Het bovengenoemde doel geldt voor beide ondersoorten, die vergelijkbare

Toelichting:
Moeilijk te monitoren vanwege lage aantallen in combinatie met gelijkenis met
de veel talrijkere Bonte Strandloper. In verband daarmee grote fluctuaties en
een (positieve) aantalstendens die niet significant is. Nederland is van geringe
betekenis voor deze soort.
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A149 Bonte strandloper

A156 Grutto

Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 170.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 5500 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).

Toelichting:
Sterk geconcentreerd in het Waddengebied, en daar recent toegenomen. Dit is
mogelijk deels verbonden met dezelfde ontwikkelingen die afname van
schelpdiereters heeft veroorzaakt, zodat de Bonte strandloper bij herstel van
het betreffende habitat mogelijk weer afneemt. Bij de keuze van de
drempelwaarde is hierop geanticipeerd. Grote internationale
verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

Toelichting:
De recente negatieve tendens is niet significant door fluctuatie. Een relatief
groot aandeel van de Nederlandse vogels verblijft echter buiten de
monitoringsgebieden. De broedvogeltrend is negatief en de broedvogels
vormen een zeer groot deel van het niet-broedvogelbestand in Nederland.
Mede in verband met de zeer grote internationale verantwoordelijkheid
vanwege het zeer grote aandeel van de internationale populatie dat Nederland
herbergt (50-75%) in combinatie met de internationale afname is een
herstelopgave geformuleerd. De Natura 2000 gebieden zijn van bijzondere
betekenis als slaapplaatsen. De oorzaken van de afname mo et echter in de
eerste plaats worden gezocht in de kwaliteit van de broedgebieden
(grotendeels buiten het N200-netwerk).

A151 Kemphaan
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 2700 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Aantallen vertonen een negatieve tendens maar deze is niet significant door
grote fluctuaties. Toekomst onzeker gezien afnemende internationale
populatie en minder geschikt worden van broedgebieden in binnen- en
buitenland. Moeilijk te monitoren; slechts een beperkt deel van de vogels
foerageert binnen de Natura 2000 en monitoringsgebieden, hoewel de
slaapplaatsen wel in deze gebieden geconcentreerd liggen. In verband daarmee
slechts gedeeltelijk stuurbaar door maatregelen binnen het Natura 2000
netwerk.
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A157 Rosse grutto
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 40.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Sterk geconcentreerd in de Waddenzee en daar sinds 1990 toegenomen. Dit is
mogelijk verbonden met dezelfde ontwikkelingen die afname van
schelpdiereters heeft veroorzaakt, zodat de Rosse grutto bij herstel van het
betreffende habitat mogelijk weer afneemt. Bij de keuze van de
drempelwaarde is hierop geanticipeerd. De Nederlandse vogels behoren tot
twee afzonderlijke ondersoorten die door verschillen in de timing van de
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doortrek deels afzonderlijk zijn te monitoren. Het bovengenoemde doel geldt
voor beide ondersoorten. Grote internationale verantwoordelijkheid voor de
ondersoort L. l. taimyrensis vanwege het grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (25-50%) en zeer grote internationale
verantwoordelijkheid voor de ondersoort L. l. lapponica (75-100%).

A160 Wulp
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 75.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Sterk geconcentreerd in de Waddenzee en daar rond 1990 toegenomen. Dit is
mogelijk verbonden met dezelfde ontwikkelingen die afname van
schelpdiereters heeft veroorzaakt, zodat de Wulp bij herstel van het
betreffende habitat mogelijk weer afneemt. Bij de keuze van de
drempelwaarde is hierop geanticipeerd. Grote internationale
verantwoordelijkheid vanwege het grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (25-50%).

aantallen laten recent een negatieve tendens zien maar deze is niet significant
en de aantallen zijn nog altijd hoger dan die in de jaren tachtig.

A162 Tureluur
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 16.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Sterk geconcentreerd in de Waddenzee en daar recent toegenomen. Dit is
mogelijk verbonden met dezelfde ontwikkelingen die afname van
schelpdiereters heeft veroorzaakt, zodat de Tureluur bij herstel van het
betreffende habitat mogelijk weer afneemt. Bij de keuze van de
drempelwaarde is hierop geanticipeerd. De Nederlandse vogels behoren tot
twee afzonderlijke ondersoorten die door verschillen in de timing van de
doortrek deels afzonderlijk zijn te monitoren. Het bovengenoemde doel geldt
voor beide ondersoorten. Grote internationale verantwoordelijkheid voor de
ondersoort T. t. totanus vanwege het grote aandeel van de internationale
populatie dat Nederland herbergt (15-25%) en iets grotere internationale
verantwoordelijkheid voor de ondersoort T. t. robusta (25-50%). Toekomst
enigszins onzeker gezien internationale afname.

A161 Zwarte ruiter
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 1800 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Vooral in het Waddengebied, en daar in potentie beïnvloed door veranderingen
in het foerageerhabitat als gevolg van schelpdiervisserij. De regionale
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A164 Groenpootruiter
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 1500 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
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Toelichting:
Sterk geconcentreerd in de Waddenzee en daar na 1990 toegenomen, hoewel
deze tendens door fluctuaties niet significant is. Deze tendens is mogelijk
verbonden met dezelfde ontwikkelingen die afname van schelpdiereters heeft
veroorzaakt, zodat de Groenpootruiter bij herstel van het betreffende
habitat mogelijk weer afneemt. Bij de keuze van de drempelwaarde is hierop
geanticipeerd.

A169 Steenloper
Opgave Natura 2000:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor herstel van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 4000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Bij een internationaal stabiele of toenemende populatie in Nederland een
doorgaande afname, en versterkte afname rond midden jaren negentig in de
Waddenzee, in relatie tot verminderde voedselbeschikbaarheid in de
intergetijdegebieden (schelpdieren). De Nederlandse vogels behoren tot twee
afzonderlijke populaties die door verschillen in de timing van de doortrek deels
afzonderlijk zijn te monitoren. Het bovengenoemde doel geldt in het bijzonder
voor de meest talrijke populatie, vogels die afkomstig zijn uit broedgebieden in
NO-Canada en Groenland.

Toelichting:
Door voorkomen op open water (IJsselmeer, Noordzee) slecht te monitoren.
Het landelijk verloop van de getelde aantallen suggereert een afname, in hoge
mate gestuurd door de situatie in het IJsselmeergebied. De fluctuaties zijn
echrter groot. Sterke concentratie van deze soort in het IJsselmeergebied
maakt de toekomst onzeker gezien ontwikkelingen in de visstand (afname
Spiering, mogelijk klimaatgerelateerd). De internationale trend is onduidelijk
door gebrekkige gegevens, maar vermindering van kwaliteit van oostelijk
gelegen broedgebieden is niet ondenkbaar. Behoud is daarom voor deze soort
een relatief ambitieuze opgave.

A190 Reuzenstern
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 15 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
De tendens van toename is niet significant door fluctuaties gerelateerd aan de
lage aantallen. Het populatieverloop is sterk afhankelijk van ontwikkelingen in
de Scandinavische broedgebieden.

A197 Zwarte stern
A177 Dwergmeeuw
Natura 2000 doel:
Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 100 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
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Natura 2000 doel:
Herstel van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van een
populatie met een maandgemiddeld aantal van ten minste 50.000 individuen
(trendwaarde in de monitoringsgebieden volgens SOVON/CBS).
Toelichting:
Door voorkomen op open water (IJsselmeer, Noordzee) slecht te monitoren,
maar incidentele tellingen op slaapplaatsen bevestigen de forse afname. Sterke
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concentratie van deze soort in het IJsselmeergebied maakt de toekomst
onzeker gezien ontwikkelingen in de visstand (afname spiering, mogelijk
klimaatgerelateerd). De internationale trend is eveneens negatief, maar
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vermi ndering van kwaliteit van oostelijk gelegen broedgebieden is niet
ondenkbaar.
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Bijlage 9.3: Kernopgaven per Natura 2000 landschap
Deze bijlage geeft per Natura 2000 landschap de kernopgaven en de toelichting daarop weer
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Bijlage 9.3.8.a: Kaart Natura 2000 landschap Heuvelland
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Bijlage 9.3.0: Overzicht gebieden en Natura 2000 landschap
nr Gebiedsnaam

Habitattypen/soorten: [X = toegedeeld aan dit landschap, + = tevens relevant]
Noordzee,
Waddenzee
en Delta

Duinen

1

Waddenzee

X

+

2
3

Duinen en Lage Land Texel
Duinen Vlieland

+
+

X
X

4
5

Duinen Terschelling
Duinen Ameland

+

X
X

6

Duinen Schiermonnikoog

+

X

7
8

Noordzeekustzone
Lauwersmeer

X

+

Meren en
moerassen

Beekdalen

Hogere
Hoogvenen
zandgronden

X
X
X

11 Witte en Zwarte Brekken
12 Sneekermeergebied

X
X

13 Alde Feanen
14 Deelen

X
X

15 Van Oordt’s Mersken
16 Wijnjeterper Schar

+

X
X

17 Bakkeveense Duinen
18 Rottige Meenthe & Brandemeer

X

19 Leekstermeergebied
20 Zuidlaardermeergebied

X
X

+
+
X

+

X
X

23 Fochteloërveen

+

X

24 Witterveld
25 Drentsche Aa-gebied

+
X

X

X

26 Drouwenerzand
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld
28 Elperstroomgebied
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Heuvelland

+

9 Groote Wielen
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

21 Lieftinghsbroek
22 Norgerholt

Rivierengebied

X
X
X
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nr Gebiedsnaam

Habitattypen/soorten: [X = toegedeeld aan dit landschap, + = tevens relevant]
Noordzee,
Waddenzee
en Delta

Duinen

Meren en
moerassen

Rivierengebied

Beekdalen

Hogere
Hoogvenen
zandgronden

29 Havelte-Oost

X

30 Dwingelderveld
31 Mantingerbos

X
X

32 Mantingerzand
33 Bargerveen

X
+

X

+

X
+

X

+

X
X

34 Weerribben

X

35 Wieden
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

X
+

37 Olde Maten & Veerslootslanden
38 Uiterwaarden IJssel

X

X
X

39 Vecht- en Beneden-Reggegebied
40 Engbertsdijksvenen

X

41 Boetelerveld
42 Sallandse Heuvelrug
43 Wierdense Veld
44 Borkeld

X
X

+ /X?

45 Springendal & Dal van de Mosbeek
46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld

X

+
X

47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
48 Lemselermaten

X
X

+
+

X

+
X

51 Lonnekermeer

+

X

52 Boddenbroek
53 Buurserzand & Haaksbergerveen

X

+
X

X

+
+

X
X

49 Dinkelland
50 Landgoederen Oldenzaal

+

54 Witte Veen
55 Aamsveen
56 Arkemheen
57 Veluwe
58 Landgoederen Brummen
59 Teeselinkven
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Heuvelland

X
+

X

X

+
X

66

nr Gebiedsnaam

Habitattypen/soorten: [X = toegedeeld aan dit landschap, + = tevens relevant]
Noordzee,
Waddenzee
en Delta

Duinen

Meren en
moerassen

Rivierengebied

Beekdalen

Hogere
Hoogvenen
zandgronden

60 Stelkampsveld

X

+

61 Korenburgerveen
62 Willinks Weust

+
+

+
X

63 Bekendelle
64 Wooldse Veen

X
X

66 Uiterwaarden Neder-Rijn
67 Gelderse Poort

+

X
X

68 Uiterwaarden Waal
69 Bruuk

X

70 Zuider Lingedijk & Diefdijk-Zuid
71 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

+

X
X

72 IJsselmeer
73 Markermeer & IJmeer

X
X

74 Zwarte Meer
75 Ketelmeer & Vossemeer

X
X

76 Veluwerandmeren
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

X
X

78 Oostvaardersplassen
79 Lepelaarplassen

X
X

X

80 Groot Zandbrink
81 Kolland & Overlangbroek

X

+

X

82 Uiterwaarden Lek

X

83 Botshol
84 Duinen Den Helder - Callantsoog

X

85 Zwanenwater & Pettemerduinen
86 Schoorlse Duinen

X
X

87 Noordhollands Duinreservaat
88 Kennemerland-Zuid

X
X
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X

X

65 Bennekomse Meent

89 Eilandspolder
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Heuvelland

X

X
X
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nr Gebiedsnaam

Habitattypen/soorten: [X = toegedeeld aan dit landschap, + = tevens relevant]
Noordzee,
Waddenzee
en Delta

Duinen

Meren en
moerassen

91 Polder Westzaan

X

92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
93 Zeevang

X
X

94 Naardermeer
95 Oostelijke Vechtplassen

X
X

96 Coepelduynen

X

97 Meijendel & Berkheide
98 Westduinpark & Wapendal

X
X

99 Solleveld
100 Voornes Duin

X
X

101 Duinen Goeree & Kwade Hoek
102 De Wilck

+

Hogere
Hoogvenen
zandgronden

Heuvelland

X
X
X

105 Zouweboezem
106 Boezems Kinderdijk

X

X

107 Donkse Laagten
108 Oude Maas

X
X
X

111 Hollands Diep
112 Biesbosch
113 Voordelta

X

114 Krammer-Volkerak
115 Grevelingen

X
X

116 Kop van Schouwen
117 Manteling van Walcheren

+
X

+

+

X
X

+
+
X
X

118 Oosterschelde
119 Veerse Meer

X
X

+
+

120 Zoommeer
121 Yerseke en Kapelse Moer

X
X

+
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Beekdalen

X

103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

109 Haringvliet
110 Oudeland van Strijen

Rivierengebied
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nr Gebiedsnaam

Habitattypen/soorten: [X = toegedeeld aan dit landschap, + = tevens relevant]
Noordzee,
Waddenzee
en Delta

Duinen

122 Westerschelde & Saeftinghe

X

+

123 Zwin & Kievittepolder
124 Groote Gat

X
X

+

125 Canisvlietse Kreek
126 Vogelkreek

X
X

127 Markiezaat

X

Meren en
moerassen

Rivierengebied

Beekdalen

Hogere
Hoogvenen
zandgronden

+

128 Brabantse Wal
129 Ulvenhoutse Bos

X
X

130 Langstraat
131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

+

X
+

X

132 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
133 Kampina & Oisterwijkse Vennen

+

X
+

X

134 Regte Heide & Riels Laag
135 Kempenland-West

+

X
X

136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
137 Strabrechtse Heide & Beuven

+
+

X
X

138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
139 Deurnsche Peel & Mariapeel

X
+

X

140 Groote Peel
141 Oeffelter Meent

+

X

X

142 Sint Jansberg
143 Zeldersche Driessen

X

+

144 Boschhuizerbergen
145 Maasduinen
146 Sarsven en De Banen

X
X

+

+

147 Leudal
148 Swalmdal

+

X
X

149 Meinweg
150 Roerdal

+

+
X

151 Abdij Lilbosch & voormalig Klooster Mariahoop
152 Grensmaas

X
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Heuvelland

X
X

X
X
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nr Gebiedsnaam

Habitattypen/soorten: [X = toegedeeld aan dit landschap, + = tevens relevant]
Noordzee,
Waddenzee
en Delta

Duinen

Meren en
moerassen

Rivierengebied

Beekdalen

153 Bunder- en Elsloërbos

+

154 Geleenbeekdal
155 Brunssummerheide

+

+

158 Kunderberg

X
X
X
X
X

159 Sint Pietersberg & Jekerdal
160 Savelsbos
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Heuvelland

X

156 Bemelerberg & Schiepersberg
157 Geuldal

161 Noorbeemden & Hoogbos
162 Abtskolk en De Putte

Hogere
Hoogvenen
zandgronden

+

X
X

+

X

X

70

Bijlage 9.3.1.a: Kaart Natura 2000 landschap Noordzee, Waddenzee en Delta
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Bijlage 9.3.1.b: Kernopgaven Natura 2000 landschap Noordzee, Waddenzee en Delta
Namen van gebieden:

Aantal: 15

1. Waddenzee; 7, Noordzeekustzone; 109. Haringvliet; 113. Voordelta; 114. Krammer-Volkerak; 115. Grevelingen; 118. Oosterschelde; 119. Veerse Meer; 120. Zoommeer;
121. Yerseke en Kapelse Moer; 122. Westerschelde & Saeftinghe;123. Zwin & Kievittepolder; 124. Groote Gat; 125. Canisvlietse Kreek; 126. Vogelkreek

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid:
Behoud of herstel samenhang diep water, ondiep water, platen, kwelders en stranden; geulen en
kreken als verbindende factor.
Voldoende rustige hoogwatervluchtplaatsen voor vogels op korte afstand van foerageergebieden in
het intergetijdegebied.

Waarom:

Duurzaamheid betreffende habitats en soorten, behoud
biodiversiteit (gradiënten) is alleen op landschapschaal te
realiseren.

Kernopgaven per hoofdtype:
Typering:

Kernopgave:

Waarom:

Hoofdtype: Open water
Overstroomde
zandbanken

1.01
Herstel ongestoord zee-ecosysteem met permanent overstroomde
zandbanken (Noordzee-kustzone) 1110_B1 ,, als habitat voor zwarte zeeeend, roodkeelduiker , toppereend en eidereend en met soortenrijke
bodemfauna.

Zeezoogdieren

1.02
Herstel kwaliteit leefgebied zeezoogdieren.

Van nationaal belang voor zeehonden en bruinvis.

Overstroomde
zandbanken & biogene
structuren

1.03
Herstel ongestoorde bodems en geulen (met ook zeegrasvegetaties) van
permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) 1110_A en
biogene structuren van mossel- en zandkokerwormbanken o.a. voor
eider- en zwarte zee-eend, kanoetstrandloper, steenloper en
scholekster en kraamkamerfunctie voor vis.

Permanent overstroomde zandbanken internationaal van belang
vanwege groot aandeel binnen Europa.
Van internationaal belang voor doortrekkende en
overwinterende watervogels.

1

Permanent overstroomde zandbanken internationaal van belang
vanwege groot aandeel binnen Europa.
Van internationaal belang als overwinteringsgebied van
zeevogels.

SvI: rood is ongunstig, oranje is matig ongunstig, groen is gunstig, grijs is onbekend
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Foerageerfunctie
visetende vogels

1.04
Behoud foerageerfunctie visetende vogels i.h.b. fuut, geoorde fuut en
middelste zaagbek.

Van internationaal belang voor doortrekkende en
overwinterende watervogels.

Hoofdtype: Estuaria en zoet-zout overgang
Kwaliteit estuaria

Herstel estuarium

1.05
Herstel kwaliteit estuaria 1130 Westerschelde (ruimte, verhouding
tussen deelsystemen/laag produktieve en hoogproduktieve onderdelen)
en behoud kwaliteit Eems-Dollard.
1.06
Herstel Haringvliet als estuaria 1130 met een natuurlijke verdeling
zoet-zout, vooral voor trekvissen, zoals zeeprik, elft, fint en zalm, en
mede voor brakke variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
6430_B en (brakke) schorren en zilte graslanden (buitendijks) 1330_A.

