Natura

2000
Gebiedendocumenten deel 2

DRZ-10469-2

Natura 2000 gebiedendocumenten leeswijzer

Ministerie van LNV, november 2006
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Hieronder staat voor elk onderdeel van de kenschets de betreffende informatie beschreven.
Natura 2000 landschap
Onder welk Natura 2000 landschap valt het Natura 2000 gebied? Er zijn acht verschillende
landschapstypen onderscheiden:
Noordzee, Waddenzee en Delta
Duinen
Rivierengebied
Meren en Moerassen
Beekdalen
Hogere zandgronden
Hoogvenen
Heuvelland
In het Natura 2000 doelendocument wordt in paragraaf 3.3 aangegeven waarom bij de
formulering van instandhoudingsdoelen gewerkt is met zogenoemde Natura 2000 landschappen.
Een overzicht van de indeling van de Natura 2000 gebieden naar de Natura 2000 landschappen is
te vinden in het Natura 2000 doelendocument (bijlage 94). In deze bijlage wordt tevens per
Natura 2000 landschap de belangrijkste habitattypen, soorten en/of vogelsoorten weergegeven.
Status
Onder de status wordt aangegeven welke Europese richtlijn op het gebied van toepassing is: de
Habitatrichtlijn en/of Vogelrichtlijn. Voor de goede orde zij opgemerkt dat de gebieden die onder
de Vogelrichtlijn vallen al zijn aangewezen. De gebieden die onder de Habitatrichtlijn vallen staan
op de zogenoemde communautaire lijst.
In de loop van 2007 worden voor zowel de Vogelrichtlijn- als de Habitatrichtlijngebieden
(gewijzigde) aanwijzingsbesluiten in ontwerp gepubliceerd.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.minlnv.nl/natuurwetgeving.
Site code
De site code is het Europese nummer van het gebied. Als het gebied zowel onder de
Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn valt, staan hier minimaal twee nummers. Voor elke richtlijn
heeft een gebied een apart nummer gekregen. Omdat een aantal gebieden één of meer
Vogelrichtlijngebieden omvat staan er drie nummers vermeld. Voor een aantal gebieden is de site
code vooralsnog hetzelfde. Dit gaat bijvoorbeeld op voor Wijnjeterperschar en Van Oordt's
Mersken, die oorspronkelijk onder één Habitatrichtlijngebied vielen, om pragmatische redenen is
ervoor gekozen deze gebieden te splitsen.
Beschermd natuurmonument
Hier ziet u of (delen van) het gebied reeds bescherming geniet(en) als Beschermd
natuurmonument (BN), Staatsnatuurmonument (SN). Daarbij is (zijn) voor de meeste gebieden
tevens de naam (namen) van het (de) beschermd natuurmonument (en)weergegeven.
Beheerder
Welke organisatie(s) beheert(beheren) het gebied? Alleen de grootste beheerder(s) van het gebied
staat (staan) vermeld. Het betreft het materiële beheer van de gebieden zoals bedoeld in de
Natuurbeschermingswet. De informatie is gebaseerd op een analyse uitgevoerd door Alterra, en
waar nodig bijgesteld op basis van de ontvangen commentaren uit de eind 2005 gehouden
informele inspraakronde.
Provincie
Hier wordt aangegeven binnen welke provincie(s) het betreffende Natura 2000 gebied ligt.
Gemeente
Hier is aangegeven binnen welke gemeente het Natura 2000 gebied is gelegen.

Oppervlakte
De oppervlakte geeft de grootte van het gebied weer conform de onder het kopje 'Begrenzing'
voorgestelde begrenzing.

In de gebiedsbeschrijving wordt het Natura 2000 gebied kort getypeerd: een beschrijving van de
huidige situatie in het veld, eventueel met enige historische achtergrond, en alleen indien relevant
voor aangewezen habitattypen of soorten informatie over geologie of hydrologie. Er is gekozen
voor een beknopte omschrijving waarbij geen informatie wordt gegeven over bestaand gebruik,
vastgesteld beleid of beheer en toekomstvisies. Deze tekst is overigens gelijk aan de tekst zoals die
ook in de (ontwerp-) aanwijzingsbesluiten is opgenomen.

Onder het kopje begrenzing wordt een wijziging in de begrenzing t.o.v. het aanwijzingsbesluit
Vogelrichtlijn (i.h.g.v. een Vogelrichtlijngebied) of ten opzichte van de aanmelding bij de Europese
Commissie (i.h.g.v. een Habitatrichttijngebied) beschreven. Het kan zowel gaan om het toevoegen
of verwijderen van percelen als om het samenvoegen van Natura 2000 gebieden. In de tekst wordt
een motivering gegeven voor de wijziging in de begrenzing. De tekst is gelijkluidend aan de tekst
van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten.
In het Natura 2000 doelendocument in paragraaf 2.3 zijn de hoofdlijnen van de begrenzing
opgenomen. In bijlage 9.1 van het Natura 2000 doelendocument wordt hier meer specifiek op in
gegaan.

In deze lijst staan de habitattypen en/of (vogel)soorten die vermeld zijn in de Natura 2000
databases, zoals deze in 2004 aan de Europese Commissie zijn verstuurd. De habitattypen en
(vogel)soorten staan weergegeven met de code zoals opgenomen in de database.
De habitattypen zijn weergegeven met hun verkorte naam, een complete lijst van de volledige
namen (verkorte namen en volledige Nederlandse naam volgens de Habitatrichtljn) is opgenomen
in het Natura 2000 doelendocument - bijlage 9.2.3.

'Jode
H32b0
H7230
H9120
H9i6o

Beken en rivieren met wa(erptanten
Kaikmoerassen
Beuken-eikenbossen met hulst
Eikenh,aciheu ken bossen

Wijzigingen op de database worden expliciet aangegeven, onder de kopjes 'voorstel voor het
toevoegen aan de database' of 'voorstel voor het verwijderen uit de database.
Voostei vom het toevoyen aan ie datuae.
HIOiX
A022
A25
A298

Platte schijf horen
Woudaap
Rietanger
Grote karekiet

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Hc1Fo
H1099

Droge hardhoutooibossen
Rivierprik
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Met eindnoten is bij de voorstellen voor het toevoegen aan de database of verwijderen uit de
database, aangegeven waarop deze wijzigingen zijn gebaseerd. Het gaat hierbij om de
volgende scenario's:
De wijzigingen kunnen voortkomen uit wijzigingen in de begrenzing van de Natura 2000
gebieden. Dit kan zowel gaan om uitbreiding van de begrenzing, omwille van de realisering van
het landelijk doel van het betreffende habitattype of soort, of om herbegrenzing tussen
aaneenliggende Natura 2000 gebieden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afbakening tussen
Noordzeekustzone, Waddenzee en waddeneilanden.
Verder kunnen wijzigingen in de database voortkomen uit thans geconstateerde fouten in de
databases van 2004. Dit geldt bijvoorbeeld voor de habitattypen H4030 droge heiden en H2310
stuifzandheiden met struikhei. Zo komt het habitattype H4030 droge heiden uitsluitend voor op
uitgeloogde bodems én het habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei uitsluitend op
stuifduinen in het binnenland. Ten tijde van de aanmelding is onvoldoende rekening gehouden
met de abiotische grondslag, waardoor genoemde typen soms onjuist zijn aangemeld.
Voor de soort H101X pLatte schijfhoren geldt dat deze is toegevoegd aan de Nederlandse
referentielijst, derhalve wordt deze soort, waar van toepassing, overal genoemd onder 'voorstel
voor toevoegen aan database'.
Daarnaast kan het voorkomen dat met de huidige gegevens van broed-en nietbroedvogelsoorten niet wordt voldaan aan de criteria voor aanmelding. Met betrekking tot de
broedvogels geldt dat als de huidige bijdrage thans lager is dan 1% van de Nederlandse
broedpopulatie of als het gebied onvoldoende bijdrage kan leveren aan een sleutelpopulatie de
betreffende soort uit de database wordt verwijderd én toegevoegd in de omgekeerde situatie. Met
betrekking tot de niet- broedvogels doen zich de volgende situaties voor die resulteren in
wijziging in de database: 1. aantallen thans hoger (toevoegen) of lager (verwijderen) dan 0.1% van
de biogeografische situatie (dit geldt ook voor de kleine en grote zilverreiger waar thans in
vergelijking met de aanwijzing van 2000 meer telgegevens beschikbaar zijn), 2. voor zeearend en
visarend: gemiddeld seizoensmaximum hoger (toevoegen) of lager (verwijderen) dan 2 vogels en
3. voor slechtvalk: gemiddeld seizoensmaximum hoger (toevoegen) of lager (verwijderen) dan 5
vogels.

Ten behoeve van de formulering van de doelen op landelijk en op gebiedsniveau zijn per
landschap kernopgaven geformuleerd. Elk gebied heeft één of meer kernopgaven toebedeeld
gekregen. Elk Natura 2000 landschap én elk Natura 2000 gebied levert nu en op termijn een eigen
specifieke bijdrage aan de instandhoudhouding van de biodiversiteit van de Europese Unie. De
kernopgaven zijn geformuleerd op basis van de bijdragen, de belangrijkste verbeteropgaven, de
aangewezen habitattypen en soorten en de 'knoppen waaraan gedraaid kan worden'.
De toedeling van de kernopgaven geeft aan welke gebieden de relatief grootste bijdrage leveren
voor de realisering van bepaalde landelijke doelen.
De kernopgaven omvatten één of meerdere habitattypen en soorten. Habitattypen en/of soorten
die niet van toepassing zijn in het betreffende gebied zijn grijs gemaakt (in bijgaand voorbeeld
zijn ze onderstreept).
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.Ln.
Leukeii- ekeibossen nier hutsr H9120 (wisebny open en dicht), verzachten bond en
HqiÜ .
herstel netuurijke boomsamenstelling.
Vissen en waterplanten: Herstej wziterkwaiteit en morfodyriamiek voor vissen (rivierdondemad
er. eejj.kHio9 cii beken en -Meren niet waterptanten (waterranonke(s) N3260 A; het

In het Natura 2000 doelendocument in hoofdstuk 3 Aanpak wordt een nadere toelichting gegeven
waarom kernopgaven zijn gehanteerd. In hoofdstuk 5 worden de kernopgaven beschreven.
Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat als in een kernopgave sprake is van herstel van een
bepaald habitattype of soort, dit niet per definitie hoeft te betekenen dat het doel van het
betreffende habitattype of soort in ieder gebied waar de kernopgave van toepassing is ook op

herstel staat. De formulering van een doel op gebiedsniveau wordt mede bepaald door de huidige
kwaliteit in het gebied en de mogelijkheden tot verbetering in het betreffende gebied in relatie tot
de mogelijkheden tot verbetering in andere gebieden (o.a. het principe van strategisch lokaliseren
is hiervoor toegepast.
In het Natura 2000 doelendocument in hoofdstuk 3 Aanpak wordt een nadere toelichting gegeven
op het principe van strategisch lokaliseren.

De instandhoudingsdoelen omvatten de algemene doelen die voor elk gebied van toepassing zijn,
de doelstellingen voor de opgenomen habitattypen, soorten, broedvogels en niet-broedvogels en
de zogenoemde complementaire doelen voor deze categorieën.
Algemene doelen
Voor alle gebieden is een aantal zogenoemde algemene doelen geformuleerd. Doelen betrekking
hebbende op:
de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit van de Europese
•
Unie,
de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de samenhang van het Natura 2000 netwerk;
•
de ruimtelijke samenhang van het Natura 2000 gebied met zijn omgeving;
•
de natuurlijke kenmerken en de samenhang van de ecologische structuur en de functies
•
van het gebied en
de gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding.
•

12 li e aar :e (J Li n 5 11 je
dino.d VII dO l) -,: 0i<CJ0 vmn het Natui a .iOO (je te.:aai i ae b i ot oqcre
van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie

tdat

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitai Cr1 orten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurtjke kenmerken en van de samenriancj van de ecologische
structuur cmi functies van het gehele gebied vOor alle habitattypen en soorten waarvoor
instaridhoudingsdoeten zijn geormuteerd.
Recmud of herlel van ebiedçsni?ci;eke ecoloqische

resten wnr do c1mirr'
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Habitattypen
De instandhoudingsdoelen bestaan uit een formulering van een doel en een toelichting daarop.
De doelen zijn kwalitatief beschreven in termen van uitbreiding of behoud oppervlakte en
verbetering of behoud kwaliteit (habitattypen).

Doet
Toelichting

Atnion incanae, Salicion atbac)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen, beek begeleidende
bossen (subtype C).
Het habitattype vochtige attuviate bossen, beekbeg&ek'Iende bossen (subtype C) komt op veel
locaties op de Veluwe voor, maar in de meeste gevallen slechts over een gelinge oppervlakte
en met matige kwaliteit. Langs de natuurlijke beken (Hierdense beek) en op de overgang naar
het lissetdat (Middachten) liggen grotere en kwaiitaief betere voorbeelden. Voor duurzaam
en
((flrhrr3 flifl0i fel
i1
:ir bcL:ni :.
brhft;d 0031 C't (

De volledige naam van het habitattype is in vet in de titel weergegeven. De verkorte naam (met
subtype(n)) staat standaard vermeld in de eerste of tweede regel van de toelichting en is in de

doelformulering alleen opgenomen als het doel slechts op één of enkele van de subtypen van het
betreffende habitattype van toepassing is.
Voor grotere gebieden is in een aantal situaties een doel m.b.t. verspreiding van een habitattype
geformuleerd.
Doel
Toehchting

arnOietC Cie
CciUuna en Empclrum niyrwri
Behoud verspreidrig, oopevlakte en kwiteit.
Het habitatpe binnerUandse k'aaiheibegroei;ngen verkeert kandnhk in een gunsoge staat
vnr spnni htno nit.e .ch amn de
in.tncnudinei. De 'envse bec oniincien

In bijlage 9.2.3. van het Natura 2000 doelendocument is een overzicht van de namen van de
habitattypen opgenomen. In het Natura 2000 profielendocument zijn de betreffende habitattypen
nader omschreven.
Voor habitattypen die marginaal in een gebied aanwezig zijn (zogenoemde D-aanmelding in de
database) én als thans de inschatting is gemaakt dat het gebied ook op termijn een insignificante
bijdrage kan leveren, is geen doelstelling is opgenomen. Hiervan is slechts uitzonderingsgewijs
gebruik gemaakt. In de meeste situaties is ervoor gekozen om het betreffende habitattype uit de
database te verwijderen (zie verder onder Natura 2000 database).
Voor een aantal habitattypen is een ten gunste formulering toegepast, dat wil zeggen dat is
toegestaan dat het type in oppervlakte achteruitgaat ten gunste van een ander habitattype zoals
expliciet aangegeven in het doel. Dit geldt bijvoorbeeld voor H7120 herstellende hoogvenen ten
gunste van H7110 actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A) of H2160
duindoornstruwelen ten gunste van H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien. Dit is
doorgaans alleen toegepast als het doel van het betreffende habitattype op behoud was ingesteld
en de profiterende habitattypen op uitbreiding (oppervlakte).
Er is gekozen voor deze oplossing voor gebieden waar de inschatting is gemaakt dat er
onvoldoende 'ruimte' is binnen het betreffende Natura 2000 gebied. De 'of'-formulering wordt
gehanteerd om expliciet te maken dat de toegestane achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
ten minste één van de genoemde profiterende is toegestaan.