Zoet-zout overgangen
Waddengebied

1.07
Herstel zoet-zout overgangen (via spuiregime en vistrappen) i.h.b.
visintrek Afsluitdijk, Westerwoldse Aa en Lauwersmeer/Reitdiep in
relatie tot Drentse Aa (rivierprik).

Zoet-zout overgang
Oosterschelde

1.08
Herstel zoet-zout overgang Oosterschelde via Volkerakmeer naar
Zoommeer.
1.09
Herstel relatie achterland (zoetwatergetij) en paaigebied fint in
Schelde en Eems in Belgie en Duitsland.

Achterland fint
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Estuaria internationaal van belang vanwege het grote aandeel
binnen Europa.

Genoemde trekvissen van actueel (zeeprik) of potentieel
internationaal belang. Potentieel belangrijkste toegangspoort
voor de Rijn en de Maas.
Brakke ruigten van internationaal belang vanwege centrale
ligging en groot aandeel binnen Europa.
Is voorwaarde voor herstel van internationaal belangrijk
zoetwatergetijdegebied in de Biesbosch.
Van nationaal belang voor trekvissen.
Is voorwaarde voor herstel van zeegrasvelden, een cruciaal
element van de internationaal belangrijke slik- en zandplaten
en permanent overstroomde zandbanken in de Waddenzee,
inclusief Eems-Dollard.
Van nationaal belang voor herstel van zeegrasvelden.

Nederlandse deel van deze estuaria van grensoverschrijdend
belang als opgroeigebied voor de fint, die paait in Duitse deel
van de Eems, en idem voor de potentiële paaipopulatie in de
(Belgische) Zeeschelde.
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Hoofdtype: Getijdeplaten
Diversiteit getijdeplaten

Rust- en
foerageergebieden

1.10
Range aan typen slik- en zandplaten (getijdengebied) 1140_A met hun
biodiversiteit herstellen.
1.11
Behoud platen voor rustende en foeragerende trekvogels scholekster,
kanoet, steenloper en eidereend.en rustgebieden gewone en grijze
zeehond.

Slik- en zandplaten van internationaal belang door groot
aandeel binnen Europa.
Internationaal van belang voor doortrekkende en
overwinterende watervogels.
Waddenzee nationaal belangrijkste gebied voor de
zeehonden. Voor de zeehonden vooral een belangrijke opgave
in de Delta.

Hoofdtype: Permanent droge zandplaten en stranden
Hoogwatervluchtplaats
vogels
Voortplantingshabitat

1.12
Behoud en herstel ongestoorde hoogwatervluchtplaatsen.
1.13
Herstel ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat
(waaronder embryonale duinen 2110) voor bontbekplevier, strandplevier
(kluut, grote en dwergstern, visdief, grijze zeehond en
drieteenstrandloper.

Leefgebied noordse
woelmuis

1.14
Behoud van geïsoleerde eilanden als leefgebied voor noordse woelmuis
(onbereikbaar voor concurrenten).
1.15
Behoud platen Grevelingen met lage begroeiingen van vochtige
duinvalleien (kalkrijk) 2190_B, grijze duinen *2130, kruipwilgstruwelen
2170 en groenknolorchis.

Lage begroeiingen

Grote internationale betekenis voor trekvogels.
Nationaal belang voor grijze zeehond, zit nu op suboptimaal
habitat (overstromingsrisico). Van nationaal belang voor
kustbroedvogels die hier hun oorspronkelijke broedplaats
hebben.
Noordse woelmuis prioritair.
Internationaal zeer belangrijk (endemische ondersoort).
Grijze duinen prioritair.
Vochtige duinvalleien internationaal van belang vanwege
centrale ligging en groot aandeel.
Internationaal belang groenknolorchis.

Hoofdtype: Schorren en kwelders
Diversiteit schorren en
kwelders

1.16
Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van schorren en zilte graslanden
(buitendijks) 1330_A met alle successiestadia, zoet-zout overgangen,
verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als
hoogwatervluchtplaats.

Broedgelegenheid en

1.17
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Schorren en zilte graslanden van internationaal belang
vanwege centrale ligging en groot aandeel in Europa.
Nederland heeft relatief het hoogste aantal onbeweide
kwelders. Essentieel onderdeel getijde gebied vooral
foerageren en overtijen (hoogwatervluchtplaatsen).

74

foerageergebied

Behoud habitat broedvogels als grote en dwergstern, visdief, lepelaar,
foerageergebied voor ganzen.

Internationaal belang voor lepelaar, grauwe gans, brandgans
en rotgans.
Van nationaal belang voor kustbroedvogels.

Hoofdtype: Binnendijkse zilte vegetaties
Kruipend moerasscherm

Binnendijkse brakke
gebieden

1.18
Behoud leefomstandigheden kruipend moerasscherm in kreken (o.a.
wisselende waterstanden).
1.19
Behoud en ontwikkeling van kwaliteit binnendijkse brakke gebieden voor
noordse woelmuis en voor broedvogels (kluut, sterns) en als
hoogwatervluchtplaats, overgangs- en trilvenen (veenmosrietland)
7140_B en bijzondere kweldergemeenschappen 1310, schorren en zilte
graslanden (binnendijks) 1330_B (bijv. Yerseker Moer) en brakke
variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 6430_B.

Kruipend moerasscherm van internationaal belang vanwege
centrale ligging en groot aandeel populatie in Europa.
Noordse woelmuis prioritair. Internationaal zeer belangrijk
(endemische ondersoort).
Van nationaal belang voor bedreigde broedvogels, zoals kluut
en visdief en potenties voor veenmosrietland.

Habitattypen en soorten:
Habitattypen

Soorten
Vogelsoorten

H1110_A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied); H1110_B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone);
H1130 Estuaria; ); H1140_A Slik- en zandplaten (getijdengebied); H1140_B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone); H1160 Grote
baaien; H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal); H1310_B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur); H1320 Slijkgrasvelden;
H1330_A Schorren en zilte graslanden (buitendijks); H1330_B Schorren en zilte graslanden (binnendijks); H2110 Embryonale duinen;
H2130_A Grijze duinen (kalkrijk); H2170 Kruipwilgstruwelen; H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk); 6430_B Ruigten en zomen (harig
wilgenroosje); H7140_B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden).
H1095 Zeeprik; H1099 Rivierprik; H1102 Elft; H1103 Fint; H1106 Zalm; *H1340 Noordse woelmuis; H1351 Bruinvis; H1364 Grijze
zeehond; H1365 Zeehond; H1614 Kruipend moerasscherm;
A001 Roodkeelduiker (n); A002 Parelduiker (n); A004 Dodaars (n); A007 Kuifduiker (n); A008 Geoorde fuut (n); A391 Aalscholver (n);
A026 Kleine zilverreiger (n); A034 Lepelaar (n); A040 Kleine rietgans (n); A041 Kolgans (n); A043 Grauwe gans (n); A045 Brandgans (n);
A046 Rotgans (n); A048 Bergeend (n); A050 Smient (n); A051 Krakeend (n); A052 Wintertaling (n); A053 Wilde eend (n); A054
Pijlstaart (n); A056 Slobeend (n); A061 Kuifeend (n); A062Toppereend (n); A063 Eidereend (n); A065 Zwarte zee-eend (n); V2180
Brilduiker (n); A069 Middelste zaagbek (n); A075 Zeearend (n); A081 Bruine kiekendief (b); A094 Visarend (n); A103 Slechtvalk (n);
A125 Meerkoet (n); A130 Scholekster (n); A132 Kluut (b); A132 Kluut (n); A137 Bontbekplevier (b); A132 Bontbekplevier (n); A138
Strandplevier (b); A138 Strandplevier (n); A140 Goudplevier (n); A141 Zilverplevier (n); A142 Kievit (n); A143 Kanoetstrandloper (n);
A144 Drieteenstrandloper (n); A147 Krombekstrandloper (n); A149 Bonte Strandloper (n); A151 Kemphaan (n); A157 Rosse grutto (n);
A160 Wulp (n); A161 Zwarte ruiter (n); A162 Tureluur (n); A164 Groenpootruiter (n); A169 Steenloper (n); A176 Zwartkopmeeuw (b);
A183 Kleine mantelmeeuw (b); A191 Grote stern (b); A193 Visdief (b); A194 Noordse stern (b); A195 Dwergstern (b); A249 Oeverzwaluw
(b).
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Bijlage 9.3.2.a: Kaart Natura 2000 landschap Duinen
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Bijlage 9.3.2.b : Kernopgaven Natura 2000 landschap Duinen
Namen van gebieden:

Aantal: 18

2. Duinen en Lage Land Texel; 3. Duinen Vlieland; 4. Duinen Terschelling; 5. Duinen Ameland; 6. Duinen Schiermonnikoog; 84. Duinen Den Helder – Callantsoog; 85. Zwanenwater &
Pettemerduinen; 86. Schoorlse Duinen; 87. Noordhollands Duinreservaat; 88. Kennemerland-Zuid; 96. Coepelduynen; 97. Meijendel & Berkheide; 98. Westduinpark & Wapendal;
99. Solleveld, 100. Voornes Duin; 101. Duinen Goeree & Kwade Hoek; 116. Kop van Schouwen, 117. Manteling van Walcheren.

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid:
Waarom:
Samenhangend landschap met aantal gradiënten en mozaïeken:
Versterken van noord-zuid gradiënt en samenhang daarbinnen;
Herstel gradiënt van zeereep-binnenduinrand: droog-nat, meer of minder wind, meer of
minder zout, jong-oud;
Behoud en herstel van mozaïeken: open-dicht, hoog-laag;
Behoud en herstel van rust en donker voor fauna.

Dynamisch landschap, met landschapsvormende processen, van belang uit
oogpunt van biodiversiteit (gradienten) en duurzaamheid (jonge en
oudere successie-stadia naast elkaar).
Duinen als geheel van internationaal belang door groot oppervlakte,
landschappelijke samenhang en biodiversiteit. Waarden in duinen staan
sterk onder druk m.n. soorten van graslanden en pioniervegetaties en
verstoringsgevoelige fauna.

Versterken samenhang met Noordzee, Wadden en Delta én Meren en Moerassen.

Kernopgaven per hoofdtype:
Typering:
Hoofdtype: Zeereep

Kernopgave:

Witte duinen en
embryonale duinen

2.01
Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen 21202 en embryonale
duinen 2110 o.m. van belang als habitat voor kleine mantelmeeuw,
dwergstern, bontbe kplevier en strandplevier.

Waarom:

Witte duinen van internationaal belang doordat dit habitattype van
essentieel belang is voor behoud prioritaire habitattype grijze duinen.
Nederland heeft relatief groot oppervlakte van dit habitattype.
Beide habitattypen van nationaal belang voor o.a. blauwe zeedistel en
genoemde bedreigde vogels.

Hoofdtype: Droge binnenduinen (inclusief droge bossen)

2

SvI: rood is ongunstig, oranje is matig ongunstig, groen is gunstig, grijs is onbekend
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Grijze duinen

2.02
Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *2130, ook als
habitat van tapuit, velduil en blauwe kiekendief, door tegengaan
vergrassing en verstruweling.

Duinheiden

2.03
Behoud oppervlakte en kwaliteit duinheiden met kraaihei *2140 en
duinheiden met struikhei *2150.

Droge duinbossen

2.04
Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep) 3 en verbetering kwaliteit
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) 2180_A.

Grijze duinen prioritair.
Groot internationaal belang door centrale ligging en groot aandeel, en
door hoge kwaliteit.
Nationaal van zeer groot belang als leefgebied voor blauwe kiekendief en
velduil en van groot belang voor de tapijt. De grijze duinen zijn blauwe
kiekendief en velduil momenteel respectievelijk belangrijkste en enige
gebied met potenties voor duurzame populaties.
Verder van nationaal belang omdat grijze duinen belangrijkste leefgebied
vormen voor andere aan dit habitattype gebonden bedreigde fauna en
flora.
Beide habitattypen prioritair, liggend aan rand van areaal en matig
ontwikkeld.
Nationaal belang duinheiden met struikhei vanwege geografische
spreiding en andere soortensamenstelling (o.a. korstmossen).
Duinbossen van internationaal belang door centrale ligging en groot
aandeel, en goed ontwikkeld.
Nationaal van belang met name voor plantensoorten van zomen.

(secundaire) Duinvalleien en strandvlaktes: (inclusief vochtige bossen)
Open vochtige
duinvalleien (inclusief
vochtige duinbossen)

3

2.05
Behoud oppervlakte en herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien
(kalkrijk) 2190_B .
Behoud vochtige duinvalleien 2190 als habitat van roerdomp, lepelaar,
blauwe kiekendief, velduil, Noordse woelmuis, nauwe korfslak en
groenknolorchis (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). Op
Terschelling en Schiermonnikoog meer ruimte voor duinbossen (vochtig)
2180_B.

Noordse woelmuis prioritair.
Vochtige duinvalleien internationaal van belang vanwege centrale ligging
en groot aandeel, en door hoge kwaliteit, en duinbossen (vochtig)
vanwege Europese zeldzaamheid en groot aandeel. Genoemde soorten
zijn Europees van belang.
Vochtige bossen van duinvalleien zijn natuurlijke bossen waar meer
ruimte voor nodig is.
Nationaal van belang als broedgebied voor roerdomp, blauwe kiekendief
en velduil (van laatste twee lopen aantallen sterk achteruit).

let op duingraslanden relatief belangrijker (sli m localiseren)
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Binnenduinrand (overgang naar polders, incl. vochtige bossen)
Graslanden

2.06
Ontwikkeling heischrale graslanden 6230, grijze duinen (heischraal)
*2130-C en blauwgraslanden 6410 op kansrijke locaties.

Duinbeken

2.07
Herstel beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
3260_A.
2.08
Herstel hydrologie/vochtgradiënt duinbossen (binnenduinrand)
2180_C, heischrale graslanden 6230 en blauwgraslanden 6410
(Schouwen, Texel, Terschelling, Schiermonnikoog, langs
vastelandskust én Goerree en Voorne). Op Texel mede t.b.v. noordse
woelmuis)

Gradiënt binnenduinrand

Heischrale graslanden en grijze duinen prioritair.
Internationaal belang heischrale graslanden en blauwgraslanden vanwege
centrale ligging in Atlantische regio en groot aandeel. Beide typen staan
sterk onder druk.
Nationaal van belang voor aantal bedreigde plant- en diersoorten.
Nationaal belang vanwege zeer ongunstige staat van instandhouding en
behoud van enkele bedreigde plant- en diersoorten.
Heischrale graslanden en noordse woelmuis prioritair.
Internationaal belang heischrale graslanden, blauwgraslanden en
duinbossen vanwege centrale ligging in Atlantische regio en groot aandeel.
Genoemde habitattypen staan sterk onder druk.
Nationaal belang voor aantal bedreigde plant- en diersoorten.
Staat van instandhouding van twee habitattypen zeer ongunstig.

Habitattypen en soorten:
Habitattypen:

H2110 Embryonale duinen; H2120 Witte duinen; H2130_A Grijze duinen (kalkrijk); H2130_B Grijze duinen (kalkarm); H2130_C Grijze duinen
(heischraal); H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig); H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog); H2150 Duinheiden met struikhei; H2160
Duindoornstruwelen; H2170 Kruipwilgstruwelen; H2180_A Duinbossen (droog); H2180_B Duinbossen (vochtig); H2180_C Duinbossen
(binnenduinrand); H2190_A Vochtige duinvalleien (open water); H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk); H2190_C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt); H2190_D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten); H3260_A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels); *H6230
Heischrale graslanden; H6410 Blauwgraslanden.

Soorten:

H1014 Nauwe korfslak; H1318 Meervleermuis; *H1340 Noordse woelmuis; H1813 Drijvende waterweegbree; H1903 Groenknolorchis

Vogelsoorten:

A034 Lepelaar (b); A054 Pijlstaart (n); A056 Slobeend (n); A063 Eidereend (b); A081 Bruine kiekendief (b); A082 Blauwe kiekendief (b); A084
Grauwe kiekendief (b); A119 Porseleinhoen (b); A132 Kluut (b); A183 Kleine mantelmeeuw; A222 Velduil (b); A275 Paapje (b); A276
Roodborsttapuit(b); A277 Tapuit(b); A295 Rietzanger(b); A338 Grauwe klauwier(b).
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Bijlage 9.3.3.a: Kaart Natura 2000 landschap Rivierengebied
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Bijlage 9.3.3.b: Kernopgaven Natura 2000 landschap Rivierengebied
Namen van gebieden:

Aantal: 17

36. Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht; 38. Uiterwaarden IJssel; 39. Vecht en Beneden-Reggegebied; 66. Uiterwaarden Neder-Rijn; 67. Gelderse Poort; 68.
Uiterwaarden Waal; 70. Zuider Lingedijk & Diefdijk-Zuid; 71. Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem; 81. Kolland & Overlangbroek; 82. Uiterwaarden Lek; 105.
Zouweboezem; 108. Oude Maas; 111. Hollands Diep; 112. Biesbosch; 141. Oeffelter Meent; 142. Zeldersche Driessen; 153. Grensmaas.

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid:
De landschappelijke samenhang van de Natura 2000 gebieden in het Rivierengebied versterken
door:
3A: Betere ecologische relaties tussen binnendijks en buitendijks (o.m.verbinding van
leefgebieden van amfibieën, leefgebieden van vissen, bossen binnendijks, robuuste
achterlandverbindingen naar Natte As, hogere zandgronden en beeksystemen, behoud huidige
slaapplaatsen, voedselgebieden vogels in komgronden).
3B: Binnen uiterwaarden duidelijkere afwisseling van grootschalig én open gebieden met
kleinschalig én dichtlandschap). Evenwichtige verdeling van laaggelegen uiterwaarden
(rietmoerassen en vochtige alluviale bossen), hooggelegen uiterwaarden (met droge
hardhoutooibossen), nevengeulen en diepe plassen.
3C: Rivierdelta’s én zoetwatergetijdegebied met voldoende doorstroming en
overstromingsdynamiek én met doorgaande verbinding naar Europese achterland voor trekvissen.

Waarom:
Nederlandse rivierengebied van groot internationaal belang voor
groot aantal habitattypen en soorten (i.h.b. vogelsoorten)
pm

Kernopgaven per hoofdtype:
Typering:
Kernopgave:
Hoofdtype: Rivier, nevengeulen en diepe plassen
Trekvissen

3.01
Geen barrières in de trekroute zalm4, zeeprik, rivierprik en elft.

Waterplanten

3.02
Behoud beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)
3260_B
3.03

Open water

4

Waarom:

Actueel internationaal belang voor rivierprik, vanwege centrale
ligging en groot aandeel. Internationaal is Nederland van belang
als toegangspoort tot Europa, via Rijn en Maas.
Nationaal van belang voor enkele bedreigde planten en vissen.

SvI: rood is ongunstig oranjeis matig ongunstig, groen is gunstig, grijs is onbekend
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Foerageergebied en uitwijkmogelijkheid bij vorst voor soorten als
kuifeend.
Grindbanken met
pioniervegetaties

3.04
Behoud en uitbreiding van slikkige rivieroevers 3270 én grindbanken
met pioniervegetaties.

De rivieren zijn internationaal en nationaal van belang voor
trekkende watervogels. Nederland herbergt van veel watervogels
meer dan 1% van de internationale populaties.
Nationaal belang voor zeldzame plant/ en diersoorten. Grensmaas
unieke positie vanwege voorkomen van grindbanken..

Hoofdtype: Zoetwatergetijde-gebied
Kwaliteitsverbetering
zoetwatergetijdengebied

3.05
Kwaliteitsverbetering zoetwatergetijdengebied t.b.v. vochtige
alluviale bossen (zachthoutooibossen) 91E0_A, ruigten en zomen
(harig wilgenroosje) 6430_B, slikkige rivieroevers 3270, fint
(inclusief paaiplaats), noordse woelmuis, tonghaarmuts en bever.

Internationaal van belang voor zachthoutooibossen onder
getijde/invloed vanwege centrale ligging en groot aandeel.
Biesbosch vormt het grootste zoetwatergetijdegebied van
Europa. Oude Maas momenteel kwalitatief beste voorbeeld.
Van groot nationaal belang voor bedreigde tot het
zoetwatergetijdegebied beperkte soorten.

Hoofdtype: Laaggelegen uiterwaarden (inclusief voormalige uiterwaarden)
Krabbenscheerbegroeiingen

3.06
Behoud en uitbreiding van meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden 3150, in de vorm van strangen, in het bijzonder
herstel van krabbenscheerbegroeiingen, ook als broedbiotoop van
zwarte stern.

Vochtige alluviale bossen

3.07
Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en esseniepenbossen) 91E0_A en 91E0_B uitbreiden mede ten behoeve van
bever.

Rietmoeras

3.08
Rietmoeras met de daarbij behorende broedvogels (roerdomp ,
grote karekiet), aangevuld met noordse woelmuis.

Vochtige graslanden

3.09
Herstel glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)
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Nederland is in de Atlantische regio belangrijk voor dit type
vanwege centrale ligging en groot aandeel. Het rivierengebied is
de natuurlijke plek van krabbenscheervegetaties, komt hier
momenteel slechts sporadisch voor.
Internationaal van belang voor zachthoutooibossen vanwege
centrale ligging en groot aandeel.
Met name essen-iepenbossen op termijn weer van nationaal belang
voor bedreigde bossoorten, momenteel zeer zeldzaam
voorkomend subtype.
Noordse woelmuis prioritair. Internationaal van belang voor
Nederlandse ondersoort van noordse woelmuis en voor roerdomp
door groot aandeel en centrale ligging.
Van oudsher binnen Nederland is het Rivierengebied van groot
belang voor onder druk staande moerasvogels als: zwarte stern,
roerdomp en grote karekiet.
Blauwgraslanden van internationaal belang in Atlantische regio
door centrale ligging en grote aandeel.
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6510_B en blauwgraslanden 6410.
Grasetende watervogels

3.10
Behoud voldoende slaapplaatsen- en foerageerterrein voor ganzen,
kleine en wilde zwanen en smienten.

Vissen en amfibieën

3.11
Laagdynamische wateren voor grote modderkruiper, bittervoorn en
amfibieën, zoals kamsalamander.

Plas-dras situaties

3.12
Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties voor eenden,
kwartelkoning , porseleinhoen en steltlopers.

Nationaal belang voor weidevogels (kemphaan, watersnip) en
bedreigde planten.
De graslanden langs de rivieren zijn internationaal en nationaal
van belang voor trekkende watervogels.
Nederland herbergt van veel watervogels meer dan 1% van de
internationale populaties.
Grote modderkruiper en bittervoorn van internationaal belang in
Atlantische regio door centrale ligging en groot aandeel.
Van nationaal belang voor bedreigde vissen en kamsalamander.
Rivierengebied is van internationaal belang voor trekkende
watervogels, zoals de grutto. Nederland herbergt van veel
watervogels meer dan 1% van de internationale populaties.
Nationaal belang voor porseleinhoen en kwartelkoning.

Hoofdtype: Hooggelegen uiterwaarden (inclusief voormalige uiterwaarden)
Droge graslanden

3.13
Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden 6120,
glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) 6510_A .

Droge hardhoutooibossen

3.14
Ontwikkeling droge hardhoutooibossen 91F0: groter oppervlakte en
kwaliteitsverbetering.

Stroomdalgrasland van internationaal belang in Atlantische regio
door centrale ligging en grote aandeel. Glanshaverhooiland van
internationaal belang door grote aandeel vlakdekkende
voorkomen.
Van nationaal belang voor bedreigde planten.
Hardhoutooibossen van internationaal belang in Atlantische regio
door centrale ligging en grote aandeel.
In Nederland strikt gebonden aan het Rivierengebied.

Habitattypen en soorten:
Habitattypen:

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden; H3260_B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden); H3270
Slikkige rivieroevers; *H6120 Stroomdalgraslanden; H6410 Blauwgraslanden; H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea); H6430_B
Ruigten en zomen (harig wilgenroosje); H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden); H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver); H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart); *H91E0_A Vochtige alluviale bossen
(zachthoutooibossen); *H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen); H91F0 Droge hardhoutooibossen.

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

83

Soorten:
Vogelsoorten:

H1095 Zeeprik; H1099 Rivierprik; H1102 Elft; H1103 Fint; H1106 Zalm; H1134 Bittervoorn;H1145 Grote modderkruiper; H1149 Kleine
modderkruiper; H1163 Rivierdonderpad; H1166 Kamsalamander; H1337 Bever; *H1340 Noordse woelmuis; H1387 Tonghaarmuts.
A004 Dodaars (b); A005 Fuut (n); A017 Aalscholver (b+n); A21 Roerdomp (b); A022 Woudaap(b); A27 Grote zilverreiger (b+n); A 029
Purperreiger (b); A034 Lepelaar (b+n); A037 Kleine zwaan (n); A038 Wilde zwaan (n); A039 Taigarietgans (n); A039 Toendrarietgans;
A041 Kolgans (n); A043 Grauwe gans (n); A045 Brandgans (n); A050 Smient (n); A051 Krakeend (n); A052 Wintertaling (n); A053 Wilde
eend (n); A054 Pijlstaart (n); A056 Slobeend (n); A059 Tafeleend (n); A061 Kuifeend (n); A068 Nonnetje (n); A070 Grote zaagbek(n);
A075 Zeearend (n); A081 Bruine kiekendief (b); A094 Visarend (n); A103 Slechtvalk (n); A119 Porseleinhoen (b);A122 Kwartelkoning (b)
A125 Meerkoet (n); A142 Kievit (n); A156 Grutto (n); A160 Wulp (n); A190 Reuzenstern (n); A197 Zwarte stern (b); A229 IJsvogel (b);
A272 Blauwborst (b); A298 Grote karekiet (b).
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Bijlage 9.3.4.a: Kaart Natura 2000 landschap Meren en moerassen
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Bijlage 9.3.4.b: Kernopgaven Natura 2000 landschap Meren en moerassen
Namen van gebieden:

Aantal: 38

A. Afgesloten zeearmen en randmeren: 8. Lauwersmeer; 72. IJselmeer; 73. Markermeer & IJmeer; 74. Zwarte Meer; 75. Ketelmeer & Vossemeer; 76.
Veluwerandmeren; 77. Eemmeer & Gooimeer Zuidoever.
B. Zeeklei: 10. Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving; 56. Arkemheen; 78. Oostvaardersplassen; 79. Lepelaarplassen; 106. Boezems Kinderdijk; 110. Oudeland
van Strijen; 127. Markiezaat 5162. Abtskolk en De Putten.
C. Laagveen: 9. Groote Wielen; 11. Witte en Zwarte Brekken; 12. Sneekermeergebied; 13. Alde Feanen; 14. Deelen; 18. Rottige Meenthe & Brandemeer; 19.
Leekstermeergebied; 20. Zuidlaardermeergebied; 34. Weerribben; 35. Wieden; 37. Olde Maten & Veerslootslanden; 83. Botshol; 89. Eilandspolder; 90. Wormer- en
Jisperveld & Kalverpolder; 91. Polder Westzaan; 92. Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske; 93. Zeevang; 94. Naardermeer; 95. Oostelijke Vechtplassen;
102. De Wilck; 103. Nieuwkoopse Plassen & De Haeck; 104. Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein en 107. Donkse Laagten.

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid van het landschap:
Herstel van mozaïek van verlandingsstadia van open water tot moerasbos, met name in de
deellandschappen Laagveen en Zeeklei. In Laagveen gradiënten in watertypen.
Behoud netwerk van voorplantingsrust en foerageerhabitat van meervleesmuis en watervogels.

Waarom:
Groot internationaal belang pm.

Kernopgaven per hoofdtype:
Typering:

Kernopgaven:

Waarom:

Hoofdtype A: Afgesloten zeearmen en randmeren
Evenwichtig systeem

5
6

4.01
Herstel evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor
waterplanten, vissen en schelpdieren (met name in kranswierwateren
3140 6, en meren met krabbescheer en fonteinkruiden 3150), mede
t.b.v. vogels zoals kleine zwaan, tafeleend, kuifeend, nonnetje.

Voor beide habitattypen internationaal belang in Atlantische
deel groot aandeel en centrale ligging. Nederland herbergt van
veel watervogels meer dan 1% van de internationale populaties.
Nederland topland voor de kleine zwaan. Waterplanten, vissen
en schelpdieren zijn een belangrijke voedselbron voor
trekkende watervogels.
Nationaal belang voor een aantal bedreigde plant- en
diersoorten.

Het gebied is verzoet en heeft een belangrijke functie voor vogels van ‘zoete wateren’. Dit laat onverlet dat het gebied een belangrijke functie heeft als hoogwatervluchtplaats.
SvI: rood is ongunstig, oranjeis matig ongunstig, groen is gunstig, grijs is onbekend
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Rui- en rustplaatsen

4.02
Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor
watervogels zoals fuut, ganzen, kuifeend, slobeend.

Moerasranden

4.03
Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water
interactie, paaigebied vis, noordse woelmuis en ten behoeve van
moerasvogels als roerdomp, grote karekiet.

Plas-dras situaties

4.04
Plas-dras situaties voor grasetende watervogels, zoals smienten en
ganzen, en broedvogels, zoals kemphaan.

Afgesloten zeearmen zijn internationaal en nationaal van
belang voor trekkende watervogels.
Nederland herbergt van veel watervogels meer dan 1% van de
internationale populaties.
Noordse woelmuis prioritair. Internationaal van belang voor
Nederlandse ondersoort van noordse woelmuis door groot
aandeel en centrale ligging. En internationaal van belang voor
roerdomp.
Nationaal belang voor een aantal bedreigde diersoorten. Grote
karekiet staat sterk onder druk.
Grote meren van internationaal en nationaal belang voor
trekkende watervogels.Nederland herbergt van veel
watervogels meer dan 1% van de internationale populaties.
Nationaal belang voor een aantal bedreigde broedvogels.

Hoofdtype: Zeeklei:
Rui- en rustplaatsen

Overjarig riet

4.05
Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals fuut,
ganzen, kuifeend, slobeend.
4.06
Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief
waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan
verdroging t.b.v. noordse woelmuis en rietvogels, zoals roerdomp,
woudaapje, grote karekiet en snor.
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Nederland herbergt van veel watervogels meer dan 1% van de
internationale populaties.
Noordse woelmuis prioritair. Internationaal van belang voor
Nederlandse ondersoort van noordse woelmuis en voor
roerdomp door groot aandeel en centrale ligging.
Nationaal belang voor een aantal bedreigde broedvogels en
insecten.
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Plas-dras situaties

4.07
Plas/dras situaties voor grasetende watervogels, zoals smienten,
ganzen en broedvogels zoals kemphaan, porseleinhoen en watersnip, en
noordse woelmuis.

Noordse woelmuis prioritair. Zeekleigebied van internationaal
en nationaal belang voor de Nederlandse ondersoort van
noordse woelmuis en voor trekkende watervogels. Nederland
herbergt van veel watervogels meer dan 1% van de
internationale populaties.
Nationaal belang voor een aantal bedreigde broedvogels, zoals
kemphaan en porseleinhoen.

Hoofdtype: Laagveen - plassen
Evenwichtig systeem

4.08
Herstel evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en
hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kranswierwateren
3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 3150, en vissen
zoals o.a. bittervoorn, kleine modderkruiper, grote modderkruiper,
zwarte stern, platte schijfhoorn, en insecten, zoals groene
glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel en gestreepte waterroofkever.

Voor beide habitattypen internationaal belang in Atlantische
deel door groot aandeel en centrale ligging.
Nationaal belang voor een aantal bedreigde planten- en
diersoorten, zoals de zwarte stern. gestreepte waterroofkever
is alleen in laagveenplassen aangetroffen.

Hoofdtype: Laagveen-moerassen
Compleetheid in ruimte en
tijd

4.09
Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd
vertegenwoordigd: overgangs- en trilvenen 7140, met onder meer
groenknolorchis, grote vuurvlinder en vochtige heiden
(laagveengebied) 4010_B, hoogveenbossen 91D0, blauwgraslanden
6410 en galigaanmoerassen *7210, in samenhang met gemeenschappen
van open water.
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Hoogveenbossen en galigaanmoerassen prioritair.
Laagveengebied van internationaal en nationaal belang voor de
Nederlandse ondersoort van de grote vuurvlinder. Aquatische
habitattypen, overgangs- en trilvenen, en blauwgraslanden van
internationaal van belang in Atlantische deel door groot
aandeel en centrale ligging.
Nationaal belang voor veel bedreigde plant- en diersoorten.
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Hoogveenregenwaterlenzen

4.10
Vergroten regenwaterlenzen op landschapsniveau voor vorming van
actieve hoogvenen 7110 gericht op betere ruimtelijke samenhang en
duurzaamheid van de niet-voedselrijke habitats van het
laagveengebied.

Plas-dras situaties

4.11
Plas-dras situaties voor grasetende watervogels, zoals smienten,
ganzen en broedvogels zoals kemphaan en porseleinhoen,
kwartelkoning en noordse woelmuis.

Overjarig riet

4.12
Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief
waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan
verdroging voor rietmoerasvogels, zoals roerdomp, grote karekiet,
snor, purperreiger en voor de noordse woelmuis.

Brakke ruigtes

4.13
Behoud en herstel van brakke variant van ruigten en zomen (harig
wilgenroosje) 6430_B in de laagveengebieden boven het IJ, mede als
leefgebied voor de noordse woelmuis.

Hoogveenbossen

4.14
Behoud hoogveenbossen 91D0.

Actieve hoogvenen prioritair.
Nationaal van belang voor duurzame ontwikkeling van dit
habitattype en de overgangszone naar laagveenmoerassen.
Randvoorwaarde voor duurzame uitvoering van 4.9.
Noordse woelmuis prioritair. Laagveengebied van internationaal
en nationaal belang voor de Nederlandse ondersoort van
Noordse woelmuis en voor trekkende watervogels. Nederland
herbergt van veel watervogels meer dan 1% van de
internationale populaties.
Nationaal belang voor een aantal bedreigde broedvogels, zoals
kemphaan en porseleinhoen.
Noordse woelmuis prioritair. Internationaal van belang voor
Nederlandse ondersoort van Noordse woelmuis en voor
roerdomp door groot aandeel en centrale ligging in Atlantische
regio. Nederland herbergt meer dan 1% van de internationale
populatie van de purperreiger.
Nationaal belang voor een aantal bedreigde moerasvogels en
insecten.
Noordse woelmuis prioritair. Internationaal van belang voor
Nederlandse ondersoort van noordse woelmuis én door groot
aandeel en centrale ligging in Atlantische regio van habitattype
6430_B
Nationaal van belang voor een aantal bedreigde moerasvogels.
Nationaal van belang vanwege bedreigde (veen)mossen,
paddestoelen en geleedpotigen en voor compleetheid van
hoogveenlandschap.

Hoofdtype: Laagveen-graslanden
Vochtige graslanden

4.15
Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden 6410,
glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 6510_B,
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Blauwgraslanden en kievitsbloemhooilanden van internationaal
van belang in Atlantische regio door centrale ligging en grote
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met name kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de
kemphaan en watersnip.
Rui- en rustplaatsen

4.16
Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals fuut,
ganzen, kuifeend, slobeend.

aandeel.
Nationaal belang voor weidevogels (kemphaan, watersnip) en
.bedreigde planten.
Nederland herbergt van veel watervogels meer dan 1% van de
internationale populaties.