Toelichting

i.Cnn(.. K'
<iii Le i'
Lnini
$t )ç6 (
.' trta.1e e
toegestaan.
van tiabitattype H7110 actieve hoogvenen, hoogveenkmndsdwp tsubrvoe i
Hee huidige areaal van het habitattvpe hessteUende hoogvenen is door vervenng en
verdroging sterk aangetast. Herstel van het oorspronkelijke oppervlak is niet moer mogelijk.
De ligging in een "zadel" van hel dek2and(andscflap maakt herste' con realisrisch doet,
waarbij ce overgangen naar de droge en natte heide zowel fauijstsch als ftoristisch
soortenrijke çjradiëntzones vormen,met onder andere stenkgemeenschaope en veenbossen.
De heidevegetaties en do bossen op het verch oogde hoogven ,voden niCt tot habitattypere
H4010 vochtige heiden. hogere zandgronden (subtype A) en H91DO hooqveenbossen
........

Paragraaf 3.3 van het Natura 2000 doelendocument geeft nadere informatie over deze
zogenoemde ten gunste formuleringen.
Soorten
De doelen van de soorten zijn uitgedrukt in behoud of uitbreiding omvang en behoud of
verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud of uitbreiding populatie.
Doet
Toelichting

Ureding omvang en verbetering kwauteit leeigebed voor uttbedinq populatie.
De noordse woelmuis komt hier slechts in een gering deel van het (potentieel) geschikte
leefgebied voor langs de Friese lJssetmeerkust. De soort, de landelijk in een zeer ongunstige
staat van instandhouding verkeert, wordt in Friesland met uitsterven bedreigd. Uitbreiding
van het leefgebied is van belang om hier een levensvatbare populatie te behouden.
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Voor de plantensoorten is niet het begrip 'leefgebied', maar het begrip 'biotoop' gehanteerd.
Doel
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit biotoop voo' uitbreiding populatie.
Het betreft hier momenteel een van de relatief grotere viidptaatsen van het kruipend
moerasscherm in ons land. Door natuurontwikketing is het biotoop van de soort fors
uitgebreid, de soort heeft zich ook al gevestigd in dit nieuwe gebied. Uitbreiding van de
populatie kruipend moerasscherm is noodzakelijk om de soort duurzaam in het gebied te
kunner. hpoer

Met de gekozen formulering '....omvang en .....kwaliteit leefgebied voor .... populatie is beoogd te
benadrukken dat leefgebied in een concreet gebied de bepalende factor is.
Voor grotere gebieden is in een aantal situaties een doel m.b.t. verspreiding van soorten
geformuleerd.
Doel
Toelichting

Uitbreiding verspieding, uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor
uitbreiding populatie.
In ons land is de Veluwe het belangrijkste kerngebied voor het vliegend hert. De soort komt
vooral voor in de omgeving van Vierhouten, Elspeet, Hoog Soes -en en ten westen van

Slechts voor een beperkt aantal soorten zijn aantallen genoemd in het doel Het betreft de
soorten: gevlekte witsnuitlibel, gaffelli bel, pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje en de
gewone zeehond (in het Deltagebied). Het gehanteerde aantal staat voor de omvang van een
duurzame populatie en/of de populatieomvang nodig voor de realisering van het Natura 2000
doel op landelijk niveau. Bij de formulering van het doel is voor de libellen rekening gehouden
met de potentiële bijdrage van een gebied. Zo is het doel voor de gevlekte witsnuitlibel in de
duinen Lager gelegd dan voor de gebieden in het Natura 2000 landschap Hogere zandgronden.
Vooralsnog is de inschatting dat de populaties in de duinen een minder duurzaam karakter
hebben.
HiojG affellibel
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied voor behoud duurzame populatie van ten minste 150
Doel
volwassen individuen.
De gaflehlbel heeft landelijk een zeer ongunstige staat van instandhouding door het tekort
Toelichting
aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootta. De populatie betreft de enige thans
in Nederland aanwezige populatie van de gaffelt- -:bel, Het beoogde behoud van de populatie

Voor de gewone zeehond is een doel op het niveau van het Deltagebied geformuleerd. Hiervoor is
gekozen omdat vooralsnog onduidelijk is hoe de verdeling van de populatie over de Delta zal
verlopen.

Toelichting

van een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het Deltagebied.
De gewone zeehond is landelijk in een gunstige staat van instandhouding. maar Zuidwest
Nederland herbergt geen levensvatbare populatie. Het streven voor de Delta is een regionale
populatie van tenminste 200 exemplaren, waarbij de Voordelta de grootste bijdrage Levert.
Hiertoe zal het areaal rustig gebied moeten toenemen en dient het gebied geschikt te worden
v)r vçrirtn

Voor soorten geldt dezelfde behandeling als voor habitattypen t.a.v. zogenoemde Daanmeldingen in de database.
In de toelichting op het doel voor de soorten kan een toelichting worden gegeven op de staat
van instandhouding van een soort op landelijk of op gebiedsniveau en de functie van het gebied
voor een soort. Zo wordt bijvoorbeeld voor trekvissen aangegeven of sprake is van een doortrekof opgroeigebied van een soort. Voor de goede orde zij opgemerkt dat deze toelichtingen niet
uitputtend zijn. Een verdere uitwerking van de functie van een bepaald gebied voor een bepaalde
soort zal in het kader van de Natura 2000 beheersplannen moeten plaatsvinden.

l'Lu2

Doel
Tueiichlinq

Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Het Haringvliet is als doortrek en opgroetqebed van groet (porentiel) belang voor de eift.
Vroear bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Ei zijn concrete
aanwijzinnen dat in de Beven.-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. De gewenste
..rbLti rçj kditai leifjbid heeft be ekkin - op onder aoere vero'dmg i -net het Nitua

Broedvogelsoorten
De doelen van de broedvogelsoorten zijn uitgedrukt in behoud of uitbreiding omvang en behoud
of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste xx
paren.

Doet
Toelichting

k
vou een
aee van IC
oïvarn \1et eecieecnet een ci
minste 220 paren
De rietlanden in de Groote W-i! herbergen eeii van de steutelpoputaties van de rietzanger
in het Friese merengebied. In de penode 19937 werden jaariijk 100 125 paren vastgestetd.
Voor de periode 1992003 wordt het gemiddeld aantal paren geschat op 220. Gezien de
ta id&ijkc gunstige staa Vr0 instandhoudi ng met l'e1ri 'k na tot de opubti om' ang

Voor de doelen die aangeven dat het leefgebied nog niet op orde is, is gekozen voor een 'en/of'
formulering. Daarmee wordt op het niveau van de Natura 2000 beheersplannen 'ruimte gelaten'
om te bepalen of ingezet wordt op uitbreiding omvang én verbetering kwaliteit leefgebied of dat
wordt ingezet op alleen verbetering kwaliteit of alleen uitbreiding omvang leefgebied.
Doe;
Toelichting
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poputarie van ten minste 10 paren.
De kemphaan is van oorsprong een talrijke broedvogel van vochtige tot natte graslanden met
in ig6e nog een populatie van 68 paren, De populatie is, in lijn met de algeN te tendens m
Nde land, sterk afgenomen. Na 1997 zijn er geen craren meer vastgesteld Gezien de landelijk
zeer ongunstryc staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied
••''
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De aantallen zoals weergegeven in het doet zijn doorgaans gebaseerd op of afgeleid van
gegevens van SOVONICBS. De formulering van de doelen voor de broedvogels is gebaseerd op het
landelijk noodzakelijke aantal en omvang van sleutelpopulaties voor het duurzaam voortbestaan
van de soort. Bij behoud is bij het vaststellen van het aantal uitgegaan van de vijfjaarlijkse
gemiddelden over de periode van 1999/2000-2003/2004.
Voor broedvogels geldt net als voor soorten dat het aantal staat voor de draagkracht van het
gebied. Of de betreffende aantallen in het gebied blijven of zullen gaan voorkomen, is in
belangrijke mate afhankelijk van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied.
Voor de korhoen wordt om tettechnische redenen niet het aantal paren genoemd maar het aantal
hanen.
Doet
Toelichting

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor eer
populatie van tenminste 40 haren.
De Sailandse Heuvelrug is het laatste broedgebied van de korhoen in Nederland. De
opuiatieomvang wordt bepaald aan de hand van het aantal hanen. Ondanks intensieve
.beheersmaatrecjeien neemt de stand niet toe: na 1997 (32 banen) is juist een duidelijke
terugval opgetreden resulterend in een dieptepunt in 2002 van slechts 8 banen. In de periode
20032005 werden jaarlijks 13-15 harien geteld.
Gezien deiarideiijk zeer ongunstice staat van instandhoud;ng is uitbreiding van de populatie

Voor de systematiek bij de formulering van de broedvo ge/doelen wordt verwezen naar het Natura
doelendocument.

2000

De SOVON/CBS-gegevens staan in het Rapport Trends van vogels in het Nederlandse Natura
netwerk. 50 VON Vogelonderzoek Nederland & Centraal Bureau voor de Statistiek, 2006.

2000

In de toelichting op het doel wordt ingegaan op het verloop van de populatie-ontwikkeling,
daarnaast wordt aangegeven of het gebied voldoende draagkracht heeft voor een
sleutelpopulatie of kan gaan Leveren, of dat het gebied een bijdrage Levert aan een (bepaalde)
regionale sleutelpopulatie. Als sprake is van een geïsoleerde lokale populatie wordt dat ook
aangegeven. Verder kan in de toelichting worden ingegaan op de relatieve bijdrage van een
gebied en op de landelijke staat van instandhouding.
Voor een aantal broedvogelsoorten, waarvan de populatie sterk groeiend is, zoals voor de
lepelaar, is gewerkt met het begrip voorlopig maximum. Voor nadere uitleg zie Verklarende
woordenlijst.
Doel
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit (eegebied met een draagkracht voor een populatie van ten
minste 20 paren.
Het eerste broedgeval van de Lepelaar vond plaats in 1995. Het (voorlopig) hoogste aantal
paren werd vastgesteld in 2002: 2 8 paren. Do kolonie bevindt zich op de Spuitkop, een
voormalige plaat die door opspuitingen in 1983 permanent boven water is komen te liggen.
r?e - ie 31celi!k GIstltie stat van instand!'idina is behorn vçk1 c.endv. H• nahnd hanh

Voor de soorten porseleinhoen (Aug) en ijsvogel (A229) is in de toelichting expliciet opgenomen
dat het de draagkracht betreft in gunstige jaren. Dit omdat voor deze soorten door
omstandigheden in de winter en het vroege voorjaar grote fluctuaties in de aantallen voorkomen.
Het begrip gunstige jaren wordt nader toegelicht in de Verklarende woordenlijst.
Doei
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit teeigeiod met een draagkrach', voor een populatie van leri
minste 4 paren.
De porseleinhoen is een jaarlijks voorkomende broedvogel (met 1-4 paartjes) van natte
graslanden. Het genoemde aantal heeft betrekking op gunstige jaren. Het gebed levert
irncv
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Voor een aantal broedvogelsoorten is een regionaal doel geformuleerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied. Dit geldt voor de kluut, bontbekptevier, strandplevier,
zwartkopmeeuw, grote stem, visdief en de dwergstern in de. Dit betekent dat de Natura 2000
beheersplannen van de betreffende gebieden binnen een regio op elkaar moeten worden
afgestemd. In principe moet in elk gebied voldoende leefgebied voor de redelijkerwijs te
verwachten verdeling van de broedpopulaties beschikbaar zijn.
Du
Toelichting
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Deltagebied van ten minste 2.000 paren.
De kluut is van oudsher een broedvogel waarvoor de Koudekerkse Inlage een grote bijdrage
leverde in de Boer jaren (maximaal 109 paren). De populatie is in de Boer en 90cr jaren
redelijk stabiel gebleven mei een lichte inzinking halverwege de go-er jaren (minimum 136
paren in i996), waarna een gestage toename is opgetreden tot 389 paren in 2003. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding van de populatie is behoud voldoende. De
het ir rk wrç'cjcrrde
t c IS alteen oj rrqronja' mst. ii cc ctrrrierr'l
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Daarnaast is tevens voor de aalscholver (A017) in het IJsselmeergebied een regiodoel toegepast,
mede doordat individuen voorkomend in het IJsselmeer, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen
afhankelijk zijn van hetzelfde foerageergebied.
Doel
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit leogebied als bijdrage aan do draagkracht voor de populatie van
liet lisselmeergebieci van ten minste 3.000 paren.
De sleutotpoputatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege liet sterk wisselende
voorkomen per gebied. Naast de duizenden aalscholvers die vanuit kolonies in omliggende
Natura 2000 gebieden voedsel komen zoeken, is er sedert 1990 ook een kolonie gevestigd
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Niet-broedvogelsoorten
De doelen van de niet-broedvogels zijn uitgedrukt in behoud of uitbreiding omvang en behoud of
verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld xx vogels.
Bij niet-broedvogels kan het gaan om vogels die in het gebied foerageren of slapen, of om vogels
die voor beide activiteiten van het gebied gebruik maken. De gehanteerde aantallen geven een
indicatie van de draagkracht van een concreet gebied.
De genoemde aantal kunnen worden uitgedrukt in seizoensgemiddelden of seizoensmaximum
Welk gemiddelde is gekozen is afhankelijk van de beschikbaarheid van telgegevens. In
uitzonderingssituaties is het midwinter-gemiddelde (gemiddelde aantallen in januari)
gehanteerd (alleen voor eider (Ao63) en zwarte zee-eenden (A065)).
Voor de aantallen is seizoensgemiddelde gehanteerd als het gemiddelde over twaalf
opeenvolgende maanden van juli t/m juni van het volgend jaar. De in de doelen aangegeven
seizoensgemiddelden zijn gebaseerd op gemiddelden van zulke waarden over een reeks van
seizoenen; bij behoudsopgaven betreft het meestal de seizoenen 1999/2000 t/m 2003/2004. Een
seizoensmaximum is de hoogste van de maandelijkse waarden in het seizoen. De weergegeven
seizoensmaxima zijn eveneens gemiddelden over de achtereenvolgende maxima van een reeks
van jaren.
Aangezien het hier niet-broedvogels betreft die vaak vooral in een bepaald deel van het seizoen in
ons land verblijven, betekent dit dat gedurende bepaalde maanden gemiddeld meer vogels in een
gebied voorkomen dan het seizoensgemiddelde aangeeft. Aan de hand van onderstaande
voorbeelden wordt dit geïllustreerd.