Habitattypen en soorten:
Habitattypen:

Soorten:

Vogelsoorten:

H3140 Kranswierwateren; H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden; H4010_B Vochtige heiden (laagveengebied); H6410
Blauwgraslanden; H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje); H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart); H7110_A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap); H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen); H7140_B Overgangs- en
trilvenen (veenmosrietlanden); H7210 Galigaanmoerassen; *H91D0 Hoogveenbossen.
H101X Platte schijfhoren; H1042 Gevlekte witsnuitlibe;l H1060 Grote vuurvlinder; H1082 Gestreepte waterroofkever; H1095 Zeeprik;
H1099 Rivierprik; H1134 Bittervoorn; H1145 Grote modderkruiper; H1149 Kleine modderkruiper; H1163 Rivierdonderpad; H1166
Kamsalamander; H1318 Meervleermuis; *H1340 Noordse woelmuis; H1393 Geel schorpioenmos; H1903 Groenknolorchis.
A004 Dodaars (b); A005 Fuut(n); A017 Aalscholver (b+n); A021 Roerdomp (b); A022 Woudaap (b); A027 Grote zilverreiger (b+n); A029
Purperreiger (b); A034 Lepelaar (b+n); A037 Kleine zwaan (n); A038 Wilde zwaan (n); A039 Taigarietgans (n); A39 Toendrarietgans (n);
A040 Kleine rietgans (n); A041 Kolgans (n); A043 Grauwe gans (n); A045 Brandgans (n); A046 Rotgans (n); A048 Bergeend (n); A050
Smient (n); A051 Krakeend (n); A052 Wintertaling (n); A053 Wilde eend (n); A054 Pijlstaart (n); A056 Slobeend (n); A058 Krooneend
(n); A059 Tafeleend (n); A061 Kuifeend (n); A062 Toppereend (n); A067 Brilduiker (n); A068 Nonnetje (n); A069 Middelste zaagbek (n);
A070 Grote zaagbek (n); A075 Zeearend (n); A081 Bruine kiekendief (b); A084 Grauwe kiekendief (b); A094 Visarend (n); A119
Porseleinhoen (b); A125 Meerkoet (n); A140 Goudplevier (n); A142 Kievit (n); A151 Kemphaan (b); A151 Kemphaan (n); A153 Watersnip
(n); A156 Grutto (n); A177 Dwergmeeuw (n); A190 Reuzenstern (n); A193 Visdief (b); A197 Zwarte stern (b); A197 Zwarte stern (n);
A272 Blauwborst (b); A292 Snor (b); A295 Rietzanger (b); A298 Grote karekiet (b).
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Bijlage 9.3.5.a: Kaart Natura 2000 landschap Beekdalen
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Bijlage 9.3.5.b: Kernopgaven Natura 2000 landschap Beekdalen
Namen van gebieden:

Aantal: 21

15. Van Oordt’s Mersken; 16. Wijnjeterper Schar; 25. Drentsche Aa-gebied; 28. Elperstroomgebied; 45. Springendal & Dal van de Mosbeek; 47. Achter de Voort,
Agelerbroek & Voltherbroek; 48. Lemselermaten; 49. Dinkelland; 52. Boddenbroek; 58. Landgoederen Brummen; 60. Stelkampsveld; 63. Bekendelle; 65. Bennekomse
Meent; 69. Bruuk; 80. Groot Zandbrink; 129. Ulvenhoutse Bos; 130. Langstraat; 132. Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek; 147. Leudal; 148. Swalmdal; 150.
Roerdal.

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid:
5.A: Versterken van functionele samenhang van de voorkomende elementen, bijvoorbeeld
brongebieden, beeklopen, graslanden en bossen. Herstel van gradiënten en mozaïeken van
verschillende onderdelen van beekdalen, ter vergroting van algemene biodiversiteit en in het
bijzonder t.b.v. de kamsalamander
5.B: Herstel natuurlijke waterhuishouding. Herstel natuurlijke waterstromen en –standen, zowel
grondwater als oppervlaktewater van goede kwaliteit, en op termijn herstel van
overstromingsdynamiek.

Waarom:

Samenhang van het netwerk met name vanwege fauna; duurzaam
maken ten behoeve van totale biodiversiteit. Versnippering is
door de vorm van de gebieden (grote randlengten) groot.
Compleetheid van levensgemeenschappen en biodiversiteit.

Kernopgaven per hoofdtype:
Typering:
Hoofdtype: Beeklopen

Kernopgave:

Waarom:

Waterplanten

5.01
Verbetering waterkwaliteit en morfodynamiek, inclusief toestroom
van grondwater, t.b.v. beken en riviertjes met waterplanten
(waterranonkels) 3260_A en soorten als drijvende waterweegbree.

Groot internationaal belang voor drijvende waterweegbree
vanwege centrale ligging en groot aandeel van de totale populatie.
Nationaal belang enkele bijzondere waterplanten.
Alleen toegepast bij Hogere zandgronden niet bij Beekdalen

Herstel beeklopen

5.02
Herstel be eklopen met natuurlijke morfologie, dynamiek en
waterkwaliteit, op landschapsschaal, o.a. t.b.v. gaffellibel, beekprik,
rivierprik, rivierdonderpad met name:
Drentse Aa, Swalm,, Dinkel en Roer

Internationaal van belang vanwege het type laaglandbeek in
Atlantische regio door centrale ligging en groot aandeel.
Nationaal van belang vanwege bedreigde fauna zoals vissen en
libellen en kokerjuffers.

Hoofdtype: Beekdalgraslanden en veenvormende vegetaties
Kalkmoerassen en
trilvenen

5.03
Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van kalkmoerassen 7230 en
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Internationaal belang voor overgangs- en trilvenen (trilvenen) in
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overgangs- en trilvenen (trilvenen) 7140_A, in mozaïek met
schraalgraslanden.

Leefgebied
pimpernelblauwtjes

5.04
Vergroting en verbetering kwaliteit leefgebied pimpernelblauwtje en
donker pimpernelblauwtje.

Schraalgraslanden

5.05
Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van heischrale graslanden 6230
en blauwgraslanden 6410.

Beekdalflanken

5.06
Ontwikkelen van kleinschalige mozaïeken van heischrale graslanden
6230 en blauwgraslanden 6410 met andere beekdalgraslanden en met
vochtige heiden (hogere zandgronden) op de beekdalflank 4010_A t
b.v. herpetofauna en insekten.

Hoofdtype: Bossen in beekdalen
Vochtige alluviale bossen

5.07
Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale bossen
(essen-iepenbossen) 91E0_B en (beekbegeleidende bossen) 91E0_C en
behoud leefgebied zeggekorfslak

Eiken-haagbeukenbossen

5.08
Vergroting areaal, behoud vegetatiestructuur en herstel kwaliteit en
vergroting areaal eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)
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de Atlantische regio vanwege centrale ligging en relatief groot
oppervlak.
Op nationaal niveau van belang voor veel bijzondere soorten en in
potentie voor geel schorpioenmos. Huidig oppervlak van beide
habitattypen is klein.
Internationaal belang door centrale ligging en groot aandeel in
Atlantische regio.
Nationaal belang komt alleen in beekdallandschap voor.
Pimpernelblauwtje komt in slechts één gebied voor. Het donker
pimpernelblauwtje komt in slechts twee gebieden voor.
Heischrale graslanden 6230 zijn prioritair. Internationaal belang
voor blauwgrasland binnen Atlantische regio vanwege centrale
ligging én groot aandeel.
Van nationaal belang voor bedreigde flora en fauna.
Heischrale graslanden 6230 zijn prioritair. Internationaal belang
voor blauwgrasland binnen Atlantische regio vanwege centrale
ligging én groot aandeel.
Van nationaal belang voor met name bedreigde fauna die
afhankelijk is van mozaïeken, zoals het paapje, de grauwe
klauwier en veel insecten.
Vochtige alluviale bossen zijn prioritair.
Het subtype beekbegeleidende bossen komt versnipperd voor en
is overal bedreigd in de Atlantische regio.
Het subtype essen-iepenbossen is internationaal en nationaal
uiterst zeldzaam; hakhoutvormen zijn uniek voor ons land en
internationaal van groot belang voor zeldzame en bedreigde
soorten (o.a. mossen).
Het subtype beekbegeleidende bossen is binnen Nederland van
groot belang voor zeldzame en bedreigde soorten.
Internationaal belang binnen Atlantische regio vanwege centrale
ligging en groot aandeel.
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9160_A

Nationaal belang voor bedreigde planten.

Habitattypen en soorten:
Habitattypen:

Soorten:

Vogelsoorten:

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels); H3260_B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden);
H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden); *H6230 Heischrale graslanden; H6410 Blauwgraslanden; H6430_A Ruigten en zomen
(moerasspirea); H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen); H7230 Kalkmoerassen; H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden); *H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen); *H91E0_C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen).
H1016 Zeggekorfslak; H1037 Gaffellibel; H1059 Pimpernelblauwtje; H1060 Grote vuurvlinder; H1061 Donker pimpernelblauwtje; H1083
Vliegend hert; H1096 Beekprik; H1134 Bittervoorn; H1145 Grote modderkruiper; H1149 Kleine modderkruiper; H1163 Rivierdonderpad;
H1166 Kamsalamander; H1813 Drijvende waterweegbree.
A041 Kolgans (n); A045 Brandgans (n); A050 Smient (n); A156 Grutto (n); A275 Paapje (b), A338 Grauwe Klauwier (b)
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Bijlage 9.3.6.a: Kernopgaven Natura 2000 landschap Hogere zandgronden
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Bijlage 9.3.6.b: Kernopgaven Natura 2000 landschap Hogere zandgronden
Namen van gebieden:

Aantal: 37

17. Bakkeveense Duinen; 21. Lieftinghsbroek; 22. Norgerholt; 26. Drouwenerzand; 27. Drents-Friese Wold & Leggelderveld; 29. Havelte-Oost; 30. Dwingelderveld; 31.
Mantingerbos; 32. Mantingerzand; 39. Vecht- en Beneden-Reggegebied; 41. Boetelerveld; 42. Sallandse Heuvelrug; 43. Wierdense Veld7; 44. Borkeld; 46. Bergvennen &
Brecklenkampse Veld; 50. Landgoederen Oldenzaal; 51. Lonnekermeer; 53. Buurserzand & Haaksbergerveen; 57. Veluwe; 59. Teeselinkven; 62. Willinks Weust; 128.
Brabantse Wal; 131. Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen; 133. Kampina & Oisterwijkse Vennen; 134. Regte Heide & Riels Laag; 135. Kempenland-West; 136.
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux; 137. Strabrechtse Heide & Beuven; 138. Weerter-en Budelerbergen & Ringselven; 142. Sint Jansberg; 144. Boschhuizerbergen;
145. Maasduinen; 146. Sarsven en De Banen; 149. Meinweg; 151. Abdij Lillbosch & voormalig Klooster Mariahoop; 155. Brunssummerheide.

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid:
6.A: Het verder ontwikkelen van mozaïeken zowel met abrupte als geleidelijke overgangen in heideen boslandschappen.
6.B: Ruimtelijk netwerk van heidegebieden waarbij tussenliggende (EHS gebieden buiten Natura
2000) heidegebieden gebruikt kunnen worden als stapstenen, met name voor fauna als reptielen en
vlinders.

Waarom:

Samenhang van het netwerk met name vanwege fauna; duurzaam
maken voor algemene biodiversiteit.

Kernopgaven per hoofdtype:
Typering:
Kernopgaven:
Hoofdtype: Nat: Vennen en veentjes
Zeer zwakgebufferde
vennen

6.01
Herstel en duurzaam behoud van grote zeer zwak gebufferde vennen
3110 8 in grote open heidevelden.

Zwak gebufferde vennen

6.02
Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van zwakgebufferde
vennen 3130 mede als habitat voor gevlekte witsnuitlibel en geoorde
fuut.

Zure vennen

6.03

7
8

Waarom:

Dit type (op zand) van internationaal belang in Atlantische regio,
relatief klein totaal Europees oppervlakte, Nederland hiervan
groot aandeel. Komt nauwelijks voor in België en Duitsland.
Van nationaal belang voor enkele sterk bedreigde planten.
Internationaal belang voor Atlantische regio, vanwege groot
aandeel; grensgebied tussen Atlantische en Continentale
soorten.
Van nationaal belang voor sterk bedreigde fauna en flora.

Overwogen wordt om het gebied Wierdense Veld toe te delen aan het Natura 2000 landschap Hoogvenen.
SvI: rood is ongunstig, oranje is matig ongunstig, groen is gunstig, grijs is onbekend
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Kwaliteitsverbetering van zure vennen 3160.
Veentjes

6.04
Kwaliteitsverbetering van actieve hoogvenen (heideveentjes) 7110_B in
heideterreinen en bossen.

Van nationaal belang vanwege voorkomen van enkele bedreigde
planten, zoals drijvende egelskop.
Actieve hoogvenen prioritair.
Internationaal gaat oppervlakte achteruit, aandeel Nederland
relatief klein.
Nationaal van belang voor zeldzame en bedreigde flora en fauna.

Hoofdtype: Nat – Natte heiden
Natte heiden

6.05
Kwaliteitsverbetering en regionaal vergroting oppervlakte vochtige
heiden 4010 en pioniervegetaties met snavelbiezen 7150 en actieve
hoogvenen (heideveentjes) 7110_B in de vorm van hellingveentjes.

Schrale graslanden

6.06
Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding
heischrale graslanden 6230 en blauwgraslanden 6410 in kansrijke
situaties (op schrale leemhoudende zandgronden).

Actieve hoogvenen prioritair.
Internationaal belang voor vochtige heiden vanwege centrale
ligging én groot aandeel.
Hellingveentjes nationaal zeer zeldzaam. Van nationaal belang
voor bedreigde soorten, zoals paapje en grauwe klauwier.
Heischrale graslanden prioritair.
Internationaal belang voor blauwgrasland en heischrale
graslanden binnen Atlantische regio vanwege centrale ligging én
groot aandeel.
Van nationaal belang voor bedreigde flora en fauna.

Hoofdtype: Nat– Eiken-haagbeukenbos
Eiken-haagbeukenbossen

6.07
Verbeteren kwaliteit en voorzover mogelijk uitbreiding areaal eikenhaagbeukenbossen (hogere zandgronden) 9160_A (zie ook 5.08).

Internationaal belang binnen Atlantische regio vanwege centrale
ligging en groot aandeel.
Nationaal belang voor bedreigde planten.

Hoofdtype: Droog – Droge heiden met kleine stuifzanden en jeneverbesstruwelen
Structuurrijke droge
heiden

6.08
Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei 2310, binnenlandse
kraaiheibegroeiingen 2320, droge heiden 4030 en zandverstuivingen
2330 én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in
structuur en ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, mede
t.b.v. vogelsoorten als duinpieper, korhoen, nachtzwaluw, draaihals en
tapuit.

Intern verbinden

6.09
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Internationaal belang voor stuifzandheiden met struikhei en
zandverstuivingen door centrale ligging en groot aandeel.
Van nationaal belang voor bedreigde flora en fauna.
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Verbinden heide- en stuifzandencomplexen met oog op fauna.
Korhoen

Jeneverbesstruwelen

6.10
Herstel gevarieerd leefgebied voor de korhoen met rijk
gestructureerde heiden, voldoende rust en geschikte
foerageergebieden buiten de heidevelden.
6.11
Behoud areaal en kwaliteitsverbetering jeneverbesstruwelen 5130,
verjonging stimuleren.

Van nationaal belang voor duurzaamheid én compleetheid van
heide levensgemeenschap.
Internationaal van belang voor behoud sterk bedreigde
laaglandpopulatie korhoen in Atlantische regio.

Nationaal belang én compleetheid ecosysteem.

Hoofdtype: Droog – Stuifzandlandschappen
Stuifzandlandschappen

6.12
Vergroting areaal gevarieerde zandverstuivingen 2330 met overgangen
naar droge heiden en open bossen: Veluwe, Loonse en Drunense duinen,
Drents-Friese Woud. Mede als leefgebied van de draaihals, tapuit,
duinpieper en nachtzwaluw.

Internationaal belang voor zandverstuivingen door centrale
ligging en groot aandeel.
Van nationaal belang voor bedreigde flora en fauna.

Hoofdtype: Droog – Droge bossen
Oude eikenbossen

6.13
Behoud areaal oude eikenbossen (9190, m.n. strubbebossen) en
verbeteren kwaliteit, ook als habitat voor vliegend hert.

Beuken-eikenbossen met
hulst

6.14
Uitbreiden tot substantiële oppervlakten beuken-eikenbossen met hulst
9120 en verbeteren kwaliteit (o.a. boomsoortensamenstelling en
leeftijdsopbouw van bomen).

Gebouwen zomerbiotoop

6.15
Behoud kwaliteit zomerverblijven ingekorven vleermuis .

Internationaal belang binnen Atlantische regio door centrale
ligging en groot aandeel.
Nationaal van belang voor bedreigde flora.
Internationaal belang voor de sub-Atlantische vorm door
centrale ligging en redelijk groot aandeel. Met name oudere
vormen van goede kwaliteit zijn zeldzaam en in Nederland in
enkele gebieden aanwezig.

Habitattypen en soorten:
Habitattypen:

H2310 Stuifzandheiden met struikhei; H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen; H2330 Zandverstuivingen; H3110 Zeer zwakgebufferde
vennen; H3130 Zwakgebufferde vennen; H3160 Zure vennen; H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden); H4030 Droge heiden;
H5130 Jeneverbesstruwelen; *H6230 Heischrale graslanden; H6410 Blauwgraslanden; H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes); H7150
Pioniervegetaties met snavelbiezen; H9120 Beuken-eikenbossen met hulst; H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden);
H9190 Oude eikenbossen; *H91D0 Hoogveenbossen.
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Soorten:

H1042 Gevlekte witsnuitlibel; H1083 Vliegend hert; H1096 Beekprik; H1163 Rivierdonderpad; H1318 Meervleermuis; H1321 Ingekorven
vleermuis; H1813 Drijvende waterweegbree.

Vogelsoorten:

A004 Dodaars (b); A008 Geoorde fuut (b); A039 Taigarietgans (n); A107 Korhoen (b); A127 Kraanvogel (n); A224 Nachtzwaluw (b); A229
IJsvogel (b); A233 Draaihals (b); A236 Zwarte specht (b); A246 Boomleeuwerik (b); A255 Duinpieper (b); A275 Paapje (b); A276
Roodborsttapuit (b); A277 Tapuit (b); A338 Grauwe klauwier (b).
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Bijlage 9.3.7.a: Kaart Natura 2000 landschap Hoogvenen
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Bijlage 9.3.7.b: Kernopgaven Natura 2000 landschap Hoogvenen
Namen van gebieden:

Aantal: 11

Resten hoogveenlandschap: 23. Fochteloërveen; 24. Witterveld; 33. Bargerveen; 40. Engbertsdijksvenen; 139. Deurnsche Peel & Mariapeel; 140. Groote Peel.
Komvenen in dekzandlandschap: 53. Buurserzand & Haaksbergerveen; 54. Witte Veen; 55. Aamsveen; 61. Korenburgerveen; 64. Wooldse Veen.

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid:
Waarom:
7.A: Voor herstel en kwaliteitsverbetering van de resten hoogveenlandschap is een essentiële
randvoorwaarde dat de hydrologie (zowel intern als extern) op orde komt.
7.B: Vorming van functionerende hoogvenen door kwaliteitsverbetering hoogveenresten en
herstel randzones én vergroting van de interne en externe samenhang t.b.v. fauna.
7.C: Herstel keten van komvenen langs de Duitse grens (parelsnoer).

Ad 7.B en 7.C Samenhang tussen gebieden noodzakelijk voor
voortbestaan van aan hoogvenen gebonden soorten

Kernopgaven per hoofdtype:
Typering:
Kernopgaven:
Hoofdtype: Resten hoogveenlandschap: de grote venen (incl. meerstallen)
Uitbreiding actieve kern

7.01
Uitbreiding kernen van actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)
7110_A. 9,

Initiëren hoogveenvorming

7.02
Opgang brengen of continueren van hoogveenvorming in
herstellende hoogvenen 7120 in kansrijke situaties, met het oog op
ontwikkeling van actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 7110_A
(waar nodig uitbreiding oppervlakte 7120).
Instandhouding van huidige relicten als bronpopulaties fauna.
Herstel van grote veengebieden met voldoende rust o.a. voor
kraanvogel.
7.03

Overgangszones grote

9

Waarom:

Prioritaire type.
Voor hoogveenecosystemen is Nederland vanwege het voorkomen
van laaglandhoogveen (lenshoogveen) van belang (sub-Atlantisch
type). Internationaal belang groot door enorme achteruitgang van
het lenshoogveen (meeste restanten nog in Nederland).
Nationaal van belang voor zeldzame en bedreigde soorten.
Actieve hoogvenen prioritair.
Nationaal van belang voor zeldzame en bedreigde soorten.
Groter oppervlakte mede nodig t.b.v. behoud én herstel van
actieve kernen. Noodzakelijke voorwaarde voor habitattype 7110.