Wintervogel: Grote Zaagbek
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Zomervogel: Visdief
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Doortrekker: Bontbekpievier
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Nadere informatie over het seizoenspatronen van niet-broedvogels is opgenomen in het Natura
2000 profielendocument.

Doorgaans wordt één aantal omschreven in het doel, dat is van toepassing op de functie van het
gebied: foerageer- of slaapplaatsfunctie, danwel foerageer én slaapplaatsfunctie. Daarnaast kan
het voorkomen, wanneer voldoende gegevens voor handen zijn, dat voor beide functies apart een
aantal in het doel is opgenomen.
In het geval dat er één aantal in het doet wordt genoemd kan het aantal in het doel van
toepassing zijn op de foerageer- én de slaapfunctie. Daarbij doen zich de volgende situaties
voor, waarvoor in de toelichting de volgende formuleringen worden gehanteerd:
'o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied': Dit geldt voor soorten die
groepsgewijs slapen of rusten (overtijen), en waarbij geen gegevens bekend zijn die aangeven
dat de slaapptaatsfunctie de foerageerfunctie aantalsmatig overtreft.
'o.a. als foerageergebied': Dit geldt voor soorten die individueel slapen of rusten, of voor
soorten die buiten het betreffende Natura 2000 gebied groepsgewijs slapen (bijv. grasland
waar overdag ganzen grazen).
'o.a. als slaapplaats': Dit geldt soorten die groepsgewijs slapen of rusten (overtijen) in het
betreffende gebied, maar die elders foerageren, bijv. hoogveengebieden als slaapplaats voor
ganzen.
Wanneer de aantallen slechts voor één van beide functies gelden wordt dit expliciet in de
toelichting aangegeven.
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Hieronder volgen een aantal voorbeelden:
Doel
Toelichting

A056
Doet
Toelichting

A151
Doet
Toelichting

behoud omvang erl kwatuet eeigebed met eer ciaagkrecht voet een populane van
gemiddeld 10.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als slaapplaats en als foeraqeergebied. De draagkrachtindicatie heeft
betrekking op de slaapplaatsfunctie. Het IJsselmeer is het zesde gebied in Nederland (binnen
het Natura 2000 netwerk) op grond van seizoensgemiddelden. De smient is een overwinteraar
en vooral aanwezig van oktober-maart, zowel langs de Friese westkust als langs de kusten van
Noord Holland (m.n. Andijk). Er is een relatie mee foerageergebieden op binnendijkse
graslanden. Aantallen vertonen een doorgaande toename, vooral in september-november.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld WO vogels (seizoensgamiddelde).
Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft o.a. ccii functie als
foerageergebieci. De data zin nog niet geschikt voor een tendanalyse. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding ts gunstig.
Kemphaan
Behoud omvang en kwaftteit leefgebied nee een clrziagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6.300 vogels (seizoensmaximum).
Aan tatteri kemphanen zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft o.a, een functie als
slaapplaats. Het gebied levert als slaapplaats de grootste relatieve bijdrage, na het IJsselmeer
(Friese kust), Handhaving van de huidige situatie is voldoende omdat de landelijk matig

Zoals hierboven aangegeven wordt in uitzonderingssituaties, voor de eider (A063) en zwarte zeeeend (Ao65) voor het aantal het midwintergetal gehanteerd:
Doet
Toelichting

o omvag ei kwahteit tec ebied met een draagkracht VOO Ce poputtie va
gemiddeld
oo vogels (midwirter aantal).
Aantallen eiders zijn van nationale betekenis. Het gebied heeti as een functie als
foerageergehied. Aantallen liggen weliswaar in de schaduw van clie van het Wadderrtehed,
maar de Voordelta is belangrijk bnnen het Deltagebied met (ir ie kwart van de eidrs (di rest
grotendeels in de Oosterschelde). De trend in aantallen heeft een negatieve tendens maar is
niet significant door ftuceuatie in relatie tot lage aantallen. Door onvolledigheicl van de
oudere tellingen (hoge percentages biischattng in cie trenogecieves) is een elatie m"t de
situatie in de Waddenzee riet uit te sluiten. Jaar op Jaar flucluaries worden veroorz.aakr door
al of niet aanwezig zijn van grote winterconcentraties van enkl dul?erCen vogels. Deze
Iluctuahes vertonen overeenkomst met die van de zwarte zee-eenclfAûb5} en zijn wellicht
verbonden aan jaarlijkse verschillen in beschikbaarheid van chelpctieren ter plaatse. De
recente afname zou. riet als die in de Noordzeekustzone. een *-„ en kunnen zijni van herstel
van de voeclselsituabe in de Waddenzee. Behoud van de huidige situatie Is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van cle landelijk zeer origunstiqe staat van rstandhotdmq is niet

Als onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is in een aantal situaties in het doel geen aantal

opgenomen.
Doel
Toelichting

behoud omvang en kwaliteit ieeigebed.
Aantallen roodkeelduikers z ,»ljri waarschijnlijk van grote nationale betekenis. Hen gebied
heeft ee. eer functie als loerageergebied. De verspreiding in Nederland is grotendeels
beperkt tot de kustgebieden van de Noordzee, waarbij de Voordetta veelal verreweg de
grootste aantallen herbergt. in de reguliere tellingen is deze soort slecht vertegenwoordied,
maan recent lijken de aantallen landelijk te zijn toegenomen. Hotspon is het
Brouwer shevense Gat, waar 's winters steeds hogere aantallen verblijven. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, op tandefijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
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Daarnaast is het mogelijk dat voor beide functies een afzonderlijk aantal in het doel is
opgenomen, dit geldt alleen wanneer hiervoor voldoende gegevens voorhanden zijn.
De draagkrachtschatting is namelijk niet voor alle functies even goed te beschrijven met behulp
van de reguliere tellingen, omdat die altijd overdag plaatsvinden. Het belang van een gebied dat
vooral als nachtelijke slaapplaats van belang is, wordt dus onderschat als in het doel alleen een
draagkrachtschatting is opgenomen dat op de dagtellingen is gebaseerd. Daarom is in een aantal
gevallen een tweede getal toegevoegd, dat specifiek op de nachtelijke slaapplaatsfunctie
betrekking heeft. Dit tweede getal is doorgaans minder solide doordat telgegevens beperkt
beschikbaar zijn, zo wordt er gewerkt met seizoensmaxima omdat vaak alleen gegevens bestaan
uit de voor de soort relevante periode.

DoeL

Toelichting
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gemiddetd 1,500 vogels (seizoerisgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld 26.200
(seizoensmaimum) voor het gebied als slaapplaats.
Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het IJsselmeer îs één van de
grootste slaapplaatsen in Nederland. De soort is aanwezg van oktober-april, met een accent
op februari-april, vlak voor de wegtrek en vrijwel alleen langs de Friese kust Er is een relatie
met foeageergebieden op binnendijkse graslanden. Het aantatsverloop Vertoont een
noitiove trend met een sterke toename in maart en april. Behoud van rie huidine situatie is

Voor het Deltagebied is niet gewerkt met aantallen voor de omvang van de slaapplaatsen omdat
de betreffende gegevens zich daar nog niet toe lenen. In de toelichting op het doel is wel in
gegaan op de betekenis van de slaapplaats, waarbij is aangegeven of slaapplaats van regionale of
bovenregionale betekenis is.
Doe
Toelichting
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gemiddeld 3.100 vogels (seizoensgemiddelde).
hiei1 heeft voor
Aantallen brandganzen zijn van natonate en internationale betekeni'
de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Recen viii belang als
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Voor de systematiek bi] de formulering van de niet- broedvogeldoelen wordt verwezen naar het
Natura 2000 doelendocument.
De 50 VON-gegevens staan in het Rapport Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000
netwerk. 50 VON Vogelonderzoek Nederland & Centraal Bureau voor de Statistiek, 2006.
Naast de duiding van de functie voor het gebied als foerageergebied en/of slaapplaats, is in de
toelichting op het doel voor de niet-broedvogels opgenomen wat de nationale en/of
internationale betekenis is van een gebied. De verklaring van de begrippen nationale en
internationale betekenis is opgenomen in de verklarende woordenlijst. In de toelichting op de
doelen wordt ook ingegaan op het seizoenpatroon van de niet-broedvogel in het betreffende
gebied, alsmede op de populatie-ontwikkeling gedurende de periode 1980-81 t/m 2003-04.
Verder wordt in de toelichting op het doel de motivering gegeven waarom een doel op behoud of
verbetering staat en wordt ingegaan op de relatieve bijdrage van het betreffende gebied voor een
soort.
Als in de toelichting staat dat trendgegevens niet beschikbaar zijn, betekent dit dat uit het
betreffende gebied slechts incidentele telgegevens beschikbaar zijn.
Als in de toelichting staat dat de gegevens niet toereikend zijn voor een trendanalyse verklaart dit
waarom in het doel bij aantal 'seizoensmaximum' wordt genoemd.
Voor een aantal gebieden en niet-broedvogelsoorten (aantal viseters en tafeleend) wordt voor de
gebieden Markermeer & Iimeer en IJsselmeer expliciet in de toelichting op het doel aangegeven
dat er onzekerheden zijn m.b.t. tot de ontwikkeling van de kwaliteit van het leefgebied (en
aantalsontwikkeling). Daarbij is aangegeven dat de mogelijkheden voor verbetering kwaliteit
leefgebied nader worden onderzocht alvorens het doel wordt bijgesteld.
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Behoud onwaric3 en KwaLiteit te gebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.CO vogeLs (seeirgamcldetaeL.
ii het bi onde' voo do
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eker.hedert zijn met betrekking tot de
ontwrkkehngen van de kwalrteo van het leefgebied. deze onzekerheid betreft daarmee ook de
Ir verwz4cnten zrsonhNikkeiincn Moneojkheden XT verbetering kwt Lee Cbeci
vv'ereen nader ondertochl, eivorens hei doet wordt bugesteici. Verbeterinci van het Leefgebied
is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige staat van instandhouding, maar is gezien
cie vermoedelijke oorzaken van de afname van spiemiii mcgeliik fl1fi reaListisch,
Aent-altC;; futen zijn van natio ëie ueiek-ms er vjeront in de penode 1gg3. ook van
int erna tionaLe beiekons. Het gebied heeft voor de soort ce. een functie aLs foercig'eergabied.
Het isseimeer ivert de grootste taiidrage in Nederland na de Greveiirigen (voorheen gebed
mei grootste bijdrage) en is vooral van beLang bi de enaei'de ecqustusoktoher (ruiperiocie).
Voorheen vormde het Ijsselmeer een cielengrijke rriiconcentratie von ce. 10.000 voqeiS voor cle
Fniesv zuidwesthoek, deze populatie is in de loon van de jaren negentig nagenoeg veidwenen.
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Voor schelpdiereters in de Oosterschelde is gezien de problematiek van de "zandhonger" en de
daarmee samenhangende achteruitgang van het leefgebied in de toelichting op het doel expliciet
opgenomen dat de draagkracht van het gebied (seizoensgemiddelde) is gecorrigeerd met een
verwachte afname van de platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Verder is in de
toelichting opgenomen dat het streven er op is gericht om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te
remmen' en dat derhalve onderzocht zal worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen
zullen worden.
Doet
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor eer toputatie van
gemidded 510 vitgets (seizoensgemddelde).
Ondanks de bijdrage van cle Oosterschelde aan de landelijk zeer onnunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel zien cie ':oidhoner" niet
etisosc.h wordt geacht. Het dooi is aft'stt'rnd op een verwachte atnan'1e van cuatan er
stikken rnel ongeveer So ho pen mac. Om deze aciiteruitçjang zoveel n'oneliik 'ie remmen' zat
onderzocht worden welke maatregelen rdotuikerwts genomen k un'en worden,
cr s -l'
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soort o.e. een functie als foeragc-erqebied en als slaapplaats Ded'aegk'achtschattirrq heeft
betrekkim op beide functies. Het gebied levert de grootste mjdranc' sri ce Waddenzee. De
popuicoe vertoonde een recente toename tii net vecirjaar ctc'or tue.yenon'en

Ook voor een aantal niet-broedvogels is een 'ten gunste formulering' toegepast. Dit gaat met
name om soorten als de kolgans, grauwe gans, brandgans of smient waarbij de omvang van het
foerageergebied achteruit mag gaan ten gunste van bijvoorbeeld habitattype H6120
stroomdalgraslanden of HgiFo droge hardhoutooibossen. Een ten gunste formulering kan ook zijn
gehanteerd ten gunste van broedvogels als de porseleinhoen (Aug) of de kwartelkoning (A122).
Doel

Toeiihtinq

Behoud omvang en kwariteit Leefgebied met een draagkracht voor een populaire van
gemiddeld
oo vogels (seizotirisgemiddetde). Enige achteruitgang in omvang
foerageergebied ren gunste van habrtauypen fl3270 siikkige nvieroevers. Hfuo
stroomcioignastaniden, g , Eo vochtige chuviate bossen, zachtnouiooibossen (subtype A),
soorten rivierprik, Heo99 of broedvogeisoorten. Aug porseteinlme;' ei Al2 kwartetkoning is
toegestaan.
Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. HOt gebied heeft voor de
soort o.a. een functre als foerageergehieci cr1 ais slaapplaats. Sinds begin jaren tachtig is de
populatie sterk toegenomen..
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Voor de soorten tafeleend en kuifeend is voor het gebied Veluwerandmeren, gezien de bijzondere
betekenis van het gebied voor het habitattype H3140 kranswierwateren, een ten gunste
formulering voor dit habitattype opgenomen.

Toelichting

gemiddeld 6.600 vogels (seizoensgemiddelde). Enige hzeruitnang in omvang
foerageergeLried ten yunte van H3140
is toegestaan.
Aantallen tafeleenden zijn van internationale en grote 'ronale betekenis. Het gebied heeft
o.a. een iurtc Lie als foerageergebed. Het gebied levert de grootste bijdrage in Nederland. De
soort is vooral aanweziq in oktoberfebruari, met een sterke piek in november. De populatie is
sterk to
nemen tussen 1992 en agq8 als reactie or) het ecoioqisch herstel en het groeiende
voedselaanbod van krariswiereri en driehoeksmosseien. Aanvanehjk kwamen relatief Lae
drchthecten vocn n het Dronermeer en Nuidemauw, taterrz ijn aantallen toegenomen en sinds
1998 fluctuerend, De toename in de Veluwerandmeren ging sanneri met een forse afname in
het Markermeer en IJsselmeer, terwijl de totale aantallen in het lisselmeergebiecl constant
bleven (hij een landelijk dalende trend). Afname van huidige aantallen is toegestaan wanneer ,
verdere verbetenny van de waterkwatitet via uitbreiding ver krenswier op grotere diepte ten
koste gaat van do beschikbaarheid van driehoeksmosselen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de- landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in tIlt gebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit
j
.1e;'ocht aleoren hct doel cc ht'[ wordt cestetc.
nacer

Complementaire doelen

Om een gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau te realiseren, zijn voor een beperkt
aantal habitattypen en soorten complementaire doelen toegevoegd aan een Natura 2000 gebied.
Het betreft alleen habitattypen, soorten en broedvogelsoorten, waarvoor Nederland een
bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Hiermee kan beter worden gewaarborgd dat op termijn
het Natura 2000 doel op landelijk niveau gerealiseerd kan worden, waarbij de opgave
voornamelijk wordt neergelegd binnen het Natura netwerk.
Voor het toevoegen van complementaire doelen zijn 2 scenario's mogelijk:
Voor habitattypen en soorten met een zeer ongunstige staat van instandhouding of
een lage landelijke dekking en/of onvoldoende geografische spreiding voorkomend in
een Voge(richtlijngebied. Idem voor vogelsoorten in een Habitatrichtlijngebied
(categorie ij.
Voor habitattypen en soorten met een zeer ongunstige staat van instandhouding en
goede kansen voor ontwikkeling van een habitattype of vestiging van een populatie
(categorie 2).
De soorten en habitattypen waarvoor complementaire doelen zijn geformuleerd staan per
definitie niet vermeld in de database. Dit betekent dat over deze doelen, voor de concrete
gebieden, ook niet naar de Europese Commissie gerapporteerd hoeft te worden. Dit laat onverlet
dat van Nederland verwacht wordt dat zij in het kader van de rapportageverplichtingen wel de
informatie geeft over de staat van instandhouding én de getroffen maatregelen. Aangezien deze
doelen wel de basis vinden in de Natuurbeschermingswet (artikel ioa, lid 3), hebben de
complementaire doelen nationaal gezien wel een juridische basis. Deze doelen zijn dan ook
opgenomen in de (ontwerp-)aanwijzingsbesluiten én worden dienovereenkomstig ook verder
uitgewerkt in de Natura 2000 beheersplannen.
Paragraaf 3.3 van het Natura 2000 doelendocument geeft nadere informatie over het waarom van
deze complementaire doelen. In tekstkader 3.3.3. wordt weergegeven voor welke habitattypen en
soorten complementaire doelen zijn geformuleerd.

Zoals de naam al impliceert, geeft de synopsis een overzicht van de instandhoudingsdoelen.
Alleen de Natura 2000 doelen zijn in de synopsis opgenomen, niet de complementaire doelen. De
doelen zijn in een tabel gerangschikt onder habitattypen, soorten, broedvogels en nietbroedvogels. Voor elk type is ook de landelijke staat van instandhouding en de relatieve bijdrage
van het gebied aan de Landelijke doelstelling weergegeven. Hieronder volgt per onderdeel een
uitleg van de gehanteerde symbolen.
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Staat van instandhouding
De staat van instandhouding is voor habitattypen en (vogel)soorten op een aantal aspecten
gescoord op gunstig, matige ongunstig of zeer ongunstig. Hierbij gaat het bij de habitattypen om
aspecten als verspreiding, oppervlakte, kwaliteit en toekomstperspectief en voor de (vogel)
soorten om verspreiding, populatie, leefgebied en toekomstperspectief. Het totaal aan scores van
deze aspecten bepaalt de staat van instandhouding totaal zoals weergegeven per habitattype of
soort in de synopsis.
Scores staat van instandhouding voor habitattypen, soorten, broedvogels en niet-broedvogels:
+
gunstig
matig ongunstig
-zeer ongunstig

In het Natura 2000 doelendocument kunt u nadere informatie vinden over de staat van
instandhouding over de gehanteerde methodiek en de uitkomsten daarvan (Hoofdstuk 3, 4 en
bijlage 9.2.). Een nadere toelichting op de beoordeling van de staat van instandhouding is
opgenomen in de Natura 2000 profielen.
Relatieve bijdrage

De relatieve bijdrage geeft voor habitattypen en (vogel)soorten een indicatie van het deel van het
totaal in Nederland dat (tijdelijk) aanwezig is in een gebied. Hiermee wordt bijvoorbeeld voor een
broedvogelsoort als de roerdomp een inschatting gegeven van de bijdrage van een gebied aan de
Nederlandse populatie.
De scores relatieve bijdrage habitattypen:
Geringe oppervlakte (minder dan 2%) en grotendeels matige kwaliteit.
Zeer grote oppervlakte (meer dan 15%) en grotendeels van matige kwaliteit;
6f grote oppervlakte (van 2 tot en met 15%);
6f geringe oppervlakte (minder dan 2%) met grotendeels goede kwaliteit.
++

Zeer grote oppervlakte (meer dan 15%) en grotendeels goede kwaliteit;
6f bijzondere kwaliteit;
6f bijzondere geografische ligging in combinatie met goede kwaliteit.

De scores relatieve bijdrage soorten:
Minder dan 2% van de Nederlandse soorten/vogels die in het gebied verblijven;
Van 2 tot en met 15% van de Nederlandse soorten/vogels die in het gebied verblijven;
++

Meer dan 15% van de Nederlandse soorten die in het gebied verblijven.

De scores relatieve bijdrage vogelsoorten:
Van minder dan 2% van de Nederlandse soorten/vogels die in het gebied verblijven;
Van 2 tot en met 15% van de Nederlandse soorten/vogels die in het gebied verblijven;
++

Van 15% tot en met 50% van de Nederlandse soorten/vogels die in het gebied verblijven;

+++

Meer dan 50 % van de Nederlandse vogels die in het gebied verblijven;
Gebied heeft alleen een slaapptaatsfunctie;

/s

Bijdrage van het gebied als foerageergebied/bijdrage van het gebied als slaapplaats;

5/

Bijdrage van het gebied als slaapplaats /bijdrage van het gebied als foerageergebied.
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Nadere informatie m.b.t. tot de foerageer- en of slaapplaats!unctie staat in het Rapport Trends van
vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk. 50 VON Vogelonderzoek Nederland & Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2006.
Instandhoudingsdoelen
Voor de doelstellingen worden voor de habitattypen en (vogel)soorten dezelfde symbolen
gebruikt die vergelijkbare betekenissen hebben:
behoud;
uitbreiding of verbetering;
= (<)

behoud, enige achteruitgang 'ten gunste van' is toegestaan.

Voor de habitattypen is een dergelijke beoordeling gegeven voor de aspecten oppervlakte en
kwaliteit. Voor de (vogel)soorten gaat het om de onderdelen Leefgebied en populatie.
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8e g ren zing SSOO rt
Soorten die zijn benut om de precieze begrenzing van gebieden vast te stellen (o.a. trekvogels
bijlage 1 Vogelrichtlijn).
Beheersplan
In een beheersplan wordt omschreven welke maatregelen een beheerder moet treffen en op
welke wijze, om de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en soorten van een gebied
te realiseren.
Biogene structuur
Structuren die ontstaan door, en bestaan uit levende en afgestorven organismen. In dit geval
heeft het begrip betrekking op het voorkomen van mosselbanken bij habitattype Hilio
permanent overstroomde zandbanken, Noordzee-kustzone (subtype B).
Biotoop
Een door een bepaalde vegetatiestructuur gekenmerkt onderdeel van een landschap, dat door
een soort voor alle of een deel van zijn activiteiten wordt gebruikt (hier gehanteerd voor
plantensoorten in plaats van leefgebied).
Bijzondere kwaliteit
Een habitattype in een gebied kan een bijzondere kwaliteit bezitten wanneer het type
voorkomt in een zeldzame vorm (sterk afwijkende soortensamenstelling of standplaats) of
relatief veel zeldzame en/of bedreigde soorten bevat.
Bovenregionale betekenis (van slaapplaats)
Slaapplaats met een functie voor een vogels uit een foerageergebied dat groter is dan de
desbetreffende regio.
Broedgebied
Deel van een leefgebied dat een soort gebruikt om te broeden.
Broedvogel
Vogel die in Nederland tot broeden komt en waarvan ten minste 0.1% van de Europese
populatie in Nederland aanwezig is. Een aantal soorten zoals de kemphaan heeft zowel de
status van broedvogel als niet-broedvogel.
Bronpopulatie
Een populatie van een soort die kan dienen als bron voor uitbreiding van de verspreiding van
de soort in de omgeving.
C

Complementair doel
Een doelstelling voor een habitattype/soort in een gebied waarvoor het niet is aangemeld,
maar waar het habitattype of de soort een dusdanige bijdrage levert of kan gaan leveren dat
de landelijke doelstelling van het type kan worden gerealiseerd.

D Doortrekgebied
Gebied dat een soort gebruikt, om van het ene leefgebied naar het andere te komen.
Doortrekker
Vogelsoort die alleen tijdens de voorjaars- en.of najaarstrek in ons land verblijft.
Draagkracht van het gebied
De draagkracht van het gebied geeft het aantal individuen van een soort weer dat het gebied
kan handhaven, gebaseerd op de grootte en kwaliteit van het gebied en de verschillende
habitatelementen die het voorkomen van de soort mogelijk maken.
Drempelwaarde
Landelijk en regionaal gebruikte waarde bij niet-broedvogels die de ondergrens aangeeft van
de fluctuatierange van de desbetreffende populatie in een natuurlijke situatie. Landelijk heeft
deze drempelwaarde betrekking op de door SOVON/CBS geschatte maandgemiddelden in de
monitoringsgebieden voor watervogels (dus ruimer dan het Natura 2000 netwerk maar bij de
meeste soorten lager dan het werkelijk landelijk gemiddelde), regionaal op het door
SOVON/CBS bepaalde maandgemiddelde in het geheel van Natura 2000 gebieden in de
desbetreffende regio. De landelijke drempelwaarde wordt gebruikt voor het bepalen van de
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landelijke staat van instandhouding op onderdeel populatie.

Duurzame populatie
Een populatie van een soort die een kans op uitsterven heeft van minder dan 1% in de
komende 100 jaar.

Foerageergebied
Deel van het leefgebied dat een soort gebruikt om voedsel te zoeken.

G

H

Gunstige jaren
Weersomstandigheden hebben bij een aantal soorten grote invloed op het aantal broedparen.
Bij twee soorten fluctueren de aantallen dermate sterk als gevolg van onvoorspelbare
weersomstandigheden dat een doelstelling op basis van het gemiddelde niet zinvol is. Het
betreft de ijsvogel, waarvan de broedpopulatie in veel gebieden wordt weggevaagd in strenge
winters en het porseleinhoen waarvan de populatie in veel gebieden zeer sterk afhangt van
een gunstige waterstand in de zomermaanden. De onderkant van de fluctuatie zou vaak op 0
paren uitkomen. Er is gekozen voor een populatie niveau in gunstige jaren. Dit impliceert dat
voldoende biotoop aanwezig moet zijn om voor het gestelde aantal paren als broedlocatie te
kunnen dienen na milde winters (ijsvogel) of bij gunstige zomerwaterstanden (porseleinhoen).

Habitattype
Ecosysteemtype op het land of water met karakteristieke geografische, abiotische en biotische
kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn. In het Natura 2000
profielendocument wordt expliciet aangegeven welke vegetatietypen en begroeiingen wel of
niet onderdeel uitmaken van een habitattype.

Hoogwatervluchtplaats
Plaats waar vogels die in intergetijdegebieden foerageren, zich bij hoogwater verzamelen om
te "overtijen" (rusten/slapen).

Hoofdverspreidingsgebied
Belangrijkste gedeelte binnen het geografische verspreidingsgebied van een (vogel)soort of
habitattype: het deel waar zich de grootste populatie (of oppervlakte) of de meeste locaties
van voorkomen van een soort of habitattype bevinden.
Huidige sleutelpopulatie
Een sleutelpopulatie is van een dusdanige omvang dat, gegeven een geringe uitwisseling met
de omgeving, de kans op uitsterven klein is' Bij het stellen van doelen in individuele Natura
2000 gebieden wordt in de toelichting aangegeven of een sleutelpopulatie wordt nagestreefd
in dat gebied en hoe groot de omvang van de sleutelpopulatie in dat gebied ten minste zou
moeten zijn. Vaak ligt het doel in een individueel gebied boven het niveau dat minimaal nodig
is voor een sleutelpopulatie. Daarom wordt steeds gesproken van "behoud van de huidige
sleutelpopulatie van ten minste xx paren".
Internationale betekenis
Een gebied is voor een niet-broedvogelsoort van internationale betekenis als het maximum per
seizoen aanwezige aantal, gemiddeld over vijf jaar, meer dan 1% bedraagt van de geschatte
omvang van de relevante internationale populatie (volgens Wetlands International). Dit is
tevens een criterium geweest voor de aanwijzing van beschermde gebieden. Een gebied is van
grote internationale betekenis als sprake is van 15-50% van de internationale populatie. Is
sprake van meer dan 50% dan is een gebied voor niet-broedvogels van zeer grote
internationale betekenis. De kwalificatie "niet van internationale betekenis" in de toelichting
op de doelen heeft alleen betrekking op deze definitie.
Bij broedvogels is de internationale betekenis afgelezen uit het aantal paren dat in Nederland
broedde rond 2000 (op basis van de SOVON broedvogelattas) in relatie tot de broedpopulatie
in de Europese Gemeenschap rond 2000 (Rapportage van Birdlife International)'. Gebruikte
schaal: - minder dan 2%, + van 2 tot en met 15%, ++ van 15-50%, +++ meer dan 50%.