SvI: rood is ongunstig,oranje is matig ongunstig, groen is gunstig, grijs is onbekend
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venen

Ontwikkeling van overgangszones van actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap) 7110_A incl. laggzones (met o.a.
hoogveenbossen 91D0, zure vennen 3160, overgangs- en trilvenen
(trilvenen) 7140_A en porseleinhoen, paapje en watersnip)

Bovenveengraslanden

7. 04
Behoud en waar mogelijk herstel van heischrale graslanden 6230,
ook van belang voor paapje en grauwe klauwier.

Hoogveenbossen prioritair.
Potentieel van belang in Atlantische regio voor sterk bedreigde
soorten.
Ontwikkeling overgangszones van nationaal belang voor
biodiversiteit, o.a. porseleinhoen, en compleetheid
levensgemeenschap.
Heischrale graslanden prioritair.
Van nationaal belang, heischraal grasland op veen komt alleen
voor in Bargerveen.

Hoofdtype: Komvenen in dekzandlandschap
Herstel actief hoogveen

7.05
Verbetering kwaliteit herstellende hoogvenen 7120 met het oog op
ontwikkeling van actieve hoogvenen (heideveentjes) 7110_B.

Randzone van het veen

7.06.
Herstel van randzones van herstellende hoogvenen 7120 met o.a.
hoogveenbossen 91D0, zure vennen 3160, galigaanmoerassen *7210.

Inbedding in landschap

7.07
Herstel overgangen naar beekdalen en hogere zandgronden.
Aansluiting bij vochtige heiden 4010, heischrale graslanden 6230,
hoogveenbossen 91D0, galigaanmoerassen 7210, overgangs- en
trilvenen (trilvenen) 7140_A, kalkmoerassen 7230, blauwgraslanden
6410 (mede t.b.v. grauwe klauwier, grote modderkruiper).

Internationaal belang groot vanwege enorme achteruitgang
oppervlakte. Komvenen komen verder alleen voor in Duitsland en
Denemarken.
(Grensoverschrijdende opgave.)
Nationaal van belang voor zeldzame en bedreigde soorten.
Hoogveenbossen en galigaanmoerassen prioritair.
Potentieel van belang in Atlantische regio voor sterk bedreigde
soorten.
Ontwikkeling overgangszones van nationaal belang voor
biodiversiteit en compleetheid levensgemeenschap.
Hoogveenbossen, galigaanmoerassen en heischrale graslanden
prioritair.
Nationaal belang: compleetheid van levensgemeenschappen en
biodiversiteit.

Habitattypen en soorten:
Habittattypen:

Soorten:

H3160 Zure vennen; H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden); *H6230 Heischrale graslanden; H6410 Blauwgraslanden; H7110_B
Actieve hoogvenen (heideveentjes); H7110_A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap); H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen);
H7120 Herstellende hoogvenen; H7210 Galigaanmoerassen; H7230 Kalkmoerassen; *H91D0 Hoogveenbossen.
H1145 Grote modderkruiper;
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Vogelsoorten:

A119 Porseleinhoen (b); A127 Kraanvogel (n); A153 Watersnip (b); A222 Velduil (b); A272 Blauwborst (b); A275 Paapje (b); A276
Roodborsttapuit (b); A277 Tapuit (b); A338 Grauwe klauwier (b).
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Bijlage 9.3.8.a: Kaart Natura 2000 landschap Heuvelland

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

104

Bijlage 9.3.8.b: Kernopgaven Natura 2000 landschap Heuvelland
Namen van gebieden:

Aantal: 8

153. Bunder- en Elsloërbos; 154. Geleenbeekdal; 156. Bemelerberg & Schi epersberg; 157. Geuldal; 158. Kunderberg; 159. Sint Pietersberg & Jekerdal; 160. Savelsbos; 161.
Noorbeemden & Hoogbos.

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid:
Waarom:
In vergelijking met andere kalksteengebieden in Europa is karakteristiek voor ons Heuvelland: de
bijzondere (kleinschalige) landschappelijke setting met een gradiënt over korte afstand van
kalkgronden die worden overdekt door terrasgrinden.
Samenhang van het netwerk met name vanwege fauna; duurzaam maken en algemene bi odiversiteit.
Versnippering is door de vorm van de gebieden (grote randlengten) groot.

In vergelijking met andere kalksteengebieden in Europa is
karakteristiek voor ons Heuvelland: de bijzondere (kleinschalige)
landschappelijke setting met een gradiënt over korte afstand van
kalkgronden die worden overdekt door terrasgrinden.
Samenhang van het netwerk met name vanwege fauna; duurzaam
maken en algemene biodiversiteit. Versnippering is door de vorm van
de gebieden (grote randlengten) groot.

Kernopgaven per hoofdtype:
Typering:
Kernopgave:
Waarom:
Hoofdtype: Hellingen -Droge hellingen met kleinschalig mozaïek van schrale graslanden en droogdalen
Mozaïek bijzondere
graslanden

8.01
Behouden en uitbreiden mozaïek van pionierbegroeiingen op
rotsbodem 6110 10, kalkgraslanden 6210, heischrale graslanden 6230.

Geelbuikvuurpad

8.02
Vergroting van het leefgebied en uitbreiding van aantal en omvang van
levensvatbare populaties van de geelbuikvuurpad.

10

De drie habitattypen zijn prioritair. In de graslanden meer soorten
per vierkante meter dan elders.
Binnen Europa van groot internationaal belang vanwege de
bijzondere (kleinschalige) landschappelijke setting met gradiënt van
kalkgronden die worden overdekt door terrasgrinden.
Rotsranden en kalkgraslanden uniek binnen Nederland.
Vooral nationaal van belang. Voorkomen beperkt tot Heuvelland.

SvI: rood is ongunstig,oranje is matig ongunstig, groen is gunstig, grijs is onbekend
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Hoofdtype: Hellingen - hellingbossen, struwelen en zomen
Hellingbossen en zomen

8.03
Behoud van bestaand hellingbos en herstel gevarieerde
vegetatiestructuur van eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) 9160_B,
verzachten bosrand, ruigten en zomen (droge bosranden) 6430_C en
waar relevant vergroten leefgebied vliegend hert en/of spaanse vlag.

Binnen Europa van groot internationaal belang vanwege de
bijzondere (kleinschalige) landschappelijke setting met gradiënt van
kalkgronden die worden overdekt door terrasgrinden. Hoge
diversiteit aan levensgemeenschappen.
Spaanse vlag prioritair.
Groot nationaal belang (Zuid-Limburgse hellingbossen bijzonder
soortenrijk met veel voor ons land unieke en zeldzame planten).
(2010 doelstelling).

Hoofdtype: Plateau – Plateaubossen
Structuurrijke
plateaubossen

8.04
Herstel gevarieerde vegetatiestructuur van veldbies-beukenbossen
9110 en beuken-eikenbossen met hulst 9120 (afwisseling open en
dicht), verzachten bosrand en herstel natuurlijke boomsamenstelling.

Hoofdtype: Beekdalen-beeklopen
Vissen en waterplanten
8.05
Herstel waterkwaliteit en morfodynamiek voor vissen
(rivierdonderpad en beekprik) en beken en rivieren met waterplanten
(waterranonkels) 3260_A; het gaat daarbij om voldoende variatie in
samenstelling en structuur bedding met luwe plekken.
Hoofdtype: Beekdalen – graslanden en brongebieden
Kalkmoerassen
8.06
Behoud en uitbreiding moerassige brongebieden (met kalkmoerassen
7230) door herstel hydrologie; betreft zowel de grondwaterstromen
als het niveau en morfodynamiek van de beeklopen.
Zinkgraslanden
8.07
Herstel zinkweiden 6130 door gerichte beheermaatregelen (verzuring
en terugdringen vermesting).
Beekdalbossen

8.08
Behoud en uitbreiding vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen) 91E0_C en kalktufbronnen *7220 door herstel hydrologie;
betreft zowel de grondwaterstromen als het niveau en morfodynamiek
van de beeklopen.
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Nationaal van belang voor enkele bosplanten. Komt in Nederland
slechts op één locatie voor.

Nationaal van belang voor beekvissen. Potenties voor andere fauna.

Betreft internationaal één bedreigd type.
Van nationaal belang voor hoge biodiversiteit.

In internationaal verband zeldzaam habitattype.
In Nederland, slechts op één locatie, enkele specifieke, bedreigde
soorten (o.a. zinkviooltje);
Beide typen prioritair. Het subtype beekbegeleidende bossen komt
versnipperd voor waardoor de kwaliteit bedreigd is. Zowel landelijk
als in Europees verband onder druk staand.
Beide typen binnen Nederland van groot belang voor zeldzame en
bedreigde soorten. Enige kalktufbronnen binnen Nederland.
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Zeggekorfslak

8.09
Vergroting van aantal en omvang van levensvatbare populaties van de
zeggekorfslak.
Hoofdtype: Groeves – open groeves
Mozaïek groeves
8.10
Ontwikkelen van mozaïek van pionierbegroeiingen op rotsbodem 6110
en kalkgraslanden 6210.
Geelbuikvuurpad

8.11
Behoud van geschikt leefgebied ten behoeve van aantal en omvang van
levensvatbare populaties van de geelbuikvuurpad.
Hoofdtype: Groeves onderaardse groeves met overwinterende vleermuizen
Winterbiotoop
8.12
Herstel kwaliteit winterbiotoop meervleermuis, ingekorven vleermuis
vleermuizen
en vale vleermuis.

Zeer zeldzame soort landelijk minder dan 10 vindplaatsen.

De twee habitattypen zijn prioritair.
Rotsranden en kalkgraslanden uniek binnen Nederland.
Vooral nationaal van belang. Voorkomen beperkt tot Heuvelland.

Groot internationaal belang (binnen Atlantische regio)
meervleermuis.
Landelijk gezien zijn belangrijkste overwinteringsgebieden van vale
en ingekorven vleermuis binnen Heuvelland gelegen.

Habitattypen en soorten:
Habitattypen:

Soorten:

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels); *H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem; *H6130 Zinkweiden; *H6210
Kalkgraslanden; *H6230 Heischrale graslanden; H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden); H7220 Kalktufbronnen; H7230
Kalkmoerassen; H9110 Veldbies-beukenbossen; H9120 Beuken-eikenbossen met hulst; H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland);
*H91E0_C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen).
H1016 Zeggekorfslak; *H1078 Spaanse vlag; H1096 Beekprik; H1193 Geelbuikvuurpad; H1318 Meervleermuis; H1321 Ingekorven vleermuis;
H1324 Vale vleermuis.
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Bijlage 9.4: Analyses per landschap
Deze bijlage geeft per Natura 2000 landschap voor de concrete gebieden aan welke kernopgaven van toepassing zijn, een inschatting van de huidige situatie met betrekking tot de
kernopgaven, de zwaarte van de opgave.

Inhoud

Inleiding
Bijlage 9.4.1.a:
Bijlage 9.4.1.b:
Bijlage 9.4.2.a:
Bijlage 9.4.2.b:
Bijlage 9.4.3.a:
Bijlage 9.4.3.b:
Bijlage 9.4.4.a:
Bijlage 9.4.4.b:
Bijlage 9.4.5.a:
Bijlage 9.4.5.b:
Bijlage 9.4.6.a:
Bijlage 9.4.6.b:
Bijlage 9.4.7.a:
Bijlage 9.4.7.b:
Bijlage 9.4.8.a:
Bijlage 9.4.8.b:

Analyse Natura 2000 landschap Noordzee, Waddenzee en Delta – kaart
Analyse Natura 2000 landschap Noordzee, Waddenzee en Delta – schema
Analyse Natura 2000 landschap Duinen – kaart
Analyse Natura 2000 landschap Duinen – schema
Analyse Natura 2000 landschap Rivierengebied – kaart
Analyse Natura 2000 landschap Rivierengebied – schema
Analyse Natura 2000 landschap Meren en Moerassen – kaart
Analyse Natura 2000 landschap Meren en Moerassen – schema
Analyse Natura 2000 landschap Beekdalen – kaart
Analyse Natura 2000 landschap Beekdalen – schema
Analyse Natura 2000 landschap Hogere zandgronden – kaart
Analyse Natura 2000 landschap Hogere zandgronden – schema
Analyse Natura 2000 landschap Hoogvenen – kaart
Analyse Natura 2000 landschap Hoogvenen – schema
Analyse Natura 2000 landschap Heuvelland – kaart
Analyse Natura 2000 landschap Heuvelland - schema
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Inleiding
Huidige situatie

De volgende scores zijn van toepassing:
q groen :
gewenste situatie is al bereikt, of wordt bereikt met huidig
beleid op basis daarvan voorgenomen of geplande maatregelen;
q oranje :
gewenste situatie is te bereiken of deels te bereiken;
q

rood :

gewenste situatie is nooit te bereiken.

T=
termijn realisatie, en
S=
schaal opgave voor het realiseren van de juiste condities
(gebiedspecifieke ecologische vereisten) mbt water, vermesting en verdroging
De volgende klassen zijn onderscheiden:
q Opgave is zwaar wanneer voor minimaal drie criteria geldt:
kost veel geld, maatschappelijke haalbaarheid laag, realisatie moet op
korte termijn, en opgave groter dan (deel) van het richtlijngebied.
q

Opgave is licht wanneer voor maximaal één criterium geldt:
kost veel geld, maatschappelijke haalbaarheid laag, realisatie moet op
korte termijn, en opgave groter dan (deel) van het richtlijngebied.

q

Opgave is gemiddeld wanneer voor twee criteria geldt:
kost veel geld, maatschappelijke haalbaarheid laag, realisatie moet op
korte termijn, en opgave groter dan (deel) van het richtlijngebied).

Sense of urgency

Bij sense of urgency zijn drie categorieën gebruikt:
q

q

q

Beheersopgave A: op korte termijn is er een beheersopgave benodigd ten
aan zien van de betreffende kernopgave anders verandert de situatie in
het gebied tussen nu en 10 jaar onherstelbaar;
Wateropgave A : op korte termijn is er een wateropgave benodigd ten
aanzien van de betreffende kernopgave anders verandert de situatie in
het gebied tussen nu en 10 jaar onherstelbaar;
Visserijopgave A: op korte termijn is er (mogelijk) een visserijopgave
benodigd ten aanzien vande betreffende kernopgave anders verandert de
situatie in het gebied tussen nu en 10 jaar onherstelbaar.

Zwaarte opgave

Bij het scoren van de zwaarte opgave zijn 4 criteria gehanteerd:
G=
extra niet in huidig beleid voorzien geld,
M=
maatschappelijke haalbaarheid,
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In de de kolom makkelijk, gemiddeld en zwaar geven de letters G, M, T en/of S
aan welk criteria hier van toepassing zijn.

KRW-opgave

In de kolommen is in de kolom zwaarte opgave tevens gescoord of er sprake is
van een opgave in KRW-verband (? ). Of oplossingen gevonden zullen moeten
worden in grond- en/of oppervlaktewater beheer. Niet alle opgaven zijn even
groot. Als de zwaarte opgave zwaar is gescoord betekent dit niet per definitie
dat de zwaarte van de KRW-opgave ook zwaar is.
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Bijlage 9.4.1.a: Analyse Natura 2000 landschap Noordzee, Waddenzee en Delta - kaart
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Bijlage 9.4.1.b: Analyse Natura 2000 landschap Noordzee, Waddenzee en Delta – schema
Natura 2000 gebied
Kernopgaven/

Huidige situatie mbt kernopgave
Goed

1. Waddenzee
1.03 overstroomde zandbanken & biogene
structuren

Moeilijk

Haalbaar?

Zwaarte opgave

Sense of
urgency

Makkelijk

Gemiddeld

Stroomgebied Nedereems + Rijn-Noord
x

S+T ?

1.07 zout-zoet overgangen Waddengebied

x

S+G ?

1.09 achterland fint

x

S+M ?

1.13 voortplantingshabitat

x

G+M

1.10 diversiteit getijdeplaten

x

S+M ?

1.11 rust-en foerageergebieden

x

T+M

1.16 diversiteit schorren en kwelders

x

S+T ? ?

7. Noordzeekustzone 11

A?

1.01 overstroomde zandbanken

x

1.02 zeezoogdieren

x

G ?

1.11 rust- en foerageergebieden
Let op: begrenzing Noordzeekustzone met
Waddenzee
1.13 voorplantingshabitat

x

?

x

A

x

A

109. Haringvliet
1.06 herstel estuarium

11

Zwaar

?

Stroomgebied Rijn-Noord
S+T

M+S

M+S
Stroomgebied Maas
?

M+G+S

Te overwegen is om kernopgave 1.10 toe te kennen aan dit gebied.

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

111

1.14 leefgebied noordse woelmuis

x

1.17 broedgelegenheid en foerageergebied

S
x

3.09 vochtige graslanden

M+S ?

x

113. Voordelta

Geen

?
Stroomgebied Schelde + Maas
S+T ?

1.01 overstroomde zandbanken

x

1.06 herstel estuarium

x

1.10 diversiteit getijdeplaten

x

S+M ?

1.11 rust- en foerageergebieden

x

M+S ?

A
G ?

114. Krammer-Volkerak

Stroomgebied Maas
M+S ?

1.08 zoet-zout overgang Oosterschelde

x

1.13 voortplantingshabitat

x

M+S

1.17 broedgelegenheid en foerageergebied

x

M+S ?

115. Grevelingen

1.04 foerageerfunctie visetende vogels

Geen ?
x

1.14 leefgebied noordse woelmuis

G
x

G ?

x
Zie ook Krammer-Volkerak

1.11 rust- en foerageergebieden
1.16 diversiteit schorren en kwelders
1.19 binnendijkse brakke gebieden
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Stroomgebied Schelde

G

x

1.15 lage begroeiingen

1.08 zoet-zout overgang Oosterschelde

.

x

1.13 voortplantingshabitat

118. Oosterschelde

A

x

Stroomgebied Schelde
M+S ?