& R. Pouwels (2006) Optimalisatie ruimtelijke samenhang Ecologische
HcjoFdstructuur: ruLTuecondnes voor duurzaam behoud biodiversiteit diersoorten. Alterra rapport 129e,
WUR Atterra. Wageningen. (in druk)
Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur is een uitgave van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).
Hoofclauteurs: G.W. Lammers, A. van Hinsberg, W. Loonen, M.J.S.M. Reijnen, M.E. Sanders. Milieu-. en
Natuurplanbureau Rapport nr 408758003
2
BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The
Netherlands: BirdLife International.
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K

Kerngebied
Gebied binnen het hoofdverspreidingsgebied van een soort of habitattype, waar zich een grote
populatie van een soort of oppervlakte van een habitattype bevindt.
Kernopgave
Kernopgaven geven per Natura 2000 landschap de belangrijkste bijdrage en verbeteropgaven
weer op basis van aangewezen habitattypen en soorten.
Kwalificerende soort
De kwalificerende soort, ook wel "selectie" soort, is gebruikt voor de selectie van de gebieden
t.b.v. de aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden.
Kwaliteit
De structuurkenmerken en het functioneren van de ecosystemen die tot een habitattype
worden gerekend. Structuurkenmerken omvatten bijvoorbeeld aspecten als vegetatiestructuur
(verticale structuur) en afwisseling van hoge en lage begroeiingen en open plekken
(horizontale structuur), terwijl het onderdeel functie omvat in hoeverre het ecosysteem goed
functioneert, oftewel in hoeverre de abiotische en biotische condities dermate op orde zijn dat
de verschillende karakteristieke soorten(groepen) in voldoende mate vertegenwoordigd zijn.
Landelijke minimum populatie
Hiermee wordt bij broedvogels gedoeld op het minimaal aantal noodzakelijke broedparen
voor een duurzame landelijke populatie. Essentieel in het voortbestaan van de nationale
populatie is het voorhanden zijn van voldoende sleutelpopulaties. Voor de meeste
broedvogelsoorten wordt aangenomen dat een aantal van 20 sleutelpopulaties een goede
garantie is voor een duurzame landelijke populatie. De landelijke minimumpopulatie wordt
bepaald door het aantal gewenste sleutelpopulaties en het minimum aantal paren per
sleutelpopulatie. In het doel op landelijk niveau zoal opgenomen in het Natura 2000
doelendocumen is dit aangegeven.
Lokale populatie
Een populatie van een soort binnen een Natura 2000 gebied die niet duurzaam is (oftewel geen
sleutelpopulatie betreft), of waarvan onbekend is of het een duurzame populatie (dan wel
sleutelpopulatie) betreft. Deze populatie is relatief geisoleerd en vormt dan ook geen
onderdeel van een regionale sleutelpopulatie.

M Metapopulatie
Netwerk van populaties van een soort die onderling in verbinding staan (en dus individuen
en/of genen uitwisselen).
Midwintergetal
Gemiddeld aantal vogels (niet-broedvogels) in januari (soms ook aangeduid als januari-getal).
N

Natura 2000 database
Database met alle habitattypen en soorten die bij de Europese Unie zijn aangemeld, met
gegevens per Natura 2000 gebied.
Nationale belang
Een gebied is voor een niet-broedvogelsoort van nationale betekenis als de trendwaarde (in de
doelen de trendwaarde voor 2003/04) meer dan 2% bedraagt van de landelijke trendwaarde,
gecorrigeerd voor het geschatte percentage vogels dat zich gemiddeld in de
monitoringsgebieden bevindt (dus meer dan 2% van het landelijk gemiddelde).
Van 15-50% dan is het gebied voor een niet-broedvogelsoort van grote betekenis. Bedraagt de
trendwaarde in een gebied meer dan 50% van de landelijke trendwaarde dan is het gebied
voor de soort van zeer grote betekenis. De kwalificatie "niet van nationale betekenis" in de
doelen heeft alleen betrekking op deze definitie.
Voor broedvogels is dezelfde benadering gebruik, uitgaande van het aantal paren in een
specifiek gebied en de landelijke populatie in het jaar 2002. Gebruikte schaal: - < 2%, + 2-15%,
++15 -50%, +++ >50%.

UK.
BirdLife Internauonat. (irdLift Conservation Series No, 12).
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Niet-broedvogel
Vogelsoort waarvan ten minste 1% van de biogeografische populatie Nederland aandoet
tijdens de trek. Een aantal soorten zoals de kemphaan heeft zowel de status van broedvogel als
niet-broedvogel.
0 Opgroeigebied
Gebied waar een bepaalde soort gedurende een bepaalde levensfase verblijft en zich daar
verder ontwikkeld.
Overtijer
Vogel die gebruikt maakt van een hoogwatervluchtplaats.
Populatie
Bedoeld is een populatie met een omvang die wordt beschreven door de aantalsschattingen
van SOVON/CBS. Op gebiedsniveau heeft dit betrekking op alle vogels binnen de begrenzingen
van het betreffende Natura 2000 gebied, in de regio op alle vogels binnen het geheel van
Natura 2000 gebieden in de aangegeven regio (dus niet de vogels in die regio die zich buiten
het Natura 2000 netwerk bevinden, landelijk op alle vogels in de SOVON-monitonngsgebïeden
(ruimer dan het Natura 2000 netwerk) en internationaal op de geschatte omvang van de door
Wetlands International beschreven populaties, voor zover ze van het Nederlandse grondgebied
gebruik maken.
Bij broedvogels heeft het aantal betrekking op het aantal paren (cq. aantal terriotoria). Voor de
korhoen wordt hiervan om teltechnische redenen afgeweken (aantal hanen).
Prioritaire typen
Soorten of habitattypen voorkomend op het grondgebied van de lidstaten van de Europese
Unie, die gevaar lopen te verdwijnen en waarvoor de Gemeenschap een bijzondere
verantwoordelijkheid draagt omdat een belangrijk deel van hun natuurlijke
verspreidingsgebied op het genoemde grondgebied ligt.
Profielen
De gehanteerde definitie en afbakening van habitattypen is vastgelegd in zogenoemde Natura
2000 profielen, die voor alle habitattypen (en ook voor soorten) zijn opgesteld (nog in
bewerking). De profielen omvatten de volgende elementen: kenschets (beschrijving, relatief
belang), kwaliteit (kenmerken van goede structuur & functie), bijdrage van gebieden,
beoordeling landelijke staat van instandhouding, literatuur. In een tweede deel van het Natura
2000 prof-ielendocument worden de ecologische vereisten op het niveau van een habitattype of
een soort gepubliceerd.
Referentielijst
Deze lijst die voor elke Lidstaat specifiek is, staat vermeld voor welke habitattypen en soorten
de Lidstaat een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Deze lijst wordt in overleg tussen
de Europese Commissie en de Lidstaat vastgesteld. Voor de vogels wordt niet gewerkt met een
Referentielijst.
Regionale betekenis (van slaapplaats)
Slaapplaats met een functie voor een vogels uit een foerageergebied dat niet groter is dan de
desbetreffende regio.
Relatieve bijdrage
De relatieve bijdrage van een Natura 2000 gebied voor vogels wordt afgemeten aan de
bijdrage van het gebied aan het totale aantal vogels. Daarbij wordt zowel op nationale schaal
als op internationale schaal naar de bijdrage gekeken die het gebied leverde rond de
eeuwwisseling (circa 2000). Bij broedvogels wordt als maat gehanteerd: het aantal broedparen
in het gebied in relatie tot de landelijke populatie en de populatie in de Europese Unie. Bij nietbroedvogels wordt uitgegaan van het aantal vogels in het gebied in relatie tot de landelijke
populatie en de populatie in de relevante fly-way. De fly-way betreft de samenhangende regio
van broedgebied tot en met overwinteringsgebied van de geografische populatie die
Nederland aan doet.
Relatieve bijdrage van een gebied
De bijdrage van een Natura 2000-gebied aan de landelijke instandhoudingsdoelstelling voor
een habitattype of soort; deze is groot als een habitattype of soort relatief veel of relatief goed
ontwikkeld in een gebied voorkomt.
Rustgebied
Deel van het leefgebied dat een soort gebruikt om bij te tanken.
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Seizoensgemiddelde
Gemiddelde aantal in een gebied aanwezige niet-broedvogels berekend uit de twaalf
maandelijkse tellingen uitgevoerd gedurende het watervogeljaar lopende van juli t/m juni in
het daarop volgende jaar. Ontbrekende tellingen worden voor deze berekening eerst
bijgeschat door SOVON/CBS. In de doelen wordt met "maandgemiddelden" bedoeld de
trendwaarde die voor het tijdstip van beoordeling door de jaarlijkse maandgemiddelden wordt
berekend.
Seizoensmaximum
Gemiddelde van het hoogst beschikbare aantal (vogels) per seizoen (juni t/m juli van het
volgend jaar) over een reeks van achtereenvolgende jaren.
Sense of urgency
Een 'sense of urgency' is toegekend aan kernopgaven als binnen nu en 10 jaar mogelijk een
onherstelbare situatie ontstaat. De inschatting is gemaakt dat een kernopgave, en de
daaronder liggende verplichting om minimaal de huidige waarden in stand te houden, dan
niet meer realiseerbaar zijn. Kernopgaven met een 'sense of urgency' moeten middels
(beheers)maatregelen binnen tien jaar op orde zijn gebracht.
Slaapplaats
Locatie waar vogels rusten.
Sleutelpopulatie
Bij broedvogels wordt de betekenis van een gebied mede bepaald door de omvang van de
aanwezige broedpopulatie. Ligt de omvang van de populatie in een bepaald gebied boven een
zekere kritisch aantal dan wordt gesproken van een sleutelpopulatie, dat wil zeggen: een
populatie waarvan de kans op uitsterven in de eerstkomende 100 jaren, bij gelijkblijvende
habitatkwaliteit en hoeveelheid habitat minder dan 5 % wordt geacht. Daarbij dient de
populatie wel onderdeel uit te maken van de landelijke metapopulatie, waardoor een geringe
uitwisseling met andere sleutelpopulaties optreedt. De gewenste minimum omvang van een
sleutelpopulatie is vooral afhankelijk van de levensduur van de vogels. Bij lang levende vogels
(jaarlijkse sterfte 25-35%) bedraagt deze meer dan 20 paren (bijvoorbeeld: roerdomp), bij
middel-lang levende soorten (jaarlijkse sterfte 35-45%) meer dan 40 paren (bijvoorbeeld: grote
karekiet) en bij kort levende vogels (jaarlijkse sterfte 45-55%) meer dan 100 paren (bijvoorbeeld
netzanger).
Staat van instandhouding
De beoordeling van de staat van instandhouding (volgens artikel 1 van de Habitatrichtlijn) van
een habitattype of soort in ons land, vindt plaats op basis van aspecten als geografische
verspreiding, hoeveelheid (aantallen of oppervlakte), leefgebied van een soort of kwaliteit van
een habitattype en perspectieven voor duurzaam behoud van een soort of habitattype. De
huidige staat van instandhouding van een soort of habitattype is mede bepalend voor de
inhoud van de instandhoudingsdoelstelling.
Subtype
In een aantal gevallen zijn habitattypen onderverdeeld in zogenaamde subtypen omdat het
habitattype een grote ecologische variatie aan ecosystemen omvat, dit wil zeggen
verschillende subtypen met een sterk afwijkende soortensamenstelling en/of structuur &
functie én/of verschillen m.b.t. de ecologische vereisten. In de meeste gevallen komt deze
ecologische variatie tot uiting in verschillende plantensociotogische verbonden waartoe de
begroeiingen van de subtypen worden gerekend. Als een habitattype in subtypen is verdeeld,
worden de doelen zowel op landelijk en op gebiedsniveau op het niveau van subtypen
geformuleerd. Met dien verstande dat als alle subtypen in een concreet gebied voorkomen en
ervoor de subtypen geen onderscheid is m.b.t. de inhoud van de doelen dit niet expliciet wordt
aangegeven in het doel.

Successiestadium
Een successiestadium heeft betrekking op een Levensgemeenschap dat door natuurlijke
processen ofwel "successie" overgaat in een andere levensgemeenschap.
T

Trendanalyse
Statistische analyse van een reeks van telgegevens.
Trekvogel
Zie niet-broedvogel.
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Trekvis
Een trekvis is een vissoort die zowel zoet- als zoutwater nodig heeft om zijn levenscyclus te
voltooien, veelal leven ze in zee en migreren ze naar zoet-water op te paaien. Voor Natura
2000 gaat het om de volgende soorten: zeeprik, rivierprik, elft, fint, zalm. Met dien verstande
dat de zalm niet meetelt voor de gebieden Voordelta en Noordzeekustzone.

Trendwaarde
Bij niet-broedvogels wordt door een reeks van maandgemiddelden per watervogeljaar (juli t/m
juni) met het programma "Trendspotter" door SOVON/CBS een flexibele trendcurve berekend,
min of meer overeenkomend met een meerjarig gemiddelde. De trendwaarde die het
programma berekent voor het beoordelingsjaar is de waarde die voor de beoordeling wordt
gebruikt. De trendwaarde is dus een op basis van de trendlijn voor een specifiek jaar berekend
maandgemiddelde.
Bij broedvogels wordt de curve bepaald op basis van jaarlijks vastgestelde aantallen paren in
een gebied (of soms een deelgebied). De berekening van de trendwaarde geschiedt bij
broedvogels echter met het programma TRIM.
V

Verspreidingebied
Areaal van een soort of habitattype (de oppervlakte waarin alle locaties waarin een soort of
habitattype vookomt liggen).

V Voorlopig maximum
Bij broedvogels wordt, ter onderbouwing van de keuze voor het na te streven populatie niveau
in Natura 2000 gebieden, per soort in de toelichting de populatie ontwikkeling in het gebied
geschetst. Deze populatie ontwikkeling geeft inzicht in de draagkracht van het gebied. Het
komt geregeld voor dat het aantal paren van een soort in een specifiek gebied een sterke
toename vertoont. In dergelijke gevallen is het niet duidelijk hoeveel paren het gebied zou
kunnen herbergen. Daarom is bij het maximaal vastgesteld aantal paren de aanduiding
"(voorlopig) maximum" gehanteerd.
W

Wintergast
Vogelsoort die alleen in de winter in ons land verblijft.

Z

Zomergast

Vogelsoort die alleen in de zomer in ons land verblijft.
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Natura

2000

gebied 59 - Teesetinkven

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
N L2003046
Geldersch Landschap, particulieren
Gelderland
Berkelland
27 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Teeselinkven bestaat uit een kleinschalig landschap met onder andere twee loofbosjes, heide en
een ven. Het ven is ontstaan toen hier in het verleden baggerturf is gewonnen (het zogenaamde
'klunen'). Het ven is verder uitgegraven en er is een ijsbaantje aangelegd. Toen dit niet meer gebruikt
werd, zijn de venoevers dichtgegroeid. In de afgelopen jaren is het ven opgeschoond, waarna de
oeverkruidbegroeiingen terugkeerden. Rondom het ven komen kleine stukjes vochtige en droge heide
voor.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
Het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is uitgebreid met enkele percelen nieuwe natuur (8,4 ha)
teneinde een meer logische en robuuste begrenzing te verkrijgen (ten behoeve van het op orde
krijgen van de waterhuishouding) rond de vennen waaraan het gebied zijn waarde als
Habitatrichtlijngebied ontleend. Een onlogische uitloper van het gebied aan de noordzijde is vervallen
(1,5 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H3130
H4010
H4030

Zwakgebufferde vennen
Vochtige heiden
Droge heiden

Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1042

Gevlekte witsnuitlibel

Voorstel voor het toevoegen aan de database:

H7210

Galigaanmoerassen 1

Kernopgaven
6.02

Zwak gebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van

zwakgebufferde vennen H3130 mede als habitat voor gevlekte witsnuitlibel H1042

Instandhoudingsdoelen
Aluemene doelen

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattvpen

H3130

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het

Littorelletalia unifloroe en/of !soëto-Nanojuncetea
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Er zijn zeldzame soorten van het habitattype H3130 zwakgebufferde vennen aanwezig,
zoals moerassmele, loos blaasjeskruid en stijve moerasweegbree. Het gebied is echter
verdroogd en soorten dreigen te verdwijnen.
H4010
Doel

Noord-AtLantische vochtige heide met Erica tetralix

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hoger zandgronden
(subtype A).
Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) is verdroogd.
Maatregelen gericht op verbetering van kwaliteit van habitattype H3130
zwakgebufferde vennen zullen ook leiden tot verbetering van de kwaliteit van vochtige
heiden.
Droge Europese heide
H4030
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype droge heiden is in het gebied van beperkt belang door de kleine
oppervlakte.
*Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
davallianae
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen komt voor op de venoever.

H7210

Soorten
Gevlekte witsnuitlibel
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot een
duurzame populatie van ten minste 500 volwassen individuen.
Toelichting De gevlekte witsnuitlibel heeft landelijk een zeer ongunstige staat van instandhouding
door het tekort aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. De beoogde
uitbreiding van de populatie (tot het voor een duurzame populatie minimaal
noodzakelijke aantal dieren) is gebaseerd op het realiseren van een landelijk gunstige
staat van instandhouding.
H1042

Doet

Synopsis
Staat van
instandhouding

Habitattypen
H3130

Zwakgebufferdevennen

H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
114030

Droge heiden

Fl7210

Galigaanmoerassen

111042

Gevlekte witsnuitlibel

Op basis van rCCni
2000 gebied,

Doelstelling
oppervlakte

-

+

=

-

+

=

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Staat van
instandhouding

Soorten

Relatieve
bijdrage
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kwaliteit

Doelstelling
populatie
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Wiltinks Weust

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hogere zandgronden
H a bitatrichtlij n
NL2003051
WiUinks Weust/Heksenbos BN/SN
Staatsbosbeheer, particulieren
Gelderland
Winterswijk
67 ha

Gebiedsbeschrijving
Wiflinks weust is een afwisselend en kleinschalig gebied. De ondergrond bestaat uit Muschelkalk
afgedekt met lemig zand en keileem. Het grondwater stagneert op de schelpkalk, zodat een
gedifferentieerd patroon van vocht- en kalkgradiënten bestaat. In het gebied komen soortenrijke
Loofbossen op natte tot vochtige bodems voor, die voor een groot deel bestaan uit eikenhaagbeukenbossen en oude eikenbossen. Op de moerassige en zandige bodem groeit vochtige ruigte
en wi(genstruweel. Verder zijn er diverse schraaUanden, waaronder blauwgraslanden en heischrale
graslanden aanwezig.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op een technisch punt
verbeterd. De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze
geheel binnen het Habitatrichtlijngebied valt.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
Verder is de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) uitgebreid met enkele
percelen nieuwe natuur aan de oostzijde (18 ha) teneinde de hydrologie van het gebied op orde te
krijgen met name ten behoeve van H9160_A eiken-haagbeukenbos, hogere zondgronden (subtype A).
Uitbreiding met nieuwe en bestaande natuur aan westzijde van het gebied (5 ha) ten behoeve
uitbreiding van het habitattype H6410 blauwgraslanden. Uitbreiding met enkele door Bureau Beheer
Landbouwgronden verworven ,,natte' percelen aan de zuidzijde (4,5 ha) van belang voor het op orde
krijgen van de hydrologie van het gebied.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H4010
H5130
H6230
H6410
H916o
H9190

Vochtige heiden
Jeneverbesstruwelen
Heischrale graslanden
Blauwgraslanden
Eiken-haagbeukenbossen
Oude eikenbossen

Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Hi166
Kamsalamander

Kernopgaven
6.06

6.07
6.11

Schrale graslanden: Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding
heischraLe graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 in kansrijke situaties (op schrale
leemhoudende zandgronden).
Eiken-haagbeukenbossen: Verbeteren kwaliteit en voorzover mogelijk uitbreiding areaal
eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) H916o_A (zie ook 5.08).
Jeneverbesstruwelen: Behoud areaal en kwaliteitsverbetering jeneverbesstruwelen
H5130, verjonging stimuleren.

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H4010
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A).
Doel
Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt op enkele
plekjes voor in gegraven putjes.

H5130

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het gaat in dit gebied om de plantengemeenschap van hondsroos en jeneverbes (RosoJuniperetum) behorend tot het verbond van sleedoorn en meidoorn (Carpino-Prunion),
die in Nederland slechts op drie plekken in goede kwaliteit voorkomt, waaronder in
Willinks Weust.
*Soortenrijke heischrale graslanden graslanden op arme bodems van berggebieden
(en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype heischrale graslanden komt in een kleinschalige gradiënt met andere
habitattypen voor. Het type verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. De inschatting is dat er geen mogelijkheden voor uitbreiding zijn.
H6230

H6410

Grasland met Moilnia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion

caeru!ea e)
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Doel
Toelichting Het voorkomen van het habitattype blauwgraslanden in Willinks Weust is het enige
voorbeeld in ons land dat een overgang laat zien van het (atlantische) verbond van
biezenknoppen en pijpenstrootje (Junco-Molinion) naar het (continentale)
blauwgrasland (Eu-Mo!inion), zoals blijkt uit het ontbreken van spaanse ruiter. In
terreindelen aan de zuidkant zijn mogelijkheden voor uitbreiding. Het gebied levert een
zeer grote bijdrage aan het landelijk doel door de bijzondere kwaliteit; met als
opvallende soort karwijkervel.
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, hogere
Doel
zandgronden (subtype A).
Toelichting De aanwezige, gevarieerde bossen van de eiken-haagbeukenbossen, hogere
zand gronden (subtype A) behoren tot de beste en meest soortenrijke voorbeelden van
dit bostype buiten Zuid-Limburg, met onder meer heelkruid. Het type komt in het gebied
voor op muschelkalk, hierdoor lijkt de vegetatie in het gebied sterk op de voorkomens
in Zuid-Limburg. Bovendien komt in het bos de enige wilde populatie van de soort taxus
voor. Landelijk verkeert dit subtype in een zeer ongunstige staat van instandhouding.
Door het ouder worden van het bos vermindert de lichtinval. Verbetering van structuur
is gewenst.
H9160

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
H9190
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen komt in kleine stukken voor in het zuidwesten van
gebied.
Soorten
Kamsalamander
H1166
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De kamsalamander is bekend van poelen in de oude groeve en het omliggende
boerenland. De soort komt in een brede ring rondom Winterswijk voor. Het leefgebied
betreft grotendeels kleinschalig agrarisch gebied dat buiten de Natura 2000 gebieden
Ligt. Willinks weust zelf draagt in beperkte mate bij aan de grote metapoputatie, het
herbergt met name geschikt landhabitat. Voor de populatie in het Natura 2000 gebied is
de verbinding met de populaties in de omgeving dan ook belangrijk.
Complementaire doelen
Habitattypen
AlkaLisch laagveen
H7230
Uitbreiding oppervlakte en ontwikkeling kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype kalkmoerassen is in 1936 voor het laatst waargenomen en daarna door
ontginning verdwenen. Er zijn echter plannen voor natuurontwikkeling op locaties die
abiotisch kansrijk zijn (op plekken waar de muschelkalk dagzoomt en water stagneert)
voor terugkeer van het habitattype, terwijl ook relictpopu(aties van de samenstellende
soorten nog aanwezig zijn in het gebied.

Synopsis
Staat van
instandhouding

Habitattypen
H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
Jeneverbesstruwelen
H5130

-

Heischrate graslanden
Blauwgraslanden

---

H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

--

H6230
H6410

H9190

Oude eikenbossen

Staat van
instandhouding

Soorten
H1166

-

Kamsalamander
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gebied 63 - Bekendelle

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Beekdalen
HabitatrichtLijn
N12003005
Particulieren, Natuurmonumenten
Gelderland
Winterswijk
99 ha

Gebiedsbeschrijving
Bekendelle is een bosgebied langs de hier vrij meanderende Boven-Slinge, dat begin negentiende
eeuw spontaan bebost is geraakt. Het bos dat in het laaggelegen deel van het gebied ligt, loopt bij
hoge waterstanden onder en is beekbegeleidend vogelkers-essenbos. Er zijn overgangen naar het
eiken-haagbeukenbos en het wintereiken-beukenbos en naar elzenbroekbos. Het grootste deel van
het gebied bestaat uit eiken-beukenbossen en naaldbos, deels met hulst in de ondergroei.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
Het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is uitgebreid met enkele percelen grotendeels door het
gebied omstoten nieuwe natuur (ii ha) teneinde een meer logische begrenzing te verkrijgen. Enige
onlogische uitlopers met bebouwing aan de noord- en oostzijde van het gebied (enkele ha) zijn buiten
de begrenzing gebracht.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Eiken-haagbeukenbossen
HgiGo
Vochtige alluviale bossen
HgiEo
Voorstel voor het aanvullen van de database:
Beuken-eikenbossen met hulst
H9120
Kamsalamander
H1166
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Beekprik '
H1096

H1149

Kleine modderkruiper 16

Kernopgaven
5.07

Vochtige aLluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
L
bossen
(beekbegeleidende bossen) *H91E0C 1

5.08

Eiken-haagbeukenbossen: Vergroting areaal, behoud vegetatiestructuur en herstel
kwaliteit en vergroting areaal eiken-haagbeukenbossen (hogere zondgronden) H916oA.

InstandhoudingsdoeLen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

2000

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding .en de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoeten zijn geformuleerd.
Habitattypen
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
H9120
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fogenion)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Door het geleidelijk ouder en donkerder worden van de bossen op de hoge, droge delen
van het gebied, zal dit habitattype beuken-eikenbossen met hulst spontaan toenemen in
oppervlakte en kwaliteit. Dit kan tevens plaatsvinden door de omvorming van
naaldbossen naar gemengde bossen en loofbossen.
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Corpinion-betuli
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, hogere
Doet
zandgronden (subtype A).
Toelichting Dit habitattype eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden (subtype A) komt voor
op hogere oeverwallen en op het landgoed 't Lintum. Het betreft een zeer zeldzame
beekbegeleidende vorm van het eiken-haagbeukenbos met onder andere bosgeelster.
Binnen het gebied zijn goede mogelijkheden aanwezig voor oppervlakte-uitbreiding en
verbetering van de kwaliteit.
H9160

H91E0
Doel

*Bossen op aituviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus exce!sior(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion alboe)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).

Toelichting Bekendelle wordt beschouwd als het meest karakteristieke voorbeeld van vochtige
alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) in Oost-Nederland, mede door
het voorkomen van zeldzame soorten als bosgeelster en schaafstro. Vanwege deze
bijzondere kwaliteit levert het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel
voor het habitattype dat landelijk in matig ongunstige staat van instandhouding
verkeert. Het betreft hier zowel vogelkers-essenbos (langs de beek) als elzenbroekbos (in
oude meanders). Er zijn allerlei overgangen naar andere bostypen. Verbetering van de
beekwaterkwaliteit is relevant voor verbetering kwaliteit van vochtige alluviale bossen.
Soorten
Kamsalamander
H1166
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De kamsalamander komt in een brede ring rondom Winterswijk voor. Het leefgebied
betreft grotendeels kleinschalig agrarisch gebied dat buiten de Natura 2000 gebieden
ligt. Het Natura 2000 gebied Bekendelle herbergt vrijwel uitsluitend landhabitat. Dit is
van belang voor de overwintering van de kamsalamanders uit belangrijke
voortplantingswateren in het direct aangrenzende gebied.

Synopsis
Habitattypen
Beuken-eikenbossen met hulst
H9120
H916o_A Eiken -haagbeukenbossen (hogere
zondgronden)
HgiEo_C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)
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iuic
i s van, - n informatie blijkt het habtattvp ii
Oogebieo.
Op hisis van receiite informatie blijkt de soort thans voor te komenhinnert de (huidige) begrenzing van het Natura 2000
gebied.
Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000
gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage Leveren.
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Natura

2000

gebied 64 - Wootdse Veen

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hoogvenen
Ha bitatrichttijn
N L2003o53
Natuurmonumenten, particulieren
Gelderland
Winterswijk
67 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Wooldse Veen en het aansluitende gebied in Duitsland zijn samen één van de veencomplexen op
de Nederlands-Duitse grens. Het gebied ligt aan de rand van een relatief hoog gelegen plateau dat ter
plaatse afhelt in oostelijke richting. Het gaat om een relatief ondiep, grotendeels uitgeveend
veencomplex boven weinig doorlatende keileem.
In de veengaten zijn vroege stadia van hoogveenregeneratie talrijk en goed ontwikkeld. Daar omheen
liggen natte heiden. In het randgebied en op oudere veenresten is berken(broek)bos aanwezig. Op de
hoger gelegen randen groeit eiken-berkenbos. De overgang naar de minerale gronden in de
omgeving was van oorsprong bijzonder rijk ontwikkeld, met vegetaties en soorten van kalkrijke
omgeving. Hiervan zijn nog verarmde resten over.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
Het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is uitgebreid met enkele percelen grotendeels door het
gebied omsloten nieuwe natuur aan de noord- en westzijde van het gebied (7,7 ha) welke van belang
zijn om op termijn de hydrologie beter op orde te krijgen. Een perceel aan de westzijde (i,g ha) is
toegevoegd om de samenhang met het aangrenzende Duitse Habitatrichtlijngebied te verbeteren.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H7120
Herstellende hoogvenen
HgiDo
Hoogveenbossen

Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1166
Kamsalamander

Kernopgaven
7.05
7.06

Herstel actief hoogveen: Verbetering kwaliteit herstellende hoogvenen H7120 met het
oog op ontwikkeling van actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) * H7110A
Randzone van het veen: Herstel van randzones van herstellende hoogvenen H7120 met
o.a. hoogveenbossen *H91DO

Instandhouding sdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattvpen
Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
H7120

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten
gunste van habitattype H7110 is toegestaan.
Toelichting Het habitattype herstellende hoogvenen bevindt zich ten dele aan Duitse zijde.
Hoogveenherstel vindt reeds plaats in de kern van het gebied. Het habitattype
herstellende hoogvenen kan zich op termijn (ten dele) ontwikkelen naar habitattype
H7110 actieve hoogvenen, hoogveeniandschap ( subtype A). Herstel van de hydrologie
aan Duitse zijde is waarschijnlijk een belangrijke voorwaarde voor succes. De
heidevegetaties en de bossen op het verdroogde hoogveen worden niet tot
habitattypen H4010 vochtige heiden, hogere zandgronden ( subtype A) en H91D0
hoogveenbossen gerekend, maar maken onderdeel uit van herstellende hoogvenen.
Doel