A
.
x

A

x

A

S+T+G ?
S+T+G ?
M ?
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119. Veerse Meer

1.04 foerageerfunctie visetende vogels

120. Zoommeer

x

1.12 hoogwatervluchtplaats vogels

x

1.19 binnendijkse brakke gebieden

x

121. Yerseke en Kapelse Moer
1.19 binnendijkse brakke gebieden

geen

geen

Stroomgebied Schelde

Stroomgebied Schelde

G+S ?
Stroomgebied Schelde
G+S ?

x

122. Westerschelde & Saeftinghe

Stroomgebied Schelde
S+M+G ?

1.05 kwaliteit estuaria

x

1.13 voortplantingshabitat

x

1.16 diversiteit schorren en kwelders

x

S+G ?

1.19 binnendijkse brakke gebieden

x

S+G ?

A
M

123. Zwin & Kievittepolder

Stroomgebied Schelde

1.13 voortplantingshabitat

x

M

1.16 diversiteit schorren en kwelders

x

G ?

1.18 kruipend moerasscherm

x

Geen

x

Geen ?

x

S ?

124. Groote Gat
1.18 kruipend moerasscherm

Stroomgebied Schelde

125. Canisvlietse Kreek
1.18 kruipend moerasscherm

Stroomgebied Schelde

126. Vogelkreek
1.18 kruipend moerasscherm
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Stroomgebied Schelde
x

S+M ?
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Bijlage 9.4.2.a: Analyse Natura 2000 landschap Duinen – kaart
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Bijlage 9.4.2.b: Analyse Natura 2000 landschap Duinen – schema
Natura 2000 gebied
Kernopgaven

Huidige situatie mbt kernopgave
Goed

Moeilijk

Haalbaar?

Zwaarte opgave

Sense of
urgency

Makkelijk

2. Duinen en Lage Land Texel
2.02 grijze duinen

x

Gemiddeld
Stroomgebied Rijn-West
G+S

A

2.05 open vochtige duinvalleien

x

2.06 graslanden

x

M+S ?

2.08 gradiënt binnenduinrand

x

G+S ?

3. Duinen Vlieland
2.02 grijze duinen

G+S ?

A

Stroomgebied Rijn-Noord
G+S

x

2.03 duinheiden

x

Geen

2.05 open vochtige duinvalleien

x

G ?

4. Duinen Terschelling
2.02 grijze duinen
2.03 duinheiden

x

Stroomgebied Rijn-Noord
G+S

A

x

Geen

2.05 open vochtige duinvalleien

x

2.08 gradiënt binnenduinrand

x

M+S ?
G+S+M ?

5. Duinen Ameland
2.02 grijze duinen

x

2.05 open vochtige duinvalleien
2.08 gradiënt binnenduinrand

x
x

6. Duinen Schiermonnikoog
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Zwaar

Stroomgebied Rijn-Noord
G+S

A

G ?

G+S+M ?
Stroomgebied Rijn-Noord
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2.02 grijze duinen
2.05 open vochtige duinvalleien

x
x

G ?

2.06 graslanden

x

2.08 gradiënt binnenduinrand

x

84. Duinen Den Helder - Callantsoog
2.02 grijze duinen

2.05 open vochtige duinvalleien

S

A

x

M+S ?

A

M+S ?
Stroomgebied Rijn-West
M+S

A

x

2.06 graslanden

G+S ?
x

K+M+S ?

85. Zwanenwater & Pettemerduinen
2.02 grijze duinen
2.05 open vochtige duinvalleien

x
x

2.06 graslanden

S ?
x

86. Schoorlse Duinen

2.01 witte duinen en embryonale duinen
2.03 duinheiden

Geen

2.07 duinbeken

x

87. Noordhollands Duinreservaat
2.02 grijze duinen

88. Kennemerland-Zuid
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Stroomgebied Rijn-West
G+S

x
x

2.05 open vochtige duinvalleien

G+M+S ?

x

2.04 droge duinbossen

2.04 droge duinbossen

Stroomgebied Rijn-West
G+S

A

x

G
M+S ?
Stroomgebied Rijn-West
G+S

A

x

G
x

.

S ?
Stroomgebied Rijn-West
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2.01 witte duinen en embryonale duinen

x

2.02 grijze duinen

x

2.04 droge duinbossen

x

2.05 open vochtige duinvalleien

x

96. Coepelduynen
2.02 grijze duinen

G
G+S

A
G

G+S ?

x

G

97. Meijendel & Berkheide

Stroomgebied Rijn-West

2.01 witte duinen en embryonale duinen

x

2.02 grijze duinen

x

2.04 droge duinbossen

x

2.05 open vochtige duinvalleien

G
G+S

A
S

x

98. Westduinpark & Wapendal
2.02 grijze duinen
2.03 duinheiden

G+S ?

x

Stroomgebied Rijn-West
G+S

A

x

Geen

99. Solleveld
2.02 grijze dui nen
2.03 duinheiden

x

2.02 grijze duinen

x

2.05 open vochtige duinvalleien

x
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Geen

x

2.04 droge duinbossen

Stroomgebied Rijn-West
G+S

A

x

100. Voornes Duin

101. Duinen Goeree & Kwade Hoek

Stroomgebied Rijn-West

Stroomgebied Maas
G+S

A
Geen

G+S ?
Stroomgebied Maas
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2.01 witte duinen en embryonale duinen

x

Geen

2.05 open vochtige duinvalleien

x

G ?

2.06 graslanden

x

M ?

116. Kop van Schouwen
2.02 grijze duinen

x

2.06 graslanden

x

2.08 binnenduinrand

x

Stroomgebied Schelde
G+S
M+S+G ?
S+G ?

117. Manteling van Walcheren
2.04 droge duinbossen
2.05 open vochtige duinvalleien
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Stroomgebied Schelde
x

G
x

G+S ?
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Bijlage 9.4.3.a: Analyse Natura 2000 landschap Rivierengebied - kaart

Concept Natura 2000 doelendocument – bijlagen

119

Bijlage 9.4.3.b: Analyse Natura 2000 landschap Rivierengebied - schema
Natura 2000 gebied
Kernopgaven

Huidige situatie mbt kernopgave
Goed

Moeilijk

Haalbaar?

Zwaarte opgave

Sense of
urgency

Makkelijk

36. Uiterwaarden Zwarte water en Vecht
x

3.08 rietmoeras

x
x

3.14 droge hardhoutooibossen

S+G ?
A

M+S ?

A

S+G ?

x

M+S+T

38. Uiterwaarden IJssel

Stroomgebied Rijn-Oost

3.10 grasetende watervogels

x

S

3.12 plas-dras situaties

x

Geen ?

3.13 droge graslanden

x

3.14 droge hardhoutooibossen

G+S

A
x

M+S+T

39.Vecht en Beneden-Reggegebied
3.11 vissen en amfibieën

Stroomgebied Rijn-Oost
x

3.13 droge graslanden

S ?
x

M+G+S

A

66. Uiterwaarden Neder-Rijn

Stroomgebied Rijn-West

3.09 vochtige graslanden

x

3.10 grasetende watervogels

x

3.13 droge graslanden
3.14 droge hardhoutooibossen
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Zwaar

Stroomgebied Rijn-Oost

3.06 krabbescheerbegroeiingen

3.09 vochtige graslanden

Gemiddeld

A

S?
S

x
x

A

G+S
M+T
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67. Gelderse Poort12

Stroomgebied Rijn-West

3.07 vochtige alluviale bossen

x

3.08 rietmoeras

M+S ?
x

3.10 grasetende watervogels

x

3.13 droge graslanden

M+S ?

A, A
S

x

G+S

A

68. Uiterwaarden Waal

Stroomgebied Rijn-West

3.07 vochtige alluviale bossen

x

T ?

3.10 grasetende watervogels

x

Geen

3.13 droge graslanden

x

3.12 plas-dras situaties

x

Geen ?

x

??

S+G

A

70. Zuider Lingedijk & Diefdijk-Zuid

Stroomgebied Rijn-West

3.11 vissen en amfibieën

71. Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem

Stroomgebied West

3.07 vochtige alluviale bossen

x

3.11 vissen en amfibieën

x

3.13 droge graslanden

x

G+T ?

?

S ?

A

Geen

81. Kolland & Overlangbroek

Stroomgebied Rijn-West

3.07 vochtige alluviale bossen

x

S+G ?

82. Uiterwaarden Lek

Stroomgebied Rijn-West

3.13 droge graslanden

x

A

G+S

.

12

Te overwegen is om aan de Gelderse Poort tevens een kernopgave 3.14 droge hardhoutooibossen toe te kennen.
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105. Zouweboezem

Stroomgebied Rijn-West

3.06 krabbescheerbegroeiingen
3.08 rietmoeras

x
x

3.09 vochtige graslanden
3.11 vissen en amfibieën

S+M ?
Geen ?

x

S+M ?

A

x

Geen ?

108. Oude Maas
3.05 kwaliteitsverbetering zoetwatergetijde

Stroomgebied Rijn-West
x

S+T ?

111. Hollands Diep

Stroomgebied Maas

3.01 trekvissen

x

3.03 open water

x

3.05 kwaliteitsverbetering zoetwatergetijde

A

Geen

?

x

?

x

G+S+T ?

112. Biesbosch

Stroomgebied Maas

3.05 kwaliteitsverbetering zoetwatergetijde

x

G+M+S+T ?

3.08 rietmoeras

x

S+M+G ?

3.09 vochtige graslanden

x

3.13 droge graslanden

x

S+M ?
S+G

A

141. Oeffelter Meent
3.13 droge graslanden

Stroomgebied Maas
x

A

G

143. Zeldersche Driessen
3.13 droge graslanden

Stroomgebied Maas
x

S+M+G

A

152. Grensmaas
3.02 waterplanten
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Stroomgebied Maas
x

S ?
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3.04 grindbanken met pioniervegetaties

x

3.13 droge graslanden

x
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S+M ?

A

G
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Bijlage 9.4.4.a: Analyse Natura 2000 landschap Meren en moerassen - kaart
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Bijlage 9.4.4.b: Analyse Natura 2000 landschap Meren en moerassen – schema
Natura 2000 gebied
Kernopgaven

Huidige situatie mbt kernopgave
Goed

Moeilijk

Haalbaar?

Sense of
urgency

Zwaarte opgave
Makkelijk

Gemiddeld

Zwaar

Merenen moerassen - Afgesloten zeearmen en randmeren:
8. Lauwersmeer

Stroomgebied Rijn-Noord

4.01 evenwichtig systeem

x

4.02 rui - en rustplaatsen

M+S ?

x

Geen

4.03 moerasranden

x

G+S ?

1.17 broedgelegenheid en foerageergebied

x

G+S ?

72. IJsselmeer

Stroomgebied Rijn-Midden

4.01 evenwichtig systeem

x

M+S ?

4.02 rui - en rustplaatsen

x

M+S

4.03 moerasranden

x

4.04 plas-dras situaties

x

M+S+T ?
G

73. Markermeer & IJmeer

Stroomgebied Rijn-Midden

4.01 evenwichtig systeem

x

4.02 rui - en rustplaatsen

M+G+S ?

x

M+S

4.03 moerasranden
4.13 brakke ruigtes

?

x
x
Leentjebuur uit laagveen

74. Zwarte Meer
4.03 moerasranden
4.04 plas- dras situaties
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M+S ?
geen

?

Stroomgebied Rijn-Midden
x
x

M+S ?
M+S ?
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4.15 vochtige graslanden

x

M

75. Ketelmeer & Vossemeer
4.02 rui - en rustplaatsen

Stroomgebied Rijn-Midden
x

4.03 moerasranden

S
x

G+S ?

A

A want laatste bolwerk grote karekiet bedreigd.
Stroomgebied Rijn-Midden

76. Veluwerandmeren
4.01 evenwichtig systeem

x

M ?

4.02 rui- en rustplaatsen

x

M

4.03 moerasranden

x

M+S+T ?

77. Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
4.01 evenwichtig systeem

Stroomgebied Rijn-Midden
x

S ?

Meren en moerassen – Zeeklei

10. Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving
4.05 rui -en rustplaatsen

Stroomgebied Rijn-Noord

x

4.07 plas-dras situaties

geen
x

M+S ?

A

56. Arkemheen

Stroomgebied Rijn-Midden

4.07 plas-dras situaties

x

S

78. Oostvaardersplassen

Stroomgebied Rijn-Midden

4.05 rui - en rustplaatsen

x

x

4.06 overjarig riet

x

S ?

4.07 plas-dras situaties

x

S ?

x
x

S
S ?

79. Lepelaarplassen
4.05 rui - en rustplaatsen
4.06 overjarig riet
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?

?

Stroomgebied Rijn-Midden
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106. Boezems Kinderdijk
4.06 overjarig riet

Stroomgebied Rijn-West
x

Geen

x

Geen

110. Oudeland van Strijen
4.07 plas-dras situaties

Stroomgebied Rijn-West

127. Markiezaat

Stroomgebied Schelde

4.12 overjarig riet

x

M+S ?

162. Abtskolk en De Putten
4.07 plas-dras situaties

Stroomgebied Rijn-West
x

Geen

Meren en moerassen - laagveen
9. Groote Wielen

4.11 plas-dras situaties

Stroomgebied Rijn-Noord
x

4.12 overjarig riet
4.16 rui - en rustplaatsen

M+S
x

S

x

Geen

4.11 plas-dras situaties

x

S ?

4.16 rui - en rustplaatsen

x

geen

11. Witte en Zwarte Brekken

Stroomgebied Rijn-Noord

12. Sneekermeergebied

Stroomgebied Rijn-Noord

4.11 plas-dras situaties
4.16 rui - en rustplaatsen

?

x
x

M+S ?
geen

13. Alde Feanen

Stroomgebied Rijn-Noord

4.08 evenwichtig systeem

x

M+S ?

4.09 compleetheid in ruimte en tijd

x

M+S ?

4.11 plas-dras situaties

x

M+S ?
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4.12 overjarig riet

x

X?

14. De Deelen

Stroomgebied Rijn-Noord

4.08 evenwichtig systeem

x

4.12 overjarig riet

x

S+M ?
x

18. Rottige Meenthe & Brandemeer

Stroomgebied Rijn-Noord

4.08 evenwichtig systeem

x

X?

4.09 compleetheid in ruimte en tijd

x

G?

4.15 vochtige graslanden

x

G?

19. Leekstermeergebied
4.11 plas-dras situaties
4.12 overjarig riet

Stroomgebied Rijn-Noord
x

S+G ?
x

S+G+M ?

20.Zuidlaardermeergebied

Stroomgebied Rijn-Noord

4.11 plas-dras situaties

x

S+G ?

4.12 overjarig riet

x

S+G ?

34. Weerribben

Stroomgebied Rijn-Oost

4.08 evenwichtig systeem

x

4.09 compleetheid in ruimte en tijd

x

S+M ?

4.10 hoogveen-regenwaterlenzen

x

S+G ?

4.12 overjarig riet

x

M+G ?

A

35. Wieden

Stroomgebied Rijn-Oost

4.08 evenwichtig systeem

x

4.09 compleetheid in ruimte en tijd

x
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S+M ?

A

M+S ?
M+S ?
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4.12 overjarig riet
4.15 vochtige graslanden

x

M+S ?

x

G ?

37. Olde Maten & Veerslootlanden

Stroomgebied Rijn-Oost

4.08 evenwichtig systeem

x

4.15 vochtige graslanden

x

M+S ?
M+S ?

A

83. Botshol

Stroomgebied Rijn-West

4.08 evenwichtig systeem

x

M+S+G ?

4.09 compleetheid in ruimte en tijd

x

M+S+G ?

89. Eilandspolder
4.16 rui - en rustplaatsen

Stroomgebied Rijn-West
x

4.09 compleetheid in ruimte en tijd
4.11 plas-dras situaties

Geen
x

x

M+S ?
S?

90. Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Stroomgebied Rijn-West

4.08 evenwichtig systeem

x

M+S ?

4.09 compleetheid in ruimte en tijd

x

M+S ?

4.11 plas-dras situaties

x

x ?

x

x ?

91. Polder Westzaan
4.11 plas-dras situaties

Stroomgebied Rijn-West

4.12 overjarig riet

x

M+S+G ?

4.13 brakke ruigtes

x

M+S+G ?

92. Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
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Stroomgebied Rijn-West
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4.09 compleetheid in ruimte en tijd
4.11 plas-dras situaties

x

M+S+G ?

x

x ?

4.12 overjarig riet

x

4.13 brakke ruigtes

x

G+S ?
M+S+G ?

93. Zeevang

Stroomgebied Rijn-West

4.11 plas-dras situaties

?

4.12 overjarig riet

?

94. Naardermeer

Stroomgebied Rijn-West

4.08 evenwichtig systeem

x

M+S ?

4.12 overjarig riet

x

x ?

4.14 hoogveenbossen

x

S ?

4.15 vochtige graslanden

x

S ?

95. Oostelijke Vechtplassen

Stroomgebied Rijn-Midden

4.08 evenwichtig systeem

x

4.09 compleetheid in ruimte en tijd

x

4.12 overjarig riet

x

4.15 vochtige graslanden

x

M+S+G ?
S+G ?
M+S

A

S+G ?

102. De Wilck
4.11 plas-dras situaties

Stroomgebied Rijn-West
x

M+S ?

103. Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
4.08 evenwichtig systeem
4.09 compleetheid in ruimte en tijd
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Stroomgebied Rijn-West
x
x

M+S+G ?

A
.

M+S+G ?
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4.12 overjarig riet

x

4.15 vochtige graslanden

x

M+S+G ?
M+S

104. Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
4.11 plas-dras situaties

Stroomgebied Rijn-West
x

4.15 vochtige graslanden
4.16 rui - en rustplaatsen

Geen ?
x

S+G ?

AA

x

x

4.11 plas-dras situaties

x

x ?

4.15 vochtige graslanden

x

G ?

107. Donkse Laagten
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Stroomgebied Rijn-West
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Bijlage 9.4.5.a: Analyse Natura 2000 landschap Beekdalen - kaart
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Bijlage 9.4.5.b: Analyse Natura 2000 landschap Beekdalen – schema
Natura 2000 gebied
Kernopgaven

Huidige situatie mbt kernopgave
Goed

Moeilijk

Haalbaar?

Zwaarte opgave

Sense of
urgency

Makkelijk

15. Van Oordt’s Mersken
x

S+G ?

16. Wijnjeterper Schar

Stroomgebied Rijn-Noord
x

5.06 beekdalflanken

S+G ?
x

S+G ?

AA

25. Drentse Aa gebied

Stroomgebied Nedereems

5.02 herstel beeklopen

x

5.03 kalkmoerassen en trilvenen

x

5.06 beekdalflanken
Beste potenties in dit gebied
5.07 vochtige alluviale bossen

x
x

G+M+S ?
G ?

A

G ?
G?

28. Elperstroomgebied

Stroomgebied Rijn-Oost

5.03 kalkmoerassen en trilvenen

x

5.06 beekdalflanken

x

G ?