H91D0

*Veenbossen

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype hoogveenbossen is belangrijk in de overgangszone naar het beekdal. De
bossen op het verdroogde hoogveen worden niet tot habitattype H91D0
hoogveenbossen gerekend, maar maken onderdeel uit van habitattype H7120
herstellende hoogvenen.
Soorten
H1166

Kamsalamander

Doel

Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting De soort komt in een brede ring rondom Winterswijk voor. Het leefgebied betreft
grotendeels kleinschalig agrarisch gebied dat buiten het Natura 2000 gebied ligt. De
betekenis van het gebied voor de kamsatamander is relatief gering. De randen van het
veengebied en het omliggende boerenland herbergen geschikt landhabitat en
voortplantingswateren. In de (potentiële) voortplantingswateren is de soort niet
aangetroffen. Met name het landhabitat is van belang voor de overwintering van
kamsatamanders uit de direct omgeving.
Complementaire doelen
Habitattypen
*Actief hoogveen
H7110
Ontwikkeling habitattype actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A).
Doel
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, hoogveeniandschap (subtype A) kan weer hersteld
worden door middel van kwaliteitsverbetering van habitattype H7120 herstellende
hoogvenen.
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Natura

2000

gebied 69 - Bruuk

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Beekdalen
Habitatrichttijn
NL2003011
-

Staatsbosbeheer, particulieren
Gelderland
Groesbeek
loo ha

Gebiedsbeschrijving
De Bruuk is een moerasgebied in het bekken van Groesbeek, dat wordt gevoed door kwelwater. Het is
een voorbeeld van het zogenaamde meden- of madenlandschap, dat wordt gekenmerkt door een
kleinschalige afwisseling van hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. De
hooimoerassen zijn deels voorbeelden van het blauwgrasland, deels van het veldrusschraaltand.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De grens met de (voormalige) stortplaats is gelegd op de omringende afwateringssloot.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
Het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is verder uitgebreid met (grotendeels verworven) nieuwe
natuur aan de westzijde van het gebied (ii ha) ten behoeve van herstel en uitbreiding van H6410
blauwgraslanden. Dit type is daar in matige kwaliteit aanwezig.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Blauwgraslanden
H6410
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Heischrale graslanden 1
H6230

Kernopgaven
5.05

Schraa(graslanden: Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van heischrale graslanden
*H623o en blauwgrasLanden H6410.

Insta nd hou dingsdoeLen
Alciemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattvoen
*Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
H6230
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting In het gebied zou heischraal grasland ontwikkeld kunnen worden op relatief hoog
gelegen, kansrijke plaatsten aan de zuid en westzijde van het gebied.
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion
caeruleae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt voor in twee vormen, te weten als
blauwgrasland (Cirsio dissecti-Molinietum) en als veldrus-sch raalland (Crepido-Juncetum
acutiflori). De laatste associatie is nergens anders in ons land zo goed ontwikkeld.
Behalve het optreden van soorten als het naamgevende moerasstreepzaad is ook de
aanwezigheid van 'bosplanten' als bosanemoon en slanke sleutelbloem een opvallend
kenmerk van deze hooilanden. Door verbetering in de waterhuishouding en door
gericht beheer is de oppervlakte van het habitattype het afgelopen decennium vergroot,
verdere uitbreiding is mogelijk. Het gebied levert al een zeer grote bijdrage door het
grote oppervlakte, de bijdrage aan het landelijk doel kan echter groter worden. De
aanwezigheid van klein glidkruid in het habitattype is bijzonder.
H6410

Complementaire doelen
Ha bitattypen
Alkatisch laagveen
H7230
Ontwikkeling.
Doel
Toelichting Het habitattype kalkmoerassen kwam hier in het verleden voor. Gezien de geologische
en hydrologische gesteldheid van het gebied zijn goede potenties aanwezig voor herstel
van dit habitattype in de lage delen.
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Natura

2000

gebied 72 IJsselmeer
-

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:

Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Habitatrichttijn + Vogelrichtlijn
NL1000002 + NL9803028
Friese lisselmeerkust BN/SN, Stoenckherne BN/SN, De Ven SN
Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
particulieren
Fryslân, Noord-Holland, Flevoland
Andijk, Dronten, Enkhuizen, Gaaster(ân-Sleat, Lelystad, Lemsterland,
Medembtik, Nijefurd, Noordoostpolder, Urk, Wûnseradiel,
Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer
113.346 ha

Gebiedsbeschrijving
Het IJsselmeer in zijn huidige vorm is ontstaan door afsluiting van de voormalige Zuiderzee door de
aanleg van de Afsluitdijk, voltooid in 1932, de aanleg van de lisselmeerpolders (voltooid in 1968) en
tenslotte van de Houtribdijk, voltooid in 1976. Na de aanleg van de Afsluitdijk is het water binnen
enkele maanden verzoet, en sindsdien ontbreekt een brakke overgangszone naar de zee. De
faunagemeenschappen verdwenen binnen enkele jaren en werd vervangen door een zoetwater
gemeenschap met twee in de voedselketen cruciale sleutelsoorten: de driehoeksmossel en de
spiering. Langs de Friese kust (voormalig intergetijdengebied) is er sprake van substantiële ondieptes
met waterplanten en buitendijkse slikken en platen.
Het grootste deel van het water wordt aangevoerd door de IJssel. Het mondingsgebied is meer
dynamisch met geulen tot 9 meter diep en grotendeels zandig sediment. Het doorzicht wordt voor
een groot deel bepaald door algen en is in het algemeen relatief hoog. Het waterpeil is gefixeerd,
maar door het grote oppervlak van het meer kan de wind echter een aanzienlijk scheefstand (orde
grootte een meter) veroorzaken die tevens resulteert in een zekere peitdynamiek.
De buitendijkse kweldergebieden hebben zitte en brakke milieus. In de natte terreindelen treedt
moerasvorming op in de vorm van biezenstroken. Op de overgang van water en land en op de
Laagliggende delen van de oude platen komt rietland voor. Bij verdere successie verruigt het rietland
en vindt opslag van wilg plaats. Vooral op de hogere delen ontwikkelen struwelen en bos. De
graslanden zijn soortenrijk, vooral op kalkrijk vochtig substraat.

Begrenzing
De begrenzing van het Voge(richttijngebied is op enkele punten aangepast:
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het VogelrichtLijngebied valt.
• Het noordelijkste deel van het recreatiestrand It Soal bij Workum (ca. 2 ha) is evenals de rest
van het strand buiten de begrenzing gebracht omdat het geen betekenis heeft voor de
watervogels waarvoor het gebied is aangewezen.
• Terrein met bebouwing en verhardingen (ii ha) in de voormalige werkhaven Oude Zeug
(Wieringermeer) is buiten de begrenzing gebracht omdat het VogeLrichtlijngebied is beperkt
tot open water en oeverzones (met name Friese Iisselmeerkust).

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op enkele punten aangepast:
• De begrenzing is afgestemd op die van de deelgebieden Makkumer Noordwaard, Zuidwaard,
Kooiwaard en Workumer buitenwaard van het (voormalig) natuurmonument Friese
lisselmeerkust en op die van het (voormalig) natuurmonument Stoenckherne.
• Het buitendijkse deel van het deelgebied Bocht van Moikwerum (voormalig natuurmonument)
is aan de begrenzing onttrokken omdat de oeverzone en het open water geen betekenis heeft
voor de habitatwaarden waarvoor het gebied wordt aangewezen. Dit gebied blijft deel
uitmaken van het Vogelrichtlijngebied. Het aangrenzende binnendijkse deel van dit
deelgebied was reeds voor de aanmelding komen te vervallen als deel van het
Habitatrichtlijngebied (zie Reactiedocument, 2004).

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Ruigten en zomen
H6430
Overgangs- en trilvenen
H7140
Habitatrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
Noordse woelmuis
H1340
VogelrichtLijnsoorten
Soortnr
Soort
Fuut n
A005
Aalscholver n
A017
A021
Roerdomp b
Lepelaar n
A034
Kleine zwaan n
A037
Kleine netgans n
A040
Kolgans n
A041
Grauwe gans n
A043
Brandgans - n
A045
Bergeend n
A048
Smient n
A050
Krakeend n
A051
Wintertaling n
A052
Wilde eend n
A053
Pijlstaart n
A054
Slobeend n
A056
Tafeleend - n
A059
Kuifeend n
A061
Topper n
A062
Brilduiker - n
A067
Nonnetje n
Ao68
Grote zaagbek n
A070
Bruine kiekendief b
Ao81
Porseleinhoen b
Aug
Meerkoet n
A125
A13 2
Kluut n
Bontbekpievier b
A137
Kemphaan n
A151
Grutto n
A156
Wulp n
A160
Dwergmeeuw n
A177
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AigO
A193
A197
A292

Reuzenstern - n
Visdief - b
Zwarte stem - n
Snor - b

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Kranswierwateren 1
H3140
Rivierdonderpad 2
H1163
Meervleermuis
H1318
Groenknolorchis 2
H1903
Aalscholver b
A017
Toendrarietgans
n
A039
Goudplevier n 8
A140
Kemphaan b
A151
Rietzanger- b
A295
-

-

-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Zeeprik
H1095
Rivierprik
H1099
Bittervoorn
H1134
Kleine zilverreiger n 6
A026
Slechtvalk n 6
A103
6
Scholekster
A130
Bontbekplevier n 6
A137
-

-

-

-

Kernopgaven
4.01

4.02
4.03

4.04

Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem
met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren (met name in
), mede
kranswierwateren H3140
t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061 en nonnetje
Ao68.
Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor
watervogels zoals fuut A005, ganzen, slobeend A056 en kuifeend A061.
Moerasranden: Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water
interactie, paaigebied vis noordse woelmuis *H1340 en voor moerasvogels als
roerdomp A021
Plas-dras situaties: Plas-dras situaties voor smienten AoSO en broedvogels, zoals
kemphaan A151.

Instandhoudinasdoeten
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

2000

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.

Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoeLen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H3140

Kaikhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties

Doel
Toelichting

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Kranswieren komen in dit gebied, in wisselende oppervlakten voor, gemengd met
andere waterplanten als zannichellia-soorten en ruppia-soorten. De aanwezigheid
wordt bepaald door seizoensfluctuaties, waarbij de timing en duur van de
zogenaamde "dear water fase" van belang is. Dit is een periode in het voorjaar
(tussen diatomeeëngroei en groenalgenbloei) waarin de waterplanten zich
ontwikkelen. Behoud oppervlakte kranswierwateren geldt dan ook binnen de van
nature voorkomende fluctuaties.

H6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het Laagland, en van de montane en
alpiene zones
Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea(subtype A) en
ruigten en zomen, hang wilgenroosje ( subtype 8).
Het habitattype ruigten en zomen komt in dit gebied, voor als subtype A
(moerasspirea) en als subtype B (hang wilgenroosje), maar soortenrijke vormen zijn
schaars.

Doel
Toelichting

H7140
Doel
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Soorten
H1163
Doel
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Overgangs-en trilveen
Behoud oppervlakte en kwaliteit overgangs- en trilvenen, trilvenen (subtype A).
Er zijn restanten van het habitattype overgangs- en trilvenen, trilvenen ( subtype A)
aanwezig, maar de mogelijkheden voor herstel of uitbreiding worden zeer Laag
ingeschat.
Rivierdonderpad
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Deze wijdverspreide soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding. De rivierdonderpad komt voor op zowel natuurlijk substraat
(driehoeksmosselen) als op kunstmatig substraat (stenen beschoeiingen).

H1318
Doel
Toelichting

Meervleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het IJsselmeer heeft een belangrijke functie als foerageergebied voor kolonies
meervleermuizen buiten het gebied.

H1340
Doel
Toelichting

*Noordse woelmuis
Uitbreiding omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De noordse woelmuis komt hier slechts in een gering deel van het (potentieel)
geschikte Leefgebied voor langs de Friese lissetmeerkust. De soort, die landelijk in een
zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert, wordt in Friesland met uitsterven
bedreigd. Uitbreiding van het leefgebied is van belang om hier een levensvatbare
populatie te behouden. De bijdrage van dit gebied is groot gezien de sterk bedreigde
status van de soort en de grote internationale verantwoordelijkheid van ons land voor
dit endemische zoogdier.

H1903
Doet

Groenknolorchis
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.

Toelichting

Broedvociels
A017
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Er zijn restanten van het habitattype H7140 overgangs- en trilvenen, trilvenen ( subtype
A) aanwezig langs de Friese lJsselmeerkust, waarin ook een soort als groenknolorchis
voorkomt, maar de mogelijkheden voor herstel of uitbreiding worden zeer laag
ingeschat. Behoud van de huidige groeiplaatsen is een flinke opgave, maar op langere
termijn worden de perspectieven mogelijk beter.