S+M ?

x

G ?

45. Springendal & Dal van de Mosbeek

Stroomgebied Rijn-Oost

5.02 herstel beeklopen
5.03 kalkmoerassen en trilvenen

x

5.06 beekdalflanken

x

G?

5.07 vochtige alluviale bossen

x

G?

47. Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
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Zwaar

Stroomgebied Rijn-Noord

5.06 beekdalflanken

5.05 schraalgraslanden

Gemiddeld

S+M ?

Stroomgebied Rijn-Oost
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5.05 schraalgraslanden
5.07 vochtige alluviale bossen

x

S+M ?

x

S+M ?

.
5.08 eiken-haagbeukenbossen

x

S+M ?

48. Lemselermaten

Stroomgebied Rijn-Oost

5.03 kalkmoerassen en trilvenen

x

5.06 beekdalflanken

x

5.07 vochtige alluviale bossen

M+G ?

.

M+G ?

x

Geen ?

49. Dinkelland

Stroomgebied Rijn-Oost

5.02 herstel beeklopen

x

5.06 beekdalflanken

x

5.07 vochtige alluviale bossen

G+M+S ?
S+G ?

x

5.08 eiken-haagbeukenbos
Toegevoegd na vervaardiging kaarten

Geen ?
x

S?

52. Boddenbroek

Stroomgebied Rijn-Oost

5.03 kalkmoerassen en trilvenen

x

58. Landgoederen Brummen
5.05 schraalgraslanden

M+G ?
.

.

Stroomgebied Rijn-Midden

x

60. Stelkampsveld

M+G+S ?

Stroomgebied Rijn-Oost

5.03 kalkmoerassen en trilvenen

x

M+G ?

5.06 beekdalflanken

x

M+G ?

5.07 vochtige alluviale bossen

x

M+G ?

63. Bekendelle
5.07 vochtige alluviale bossen
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Stroomgebied Rijn-Oost
x

T+G ?
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5.08 eiken-haagbeukenbossen

x

S +M ?

65. Bennekomse Meent

Stroomgebied Rijn-Midden

5.03 kalkmoerassen en trilvenen

x

A

M+G+S ?

5.05 schraalgraslanden

x

A

M+G+S ?

69. Bruuk
5.05 schrale graslanden

Stroomgebied Rijn-West
x

G ?

80. Groot Zandbrink

Stroomgebied Rijn-Midden

5.05 schraalgraslanden

x

M+S ?

129. Ulvenhoutse Bos

Stroomgebied Maas

5.07 vochtige alluviale bossen

x

S+G ?

5.08 eiken-haagbeukenbossen

x

S+G ?

130. Langstraat

Stroomgebied Maas

5.03 kalkmoerassen en trilvenen

x

4.08 evenwichtig systeem

x

G+S ?
M+S+G ?

132. Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
5.04 leefgebied pimpernelblauwtjes
5.05 schraalgraslanden

Stroomgebied Maas
x

M+S

x

4.08 evenwichtig systeem

S+G+M ?
x

S+G

147. Leudal

Stroomgebied Maas

5.07 vochtige alluviale bossen

x

S+G ?

148. Swalmdal
5.02 herstel beeklopen
5.07 vochtige alluviale bossen
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Stroomgebied Maas
x
x

M+S ?
S ?
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150. Roerdal

Stroomgebied Maas

5.02 herstel beeklopen

x

M+S ?

5.04 leefgebied pimpernelblauwtjes

x

M+S

5.07 vochtige alluviale bossen

x

M+S ?
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Bijlage 9.4.6.a: Analyse Natura 2000 landschap Hogere zandgronden – kaart
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Bijlage 9.4.6.b: Analyse Natura 2000 landschap Hogere zandgronden – schema
Natura 2000 gebied
Kernopgaven

Huidige situatie mbt kernopgave
Goed

Moeilijk

Haalbaar?

Sense of
urgency!

Zwaarte opgave
Makkelijk

17. Bakkeveense Duinen
6.08 structuurrijke droge heiden

x

S

Stroomgebied Nedereems

5.7 vochtige alluviale bossen

x

S+M ?

x

S

x

S

22. Norgerholt
6.14 beuken-eikenbossen met hulst

Stroomgebied Rijn-Noord

25. Drentse Aa-gebied

Stroomgebied Nedereems

6.05 natte heiden

x

6.08 structuurrijke droge heiden

x

6.13 oude eikenbossen

x

S ?
S+G
S

26. Drouwenerzand
6.08 structuurrijke droge heiden

Stroomgebied Nedereems
x

6.11 jeneverbesstruwelen

S
x

S+G

27. Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Stroomgebied Rijn-Noord

6.03 zure vennen

x

S+M ?

6.05 natte heiden

x

S+M ?

6.08 structuurrijke droge heiden
6.12 stuifzandlandschappen
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Zwaar

Stroomgebied Rijn-Noord

21. Lieftinghsbroek

6.14 beuken-eikenbossen met hulst

Gemiddeld

x

S
x

S+G
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29. Havelte-Oost

Stroomgebied Rijn-Oost

6.05 natte heiden

x

S+M+G ?

6.06 schrale graslanden

x

6.08 structuurrijke droge heiden

x

G

x

S ?

A

G ?

30. Dwingelderveld
6.03 zure vennen

Stroomgebied Rijn-Oost

6.04 veentjes

x

S+M ?

6.05 natte heiden

x

S+M ?

6.11 jeneverbesstruwelen

x

S+G

31. Mantingerbos
6.14 beuken-eikenbossen met hulst

Stroomgebied Rijn-Oost
x

S

32. Mantingerzand

Stroomgebied Rijn-Oost

6.05 natte heiden

x

S+G ?

6.08 structuurrijke droge heiden

x

S+M

6.11 jeneverbesstruwelen

x

S+G

39. Vecht- en Beneden-Reggegebied
6.03 zure vennen

Stroomgebied Rijn-Oost
x

G ?

6.05 natte heiden

x

S+M ?

6.08 structuurrijke droge heiden

x

S+G

6.11 jeneverbesstruwelen

x

G+S
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41. Boetelerveld

Stroomgebied Rijn-Oost

6.05 natte heiden

x

S+M ?

6.06 schrale graslanden

x

S+M ?

42. Sallandse Heuvelrug

Stroomgebied Rijn-Oost

6.05 natte heiden
6.08 structuurrijke droge heiden

x

S+M ?

x

G

6.10 korhoen

x

6.11 jeneverbesstruwelen

x

S+G+M

A
S+G

43. Wierdense Veld

Stroomgebied Rijn-Oost

6.04 veentjes

x

S+M+G+T ?

6.05 natte heiden

x

S+M+G+T ?

44. Borkeld
6.06 schrale graslanden

x

6.08 structuurrijke droge heiden

x

6.11 jeneverbesstruwelen

x

Stroomgebied Rijn-Oost
S+M ?
S
S+G

46. Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Stroomgebied Rijn-Oost

6.01 zeer zwak gebufferde vennen

x

S+M ?

6.02 zwak gebufferde vennen

x

S+M ?

6.05 natte heiden

x

S ?

6.7 eiken-haagbeukenbossen

x

Geen ?

5.7 vochtige alluviale bossen

x

Geen ?

50. Landgoederen Oldenzaal
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Stroomgebied Rijn-Oost
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51. Lonnekermeer

Stroomgebied Rijn-Oost

6.02 zwak gebufferde vennen

x

S+M ?

6.06 schrale graslanden

x

S+M ?

53. Buurserzand & Haaksbergerveen

Stroomgebied Rijn-Oost

6.02 zwak gebufferde vennen

x

S+M ?

6.05 natte heiden

x

S+M ?

6.08 structuurrijke droge heiden

x

S+G

57. Veluwe

Stroomgebied Rijn-Midden

5.01 waterplanten

x

S ?

6.04 veentjes

x

S ?

6.08 structuurrijke droge heiden

x

S

6.09 intern verbinden

x

6.12 stuifzandlandschappen

x

6.13 oude eikenbossen

x

M
S+G
G

59. Teeselinkven
6.02 zwak gebufferde vennen

Stroomgebied Rijn-Oost
x

S+M ?

62. Willinks Weust

Stroomgebied Rijn-Oost

6.06 schrale graslanden

x

S ?

6.7 eiken-haagbeukenbossen

x

S ?

6.11 jeneverbesstruwelen

x

S

128. Brabantse Wal
6.01 zeer zwakgebufferde vennen
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Stroomgebied Maas
x

S+M+G ?
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6.08 structuurrijke droge heiden

x

6.09 intern verbinden

G
x

G

131. Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Stroomgebied Maas

6.12 stuifzandlandschappen
5.07 vochtige alluviale bossen

x
x

S+M
x

133. Kampina & Oisterwijkse Vennen

Stroomgebied Maas

6.01 zeer zwakgebufferde vennen

x

S+M ?

6.02 zwak gebufferde vennen

x

S+M ?

6.05 natte heiden

x

6.06 schrale graslanden

S+M ?
x

S+M ?

134. Regte Heide & Rielse Laag

Stroomgebied Maas

6.05 natte heiden

x

S

6.08 structuurrijke droge heiden

x

S

135. Kempenland–West
5.01 waterplanten

?

Stroomgebied Maas
x

M+S ?

6.02 zwak gebufferde vennen

x

S+M ?

6.09 intern verbinden

x

G+M

136. Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Stroomgebied Maas

5.01 waterplanten

x

S+M ?

6.02 zwak gebufferde vennen

x

S+G ?

6.03 zure vennen

x

6.08 structuurrijke droge heiden
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S
x

?
S+G
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137. Strabrechtse Heide & Beuven

Stroomgebied Maas

6.01 zeer zwak gebufferde vennen

x

6.05 natte heiden

x

G ?

6.08 structuurrijke droge heiden

x

G

5.07 vochtige alluviale bossen

G+S ?

x

G?

138. Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
6.02 zwak gebufferde vennen

Stroomgebied Maas
x

6.08 structuurrijke droge heiden

G+S ?
x

G+M

142. Sint Jansberg

Stroomgebied Maas

6.13 oude eikenbossen

x

5.07 vochtige alluviale bossen

x

G
M+G+S ?

144. Boschhuizerbergen

Stroomgebied Maas

6.11 jeneverbesstruwelen

x

S+G

145. Maasduinen
6.03 zure vennen

Stroomgebied Maas
x

S+M ?

6.05 natte heiden

x

G+M ?

6.08 structuurrijke droge heiden

x

S+M

6.09 intern verbinden

x

146. Sarsven en De Banen
6.01 zeer zwak gebufferde vennen
6.02 zwak gebufferde vennen
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M

Stroomg ebied Maas
x

S+M ?
x

S+M ?
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149. Meinweg

Stroomgebied Maas

6.03 zure vennen

x

S?

6.05 natte heiden

x

S?

6.08 structuurrijke droge heiden

x

S

5.01 vissen en waterplanten

x

S?

5.07 vochtige alluviale bossen

x

S?

151. Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Mariahoop
PM Vleermuizen

Stroomgebied Maas

x

G

6.05 natte heiden

x

G ?

6.08 structuurrijke droge heiden

x

G

155. Brunssummerheide
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Stroomgebied Maas
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Bijlage 9.4.7.a: Analyse Natura 2000 landschap Hoogvenen - kaart
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Bijlage 9.4.7.b: Analyse Natura 2000 landschap Hoogvenen – schema
Natura 2000 gebied
Kernopgaven

Huidige situatie mbt kernopgave
Goed

Moeilijk

Haalbaar?

Zwaarte opgave

Sense of
urgency

Makkelijk

23. Fochteloërveen
7.01 uitbreiding actieve kern
Toevoegen aan database
7.02 initiëren hoogveenvorming

S+T ?

x

S+M ?
x

G+S+M ?

A

24. Witterveld

7.03 overgangszones grote venen

Stroomgebied Nedereems
x

S+G ?
x

S+M ?

33. Bargerveen

Stroomgebied Rijn-Oost

7.01 uitbreiding actieve kern

x

7.02 initiëren hoogveenvorming

x

7.03 overgangszones grote venen

x

7.04 bovenveengraslanden

x

S+T ?
S+M+T ?

A
S+T ?
G

40. Engbertsdijksvenen

Stroomgebied Rijn-Oost

7.02 initiëren hoogveenvorming

x

S+M ?

7.03 overgangszones grote venen

x

S+ T ?

53. (Buurserzand &) Haaksbergerveen
7.05 herstel actief hoogveen
7.06 randzone van het veen

54. Witte Veen
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Zwaar

Stroomgebied Rijn-Noord
x

7.03 overgangszones grote venen

7.01 uitbreiding actieve kern

Gemiddeld

Stroomgebied Rijn-Oost
x
x

S +T+M ?

A
S+G ?

Stroomgebied Rijn-Oost
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7.05 herstel actief hoogveen

x

7.06 randzone van het veen

x

S+T ?
S+T ?
Grensoverschrijdende aanpak nodig

55. Aamsveen

Stroomgebied Rijn-Oost

7.05 herstel actief hoogveen

x

7.07 inbedding in landschap

x

S+T ?
S+T ?

Grensoverschrijdende aanpak nodig
Stroomgebied Rijn-Oost

61. Korenburgerveen
7.05 herstel actief hoogveen

x

S+T ?

7.06 randzone van het veen

x

S+T ?

7.07 inbedding in landschap

x

S+T ?

A

64. Wooldse Veen

Stroomgebied Rijn-Oost

7.05 herstel actief hoogveen

x

7.06 randzone van het veen

x

S+T ?

.

S+T ?
Grensoverschrijdende aanpak nodig

139. Deurnsche Peel & Mariapeel

Stroomgebied Maas

7.02 initiëren hoogveenvorming
7.03 overgangszones grote venen

x
.

S+G ?

x

x ?

x

x ?

140. Groote Peel
6.05 natte heiden
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Stroomgebied Maas
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Bijlage 9.4.8.a: Analyse Natura 2000 landschap Heuvelland - kaart
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Bijlage 9.4.8.b: Analyse Natura 2000 landschap Heuvelland – schema
Natura 2000 gebied
Kernopgaven

Huidige situatie mbt kernopgave
Goed

Moeilijk

Haalbaar?

Zwaarte opgave

Sense of
urgency

Makkelijk

153. Bunder- en Elsloërbos

Zwaar

Stroomgebied Maas

8.03 hellingbossen en zomen

x

8.08 beekdalbossen

x

G
S+M ?

A

154. Geleenbeekdal

Stroomgebied Maas

8.05 vissen en waterplanten

x

8.06 kalkmoerassen

x

8.08 beekdalbossen

x

8.09 zeggekorfslak

Gemiddeld

S+G+M ?
S+G

A

S+G+M ?

x

x ?

8.01 mozaïek bijzondere graslanden

x

x

8.10 mozaïek groeves

x

x

8.04 structuurrijke plateaubossen

156. Bemelerberg & Schiepersberg

Stroomgebied Maas

8.11 geelbuikvuurpad

x

x ?

157. Geuldal
8.01 mozaïek bijzondere graslanden

Stroomgebied Maas
x

G

8.03 hellingbossen en zomen

x

G+S

8.04 structuurrijke plateaubossen

x

G+T
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8.05 vissen en waterplanten

x

8.07 zinkgraslanden

x

8.12 winterbiotoop vleermuizen

S+G ?
G+S ?

A

x

G

x

G

158. Kunderberg
8.01 mozaïek bijzondere graslanden

Stroomgebied Maas

159. Sint Pietersberg & Jekerdal

Stroomgebied Maas

8.01 mozaïek bijzondere graslanden

G+M

8.05 vissen en waterplanten

S+G+M ?

8.10 mozaïek groeves
8.12 winterbiotoop vleermuizen

G
x

G

160. Savelsbos
8.01 mozaïek bijzondere graslanden

Stroomgebied Maas
G

8.02 geelbuikvuurpad
8.03 hellingbossen en zomen

G+S ?
G

161. Noordbeemden & Hoogbos
8.03 hellingbossen en zomen
8.08 beekdalbossen
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Stroomgebied Maas
G
M+S ?
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Bijlage 9.5 Natura 2000 doelen op gebiedsniveau
Deze bijlage omvat het programma van eisen voor de formulering van de gebiedsdoelen (bijlage 9.5.1) én geeft een overzicht van de voorgestelde grenswijzigingen (bijlage 9.5.2).

Voor de concept-gebiedsdoelen, de voorstellen voor verandering van de databases en concrete voorstellen voor herbegrenzing van de Natura 2000 gebieden wordt
verwezen naar de Natura 2000 gebiedendocumenten.
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Bijlage 9.5.1: Natura 2000 doelen op gebiedsniveau – programma van eisen gebiedsdoelen
Inleiding

De gebiedsdoelen zijn geformuleerd binnen de hoofdlijnen en principes van de
Natura 2000 Contourennotitie. ( zie ook paragraaf 2.1)
Opmerking vooraf
q De Natura 2000 doelen op gebiedsniveau tezamen, zo nodig aangevuld met
doelen buiten het Natura 2000 netwerk, voorzien in het Natura 2000 doel
op landelijk niveau voor de habitattypen en soorten.
q Doelen worden geformuleerd op basis van de best beschikbare kennis;
q Omdat voor de habitattypen in 2005 nog geen nulmeting beschikbaar is
wordt gewerkt met indicaties van de richting wat betreft oppervlakte en
verspreiding.
q Doelen voor soorten, met name vogels, zijn voorzover mogelijk wel
kwantitatief en geven orde van grootte aan.
q Met name bij vogels wordt de relatie met andere gebi eden aangegeven
door het combineren van gebiedsdoelen tot regionale doelen voor een
complex van gebieden. Niet-broedvogels waarvoor het gebied van beperkte
betekenis is voor de landelijke en internationale populatie (resp. <2% en
<1%) krijgen alleen op regionaal niveau een kwantitatief ingevuld doel.

Programma van eisen Natura 2000 doelen op gebiedsniveau:
Punt 1: Voor welke soorten en habitattypen?:
Instandhoudingsdoelen worden geformuleerd voor alle soorten en habitattypen
waarvoor het gebied is aangemeld (Habitatrichtlijn) of aangewezen
(Vogelrichtlijn), op basis van de gegevens uit de Natura 2000 gebieden
database van de Europese Commissie. Nederland levert de ingevulde gebieden
database aan Brussel; de laatste levering heeft plaatsgevonden in 2004 [1].
Doelen worden geformuleerd per subtype van een habitattype. Voor
habitattypen of soorten die in de database zijn aangemeld als insignificant
voorkomend (representativiteit D), wordt alleen een instandhoudingsdoel
geformuleerd indien dit nodig is voor het realiseren van een landelijk gunstige
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staat van instandhouding en/of versterken van de samenhang van het Natura
2000 netwerk[2].
In bepaalde gevallen worden doelen geformuleerd voor een habitattype of
soort waarvoor het Natura 2000 gebied niet is aangemeld/aangewezen,
namelijk wanneer er vanuit het landelijke doel (het bereiken van een gunstige
staat van instandhouding: meer oppervlakte, grotere populatie, duurzaamheid
op langere termi jn, samenhang van het Natura 2000 netwerk) reden is om het
habitattype of de soort in meer gebieden te ontwikkelen en omdat hiervoor in
het betreffende gebied goede mogelijkheden bestaan. Hierbij kunnen ook in
gebieden van de Vogelrichtlijn doelen vanuit de Habitatrichtlijn worden
geformuleerd en in gebieden van de (keuze) Habitatrichtlijn doelen vanuit de
Vogelrichtlijn.
Voorbeelden:
q ontwikkeling van thans lokaal verdwenen habitattypen en soorten (bijv.
stroomdalgraslanden in delen van het Rivierengebied);
q ontwikkeling van een habitat in een gebied waar het momenteel niet
voorkomt en in het verleden niet voorkwam, maar waar wel gunstige
voorwaarden op de langere termijn bestaan;
q recente vestiging van een populatie, of een sterke toename, van soorten
die in een ongunstige staat van instandhouding verkeren òf waarvoor de
Nederlandse populatie van groot Europees belang is (bijvoorbeeld
lepelaar), waardoor de betekenis van het gebied voor de landelijke
gunstige staat van instandhouding recent sterk is toegenomen.
Punt 2: Combinaties:
Voorzover ze niet samenvallen met de Natura 2000 doelen worden deze doelen
toegevoegd aan, de doelen voor soorten worden waar mogelijk gecombineerd
met de doelen voor habitattypen. Doelen op basis van Vogelrichtlijn en doelen
op basis van Habitatrichtlijn zijn op gebiedsniveau, waar nodig afgestemd.

152

Voorbeeld:
q Geleenbeekdal:
Behoud oppervlakte en kwaliteit van vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen).
Toelichting: In het Geleenbeekdal komen op diverse plaatsen alluviale, door
kwelwater gevoede elzenbroekbossen voor (Carici elongatae-Alnetum
glutinosae), die onder meer een ideaal biotoop vormen voor de
zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana); ….
Punt 3: Behoud en/of verbetering
Instandhoudingsdoelen worden geformuleerd in termen van behoud (stand-still
beginsel) of in termen van verbetering: Verbetering kan op drie elkaar
aanvullende manieren:
q uitbreiding van een habitattype of van de populatie van een soort;
q herstel van de kwaliteit van een habitattype of het leefgebied van een
soort;
q verbetering van de ruimtelijke samenhang van een habitattype of het
leefgebied van een soort) door een betere lokalisatie.
Punt 4: Voorwaarden voor achteruitgang
In uitzonderingssituatie wordt een instandhoudingsdoel geformuleerd n
termen van ‘achteruitgang’ (in omvang of kwaliteit). Dit kan alleen als dit
bijdraagt aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van een
ander habitattype of soort, waarvoor het gebied van belang is of kan zijn. Op
landelijk niveau dient de balans positief te zijn.
Voorbeeld:
q Duinen Schiermonnikoog:
behoud oppervlakte aan duindoornstruwelen; een eventuele achteruitgang
is toegestaan, maar alleen ten gunste van H2130 grijze duinen of H2190
vochtige duinvalleien.
Punt 5: Fluctuaties
Door hun grote mobiliteit kunnen de aantallen van soorten als pleisterende
vogels en zeehonden binnen een gebied van jaar tot jaar sterk fluctueren, door
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omstandigheden binnen of buiten het Natura 2000 gebied. Dit wordt ondervangen door het formuleren van regionale doelen en voor niet-broedvogels ook
door te evalueren op grond van een meerjaarlijks gemiddelde (zie ook onder
punt 6).
Voorbeeld:
q Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en behoud van de omvang van de
lokale populatie als bijdrage aan behoud van een populatie in de regio van
ten minste xxx vogels.
De regio’s voor niet-broedvogels zijn:
1. Noordzeekustzone en Wadden + Duinen (Vlieland en Zwanenwater);
2. Zoute delta en Voordelta + Zoete delta + Voornes duin;
3. Rivierengebied (incl. Biesbosch en Hollands Diep);
4. IJselmeergebied (incl. Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen);
5. Meren en Moerassen overige gebieden + Hoogvenen (Deurnesche Peel
en Groote Peel).
Punt 6: Kwantiteit of alleen richting
Uitbreidingsdoelen voor oppervlakte (habitattypen) en populatie-omvang
(soorten) worden meestal niet gekwantificeerd, omdat de huidige situatie
(oppervlakte van habitattypen, populatiegrootte van soorten) niet altijd bekend
is. Voor vogels kan het al wel kwantitatief.
Bij broedvogels wordt gebruik gemaakt van ‘sleutelpopulaties’ (broedvogels) ‘).
Een sleutelpopulatie bestaat uit het minimum aantal broedparen dat nodig is
voor een duurzaam levensvatbare lokale populatie.
Bij niet-broedvogels wordt in aanvulling op een doel op gebiedsniveau een
drempelwaarde op regionaal niveau geformuleerd. De drempelwaarde is de
ondergrens van de natuurlijke fluctuatie in aantallen in een gunstige situatie.
Voorbeeld:
Gelderse Poort:
Herstel omvang en kwaliteit leefgebied en het herstel sleutelpopulatie
[roerdompen] van ten minste xxx paar.

q
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Punt 7 landschappelijke context
Doelen worden zo nodig aangevuld met formuleringen over de landschappelijke
context. Dit speelt wanneer de aanwezigheid van een bepaalde
landschappelijke configuratie (bijv. een mozaïek of gradiënt) noodzakelijk is
voor de du urzaamheid van de omvang of kwaliteit van het habitattype of
leefgebied van een soort.
Voorbeelden:
q Veluwe:
Op landschapsschaal wordt gestreefd naar een grotere oppervlakte aan
kleinschalig en dynamisch open landschap (heide, stuifzand, water) in
mozaïek met struweel en bos (‘groene heide’), en betere verbindingen
tussen open landschapselementen.
q Drentsche Aa:
Op landschapsschaal wordt herstel van het natuurlijke beekdallandschap
nagestreefd, met en afwisseling van bossen, houtwallen, heidevelden (in de
bovenloop) en graslanden dient zo veel mogelijk geoptimaliseerd te worden,
waarbij rechtgetrokken delen hersteld worden. Dit zal ten goede komen
aan allerlei habitattypen en soorten.
Punt 8: lokalisering van de doelen
doelen worden zo nodig aangevuld met een (globale) localisering binnen het
gebied. Dit speelt met name in grote Natura 2000 gebieden, Natura 2000
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gebieden die uit meerdere deelgebieden bestaan en Natura 2000 gebieden
waar het oorspronkelijke Vogel- of Habitatrichtlijngebied slechts een beperkt
deel van het gebied uitmaakt.
Voorbeelden:
q Geleenbeekdal:
Behoud van de kwaliteit en uitbreiding van de oppervlakte van beukeneikenbossen met hulst […] in het [deelgebied] Imstenraderbos.
q IJsselmeer:
Herstel van omvang en kwaliteit leefgebied voor herstel van een
sleutelpopulatie van de kemphaan (40 paar) op de Makkumer en Workumer
waarden.
Punt 9: termijnen
Er worden geen termijnen genoemd waarop de doelen gehaald moeten worden.
[1]

De Natura 2000 database zal nog worden aangepast voor belangrijke habitattypen en
of soorten die in een gebied voorkomen maar daar nu niet zijn aangemeld.
[2]
Volgens de Europese kaders is het niet nodig om hiervoor instandhoudingsdoelen te
formuleren. Voor het bereiken van een (meer) gunstige staat van instandhouding op
landelijk niveau kan dit toch noodzakelijk zijn.
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Bijlage 9.5.2 Natura 2000 doelen op gebiedsniveau – begrenzingswijzigingen
Grenswijzigingen van 50 ha en meer die niet in paragraaf 6.3 zijn behandeld
(Vogelrichtlijn alleen buiten Natura 2000).
7. Noordzeekustzone
Het vogelrichtlijngebied omvat de kustzone met een breedte van drie
zeemijlen vanuit de kustlijn van de Duitse grens tot aan Petten (ongeveer
overeenkomend met de 15 meter dieptelijn). Het Habitatrichtlijngebied dat
aanzienlijk kleiner is en hier vrijwel geheel binnenvalt, gaat niet verder dan de
5 meter dieptelijn en strekt zicht uit van de Duitse grens tot aan het
Marsdiep. In het Integraal beheersplan Noordzee (2005) is vastgelegd dat dit
gebied over enkele jaren (2008) zal worden uitgebreid tot de 20 meter diepte
lijn. Een grens die ecologisch gezien meer logisch is. Ter hoogte van de
eilanden zou de grens ongeveer samenvallen met de zuidzijde van de vaargeul.
Bovendien is voorzien in uitbreiding in zuidelijke richting tot aan Bergen.
Voorstel is om de begrenzing van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied in 2008
gelijk te trekken. Hiermee wordt het leefgebied van de zeehonden in de winter
beter afgedekt. Dit leefgebied is ruimer dan tot de 5 meter diepte lijn (ter
hoogte van Texel is de afstand tot de 5 meter dieptelijn slechts enkele
honderden meters.
Overigens zij opgemerkt dat als technische aanpassing de stranden van de
eilanden bij de Noordzeekustzone worden getrokken (nu in sommige situaties
onderdeel van duingebieden eilanden) en dat de grens langs de NoordHollandse vastelandskust consequent langs de Noord-Hollandse vastelandkust
op de laagwaterlijn wordt gelegd.
13. Alde Feanen
Uitbreiding voor natuurontwikkeling ten behoeve van instandhouding en herstel
noordse woelmuis (tevens gunstig voor water- en moerasvogels) in het kader
van LIFE-project. Dit betreft nieuwe natuur die inmiddels is verworven door
It Fryske Gea (ca. 70 ha).
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28. Elperstroomgebied
Uitbreiding ten behoeve van instandhouding en herstel van kalkmoerassen
(H7230) en heischrale graslanden (*H6230) inclusief gradiëntreeks in beekdal.
Dit betreft SBB-gronden (o.a. Boswachterij Schoonloo) en deels verworven
nieuwe natuur (ca. 150 ha).
33. Bargerveen
Het gebied is één van de belangrijkste gebieden voor de ontwikkeling van
actief hoogveen en bovenveengraslanden (een type dat alleen in het Bargerveen
voorkomt). Het gebied zal worden uitgebreid met het laagwaterbekken langs
de Hogeweg dat onlangs met Europese LIFE-gelden is aangelegd.
38. Uiterwaarden IJssel
Uitbreiding ten behoeve van instandhouding en herstel stroomdalgrasland
(*H6120) in de Koppelerwaard (Ov), Hoenwaard en Velperwaarden (Gld). Dit
betreft beschermde natuurmonumenten en nieuwe natuur die deels door SBB
reeds is verworven binnen reeds aangewezen Vogelrichtlijngebied (enkele
100den ha). Verder uitbreiding tussen Zwolle en Kampen (zomerbed tussen de
kribben, wel Vogelrichtlijngebied ten behoeve goede afdekking van H3260
Beken en rivieren met waterplanten (grotefonteinkruiden). Tevens uitbreiding
van het Vogelrichtlijngebied met de binnendijks gelegen Tichelgaten
Windesheim (45 ha) het enige onderdeel van het beschermd natuurmonument
IJsseluiterwaarden dat buiten het Natura 2000 gebied zou komen te liggen.
46. Bergvennen en Brecklenkampse Veld
Uitbreiding ten behoeve van instandhouding en herstel blauwgraslanden
(H6410) en heischrale graslanden (*H6230) en verbetering algehele
samenhang. Dit betreft enkele percelen nieuwe natuur (ca. 40 ha) gelegen
tussen de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld. Herstel Vetpot (t.b.v. o.a.
blauwgrasland, incl. verbinding Bergvennen) is hierin niet meegenomen omdat
het natuurgebiedsplan daar onvoldoende ruimte voor biedt.
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71. Loevestein, Kornsche Boezem en Pompveld
Uitbreiding ten behoeve van herstel glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(H6510) in de uiterwaarden ten westen van Brakel aansluitend op het reeds
aangemelde gebied. Dit betreft nieuwe natuur en voor een klein deel SBBgronden (ca. 50 ha).

133. Kampina en Oisterwijksche Vennen
Uitbreiding van Kampina met Het Banisveld (ten zuidwesten van Lennisheuvel)
gelet op het voorkomen van zwak gebufferde vennen (H3130). Het betreft
nieuwe natuur die reeds geheel is verworven door Natuurmonumenten (ca. 100
ha).

88. Kennemerland-Zuid
Uitbreiding (ca. 50 ha) met Lindenheuvel 13 en Schapenduinen (oostelijk deel)
wegens voorkomen duinbossen (H2180) aansluitend op de wel binnen de huidige
begrenzing vallende Duinbossen langs de binnenduinrand. Daartegenover staat
enige verkleining onder meer langs de Boulevard Barnaard/Zeeweg
(Bloemendaal aan Zee), Bentveldseweg (Aerdenhout) en ter hoogte van
Ruigenhoek (Noordwijkerhout).

139. Deurnsche Peel en Mariapeel
Uitbreiding met nieuwe natuur (ca. 70 ha) ten behoeve van de instandhouding
en herstel van actieve hoogvenen en herstellende hoogvenen (*H7110 en 7120)
en de algehele samenhang van het gebied.

95. Oostelijke Vechtplassen
Uitbreiding met beschermd natuurmonument Terra Nova tussen Vreeland en
Loenen wegens voorkomen overgangs- en trilvenen (H7140; daarvoor ook
aangewezen als beschermd natuurmonument). Dit gebied (100 ha) valt wel
grotendeels in het Vogelrichtlijngebied.
109. Haringvliet
Uitbreiding met Plangebied Zuiderdiep (400 ha) waar op termijn
getijdennatuur zal worden gerealiseerd hetgeen onder meer uitbreiding van
het leefgebied van de noordse woelmuis met zich mee kan brengen. Dit project
is een verder gevorderd stadium dan die aan de Spuimond dat wel onderdeel
uitmaakt van het Habitatrichtlijngebied.
118. Oosterschelde
Uitbreiding met resterende delen van het Plangebied Tureluur (nieuwe natuur)
op Schouwen-Duiveland ten behoeve onder meer instandhouding en herstel van
leefgebied van de noordse woelmuis en kweldervegetaties.

13

Dit betreft een uitbreiding die aangehouden is in het Reactiedocument dat is
opgesteld naar aanleiding van de openbare voorbereidingsprocedure in 2003
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140. Groote Peel
Uitbreiding met nieuwe natuur (ca. 60 ha) aan de Brabantse zijde ter
verbetering van de hydrologische situatie ten behoeve van de instandhouding
van herstellende hoogvenen (H7120).
143. Zeldersche Driessen
Uitbreiding met nieuwe natuur (ca. 50 ha) ten behoeve van instandhouding en
herstel stroomdalgraslanden (*H6120).
150. Roerdal
Uitbreiding met PEHS-gronden bij Herkenbosch en Posterholt ter verbetering
van de afdekking van het leefgebied van het donker pimpernelblauwtje. Het
Roerdal is de enige natuurlijke vindplaats van deze soort in Nederland (in het
Vlijmens Ven is de soort begin jaren negentig van de vorige eeuw
geherintroduceerd).
Uitbreiding met de Stedelijke Roer en Hambeek ten behoeve van
instandhouding en herstel van het leefgebied voor trekvissen zoals de
rivierprik.
154. Geleenbeekdal
Uitbreiding ten behoeve van instandhouding en herstel van Kalkmoeras
(H7230) in de Kathagerbeemden. Dit zijn gronden van Natuurmonumenten en
nieuwe natuur (ca. 6 ha). Uitbreiding ten behoeve van instandhouding en
herstel van vochtige alluviale bossen (H91E0), eiken-haagbeukenbos (H9160) en
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leefgebied van de zeggekorfslak. Dit betreft merendeels gronden van
Natuurmonumenten (Terworm) en nieuwe natuur13.
157. Geuldal
Uitbreiding ten behoeve van instandhouding en herstel van kalkgraslanden
(*H6210) en heischrale graslanden (*H6230) op de Gulpenerberg. Dit betreft
zowel bestaande natuur (Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en de
gemeente) als nieuwe natuur (ca. 30 ha).
Uitbreiding ten oosten van de Schaelsberg ten behoeve van herstel van
kalkgraslanden (*H6210). In het Stimuleringsplan zijn voor dit gebied
(deelgebied Dölkesberg) kalkgrasland, kalkrijk kamgrasland en
pioniergemeenschappen op kalk als natuurdoeltypen aangegeven (een aantal
belangrijke soorten is reeds aanwezig).
Uitbreiding westwaarts van het Ravensbos ten behoeve van instandhouding en
herstel van vochtige alluviale bos (H91E0) en eiken-haagbeukenbos (H9160).
Bovendien is bij de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied verzuimd
rekening te houden met de ligging van ondergrondse mergelgroeven bij Berg en
Valkenburg die in gebruik zijn bij overwinterende vleermuizen waarvoor dit
gebied onder meer is aangemeld. De ligging van de voor vleermuizen belangrijke
ondergrondse groeven buiten de huidige begrenzing zal op de kaart apart
worden aangeduid (o.a Barakkengroeve, Fluwelengroeve, Gemeentegrot,
Geulhemmergroeve, Kasteelgroeve, Roebroekgroeve, Sibbergroeve) 14. De
groeven herbergen te samen ongeveer 28% van de overwinterende ingekorven
vleermuizen, ongeveer 39% van de vale vleermuizen en ongeveer 24% van de
meervleermuizen in Nederland.

Bovendien is bij de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied verzuimd
rekening te houden met de ligging van de Hotsboomgroeve die in gebruik is bij
overwinterende vleermuizen waarvoor dit gebied onder meer is aangemeld. De
ligging van deze groeve buiten de huidige begrenzing zal op de kaart apart
worden aangeduid (zie ook Geuldal).

160. Savelsbos
Uitbreiding ten behoeve van instandhouding en herstel van kalkgraslanden
(*H6210), heischrale graslanden (*H6230) en eiken-haagbeukenbos (H9160)
aan de noord- en zuidzijde van het huidige begrensde gebied (o.a. Wolfskop).
Dit betreft grotendeels gronden die reeds in eigendom zijn bij het
Staatsbosbeheer (ca. 80 ha).
14

Het beschermingsregime zal daar alleen betrekking hebben op de ondergrondse
groeven (die natuurlijk wel kunnen worden beïnvloed door bovengrondse activiteiten zoals
graven)
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