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het lisselmeergebied van ten minste 8.000 paren.
De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied. Naast de duizenden aalscholvers die vanuit
kolonies in omliggende Natura 2000 gebieden voedsel komen zoeken, is er sedert
1990 ook een kolonie gevestigd binnen de grenzen van het gebied in De Ven bij
Enkhuizen. Deze kolonie groeit gestaag en bereikte in 2003 het (voorlopig) maximum
van 4.100 paren. Daarmee was het één van de grootste kolonies van Nederland.
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopu(atie.
Roerdomp
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 7 paren.
Roerdompen broeden verspreid in rietmoerassen en brede (riet)moerasoevers Langs
de Noord-Hollandse kust en met name de Friese kust (Makkumerwaarden). Jaarlijks
broeden er 3-9 paren, met in de periode 1981-2003 een maximum van 9 in 2000. De
aantallen fluctueren enigszins zonder een éénduidige trend. Gezien de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Friesland en in mindere mate aan die
van Noord-Holland ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
Bruine kiekendief
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Langs de Friese Iisselmeerkust is de bruine kiekendief van oudsher een broedvogel.
Het zwaartepunt ligt op de Makkumerwaarden. In recente jaren wordt hier het
gewenste niveau voor een sleutelpopulatie geregeld gehaald (bijvoorbeeld in 2000 21
paren). Lang de Noord-Hollandse kust is het aantal broedplaatsen geringer. Zij sluiten
aan bij de populatie van Noord-Holland-Noord (met flink wat paren in de
Wieringermeer). Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Door het verspreide voorkomen biedt het gebied onvoldoende
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt het wel bij aan de
draagkracht in de regio's Friese Merengebied (Friese kustgebied) en Noord-HollandNoord (Noord-Hollands kustgebied) ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
Porseleinhoen
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 15 paren.
Het porseleinhoen broedt van oudsher in open moerassen en natte graslanden op de
Makkumerwaarden langs de Friese IJsselmeerkust. Het aantal paren fluctueert sterk in
afhankelijkheid van de geschiktheid van het lokale habitat (met name plas-dras
moeras en grasland in de vestigingsperiode mei-juni). Goede jaren waren 1984, 1991,
1998 en 2000. In de periode 1999-2003 broedden jaarlijks 0-17 paren. Gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie op een
relatief hoog niveau gewenst. Het gewenste aantal paren heeft betrekking op

gunstige jaren. Het betreft een relatief geïsoleerde populatie en er is onvoldoende
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie.
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Bontbekplevier

Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 10 paren.
De bontbekplevier broedt van oudsher langs de kusten van het Ijsselmeer. Na de
afsluiting zijn de aantallen sterk teruggelopen, al broeden ze ook tegenwoordig nog
Langs alle oevers op geschikte broedlocaties, in de vorm van rustige, schaars
begroeide, zandige, liefst schelpenrijke, of stenige oeverzones. De populatie bestond
halverwege de 80-er jaren nog uit circa 30 paren, maar is teruggezakt tot een niveau
van hooguit 20 paren. In de periode 1999-2003 bedroeg het aantal paren gemiddeld
11. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud van deze
geïsoleerde populatie gewenst. De populatie vormt een belangrijke stapsteen, maar er
is onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleuteLpopulatie.
Kemphaan
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van tenminste 20 paren.
De Kemphaan is van oorsprong een talrijke broedvogel van vochtige tot natte
graslanden met in 1987 nog 42 paren. De populatie is, in lijn met de algehele tendens
in Nederland, sterk afgenomen. Sinds 1992 fluctueert het aantal paren sterk met een
duidelijk neergaande tendens (0-8 paren). De vogels komen vooral voor op de
Makkumer en Workumer waarden. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied levert
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de
draagkracht in de regio Friesland ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
Visdief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 2.000 paren.
De visdief is van oudsher een talrijke broedoget langs de kusten van het IJsselmeer,
zowel op platen en eilandjes als op buitendijks grasland. Met de terugval in de
landelijke populatie in de 60-er jaren namen ook de aantallen in het lisselmeergebied
af, al was de terugval minder dramatisch dan elders in Nederland en herstelde de
stand zich ook relatief snel. Begin 80-er jaren broedden weer circa 2.000 paren in het
gebied (maximaal 2.455 in 1982), waarna een geleidelijke afname inzette tot circa
1.300 paren begin 90-er jaren. Mede door het opspuiten van geschikte broedeitandjes
ten behoeve van natuurontwikkeling groeide de populatie uit tot circa 2.000 paren
(maximaal 2.579 in 2001), goed voor ruim 10% van de Nederlandse populatie. De
verdeling van de broedkolonies hangt vooral samen met aanbod aan geschikte
nestplaatsen. Gezien de Landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is
behoud van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Snor
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 40 paren.
De meeste paren van de snor broeden op de Makkumer waarden. Elders langs de
Friese en West-Friese kust is slechts een enkel paartje te vinden. Essentieel zijn
netmoerassen en brede (net)moerasoevers met een flink aandeel vitaal waterriet.
Goede telgegevens ontbreken goeddeels, zodat van het wedervaren van deze
populatie weinig bekend is. In de periode 1999 - 2003 wordt het gemiddeld aantal
paren geschat op 43. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding met
betrekking tot de populatie omvang, is behoud voldoende. Het gebied levert
onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij

aan de draagkracht in de regio Friese meren ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
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Rietzanger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 990 paren.
De rietzanger is langs de Friese lisselmeerkust van oudsher een broedvogel van
rietmoerassen en brede (riet)moerasoevers, met een zwaartepunt op de
Makkumerwaarden. Het gewenste niveau voor een sleutelpopulatie van 100 paren
wordt hier jaarlijks gehaald. Langs de Noord-HoUandse kust is het aantal broedparen
geringer. Zij behoren tot de populatie van Noord-Holland-Noord. In de periode 19992003 wordt het gemiddeld aantal paren geschat op 990. Gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

Niet-broedvogels
Fuut
Aoo5
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 1.300 vogels (seizoensgemiddelde).
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
Toelichting
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied, deze onzekerheid betreft
daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering
kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname
van spiering mogelijk niet realistisch.
Aantallen futen zijn van nationale betekenis en waren in de periode 1993 -97 ook van
internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als
foerageergebied. Het IJsselmeer levert de grootste bijdrage in Nederland na de
Grevelingen (voorheen gebied met grootste bijdrage) en is vooral van belang in de
maanden augustus-oktober (ruiperiode). Voorheen vormde het IJsselmeer een
belangrijke ruiconcentratie van ca. 10.000 vogels voor de Friese zuidwesthoek, deze
populatie is in de Loop van de jaren negentig nagenoeg verdwenen. Een nieuwe
concentratie heeft zich in de ruitijd ontwikkeld aan de andere kant van het meer, met
een zwaartepunt ten noorden van Enkhuizen, maar de aantallen zijn aanzienlijk lager
(ca. 1000). De afname komt overeen met die van andere viseters en is geconcentreerd
rond 1992, toen het bestand van de belangrijkste prooisoort, spiering, afnam en het
doorzicht van het water in de ruiperiode verslechterde.
A017
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Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 8.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen aalscholvers zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtindicatie heeft betrekking op de foerageerfunctie. Het IJsselmeer levert de
grootste bijdrage in Nederland. Hoge aantallen komen voor van maart t/m oktober.
Het gebied is ook van toenemend belang als overwinteringsgebied. Zowel op de Lange
termijn als recent, is er sprake van een sterke toename. Dat laatste mede als gevolg
van vestiging van een kolonie in De Ven bij Andijk en één op het nieuw aangelegde
eiland De Kreupel, die in korte tijd is uitgegroeid tot de grootste kolonie van
Nederland. Er is een duidelijke relatie met de populatie van het Markermeer en de
Oostvaarders/Lepelaarplassen, die juist in aantal is afgenomen. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
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Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen lepelaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Recent is de populatie sterk
toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
Kleine zwaan

Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld
1.600 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
Aantallen kleine zwanen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een
functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het gebied levert als slaapplaats een
relatief grote bijdrage. De soort is vooral aanwezig van oktober-december, sterk
geconcentreerd langs de Friese (west)kust, waar ze foerageren op waterplanten. Sinds
de jaren tachtig is de populatie toegenomen, maar momenteel is bij de foeragerende
vogels geen sprake van een duidelijke trend. De landelijke afname van de kleine
zwaan (staat van instandhouding matig ongunstig) is deels verbonden aan fluctuaties
in de omvang van de internationale populatie en heeft in het lisselmeergebied
mogelijk tevens te maken met concurrentie met andere soorten (knobbelzwaan).
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de
landelijk ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A039

Toendrarietgans

Doel
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Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Aantallen toendrarietganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats, het gebied levert als
slaapplaats een relatief grote bijdrage. Gegevens zijn niet toereikend voor een
trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.

A040

Doel
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Kleine netgans

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen kleine rietganzen zijn van grote internationale en grote nationale betekenis.
Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en levert een
grote bijdrage als slaapplaatsfunctie voor vogels die o.a. in Friesland foerageren. Het
gebied levert als slaapplaats één van de grootste bijdragen in Nederland. De
draagkrachtindicatie heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is
waarschijnlijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor
kwantificering in het doel. De soort is vooral aanwezig van oktober-december, sterk
geconcentreerd op de Steile Bank en omgeving die als slaap/rustplaats wordt gebruikt.
Aantallen zijn per jaar sterk wisselend, maar het aantalsverloop vertoont een positieve
tendens. Er is een relatie met de foerageergebieden op binnendijkse graslanden.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.400 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld
19.000 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het IJsselmeer is
één van de grootste slaapplaatsen in Nederland. De soort is aanwezig van novemberfebruari, vrijwel uitsluitend langs de (gehele) Friese kust. De populatie is toegenomen,

al zijn aantallen foeragerende vogels van jaar op jaar sterk fluctuerend, recent is er
geen duidelijke trend. Er is een relatie met de foerageergebieden op binnendijkse
graslanden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de Landelijk gunstige
staat van instandhouding.
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Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 580 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtindicatie heeft betrekking op de foerageerfunctie. De soort
is het hele jaar present, vooral langs de gehele Friese kust en vooroever Andijk. Het
aantalsverloop vertoont een sterk positieve trend, ook bij de vogels die in het gebied
foerageren. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de Landelijk gunstige
staat van instandhouding.

Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld
26.200 (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het
IJsselmeer is één van de grootste slaapplaatsen in Nederland. De soort is aanwezig van
oktober-april, met een accent op februari-april, vlak voor de wegtrek en vrijwel alleen
langs de Friese kust. Er is een relatie met foerageergebieden op binnendijkse
graslanden. Het aantalsverloop vertoont een positieve trend met een sterke toename
in maart en april. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.

Bergeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
het hele jaar present, met een piek in oktober/november als het lagere winterpeil is
ingesteld en op droogvallende grond of in ondiep water gefoerageerd kan worden.
Aantallen zijn afgenomen sinds de eerste helft van de jaren negentig, maar lijken
recent weer toe te nemen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. De
draagkrachtindicatie heeft betrekking op de slaapplaatsfunctie. Het IJsselmeer is het
zesde gebied in Nederland (binnen het Natura 2000 netwerk) op grond van
seizoensgemiddelden. De smient is een overwinteraar en vooral aanwezig van
oktober-maart, zowel langs de Friese westkust als langs de kusten van Noord Holland
(m.n. Andijk). Er is een relatie met foerageergebieden op binnendijkse graslanden.
Aantallen vertonen een doorgaande toename, vooral in september-november. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.

A051

Krakeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 200 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele jaar present, maar met
een piek in augustus/september. In die periode komt de krakeend vooral voor langs
het noordelijk deel van de Friese westkust, Steile Bank en vooroever Andijk en in de
rest van het jaar verspreid. Aantallen fluctueren, er is geen duidelijke trend. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
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Wintertating
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
vooral aanwezig in de trektijd, augustus-november en maart. In die periode komt de
wintertaling voor langs de Friese westkust, Steile Bank, baai van Lemmer en vooroever
Andijk. Aantallen zijn recent afgenomen. De soort verkeert landelijk in een matig
ongunstige staat van instandhouding.

Toelichting

A053
Doel
Toelichting

Ao54
Doel
Toelichting

Ao56
Doel
Toelichting

A059
Doel
Toelichting

Wilde eend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de wilde eend o.a. een functie als foerageergebied. Het
IJsselmeer is het zevende gebied in Nederland (binnen het Natura 2000 netwerk) op
grond van seizoensgemiddelden. De soort is vooral een wintergast (septemberfebruari) en komt voor verspreid over het gehele gebied, minder langs de Houtrib- en
Afsluitdijk. De belangrijkste concentraties bevinden zich langs de Friese westkust,
Steile Bank en vooroever Andijk. Er is geen duidelijke positieve of negatieve trend.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
vooral doortrekker in september-november en in maart. Het voorkomen is beperkt tot
de Friese kust en de vooroever Andijk. Aantallen zijn laag en fluctueren sterk. Er is
geen duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
het meest talrijk in de nazomer (augustus). Het voorkomen is nagenoeg beperkt tot de
Friese kust (m.n. Makkumer Noordwaard) en de vooroever Andijk. Er is geen duidelijke
trend, mogelijk Licht positief, maar met sterke fluctuaties. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Tafeleend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 310 vogels (seizoensgemiddelde).
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht,
alvorens doel op herstel wordt gesteld. Volledig herstel van de oude situatie in het
IJsseLmeer is mogelijk niet realistisch.
Aantallen tafeleenden waren in de periode 1993-97 van internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Voorheen leverde het
IJsselmeer een zeer grote bijdrage als overwinteringsgebied (met name oktober-

december), maar rond 1995, juist in de wintermaanden, zijn aantallen zeer sterk
afgenomen. Deze afname is veel sterker dan bij kuifeenden (Ao61) en is waarschijnlijk
mede te verklaren door de aanzuigende werking van de randmeren, waar aanpak van
eutrofiëring rond die tijd resulteerde in een verbetering van het leefgebied, terwijl die
in het IJsselmeer nauwelijks veranderde. Voor het IJsselmeer is geen herstelopgave
van toepassing.
A061
Doel
Toelichting

A062
Doel
Toelichting

A067
Doel
Toelichting

Ao68
Doel
Toelichting

Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 11.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen kuifeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Na het Markermeer & limeer levert
het IJsselmeer in Nederland de grootste bijdrage. De aantallen in de ruiperiode (julioktober) vertonen een beperkte doorgaande toename in deelgebieden langs de
Afsluitdijk en vooral bij de zuidelijke helft van de Houtribdijk en voor Lelystad.
Overwinterende aantallen waren toegenomen tot begin jaren negentig, daarna weer
enigszins afgenomen, waarschijnlijk in relatie tot toe- respectievelijk afname van het
aantal driehoeksmosselen, bij beide was sprake van enige ruimtelijke variatie in
trends. De afname is elders in het Iisselmeergebied (randmeren) gecompenseerd.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
Topper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 15.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen toppers zijn van zeer grote nationale en grote internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het IJsselmeer levert
als overwinteringsgebied in Nederland de grootste bijdrage, maar het belang wordt
mogelijk overschat door een ondertelling van concentraties in zoute wateren. In 1988
was er sprake van een sterke toename in aantallen, waarschijnlijk in samenhang met
verslechteringen in het leefgebied in de Waddenzee. Omstreeks 1995 namen de
aantallen weer af tot het oude niveau. Behoud van de huidige situatie is voldoende
ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding, want de recente
afname in het IJsselmeer heeft niet geleid tot lagere aantallen dan voor de toename,
anders dan in de zoute wateren.
Brilduiker
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 310 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. De soort is een overwinteraar, aanwezig van
november-maart in wisselende aantallen (moeilijk telbare soort). Begin jaren tachtig is
de populatie sterk afgenomen, daarna min of meer stabiel, recent mogelijk een lichte
afname. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 180 vogels (seizoensgemiddelde).
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied, deze onzekerheid betreft
daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering
kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname
van spiering mogelijk niet realistisch.
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Aantallen nonnetjes zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. IJsselmeer en Markermeer & limeer
leveren de grootste bijdrage in Nederland, samen met meer dan de helft van de
Nederlandse vogels in het monitoringsnetwerk. Na afname in het Markermeer levert
het IJsselmeer nu de grootste bijdrage. De soort is een overwinteraar, aanwezig van
december-maart en tijdens strenge winters (wanneer de Oostzee dichtvriest) in
verhoogde aantallen. Het aantalsverloop vertoont geen duidelijke trend, wel grote
fluctuaties. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig op het
onderdeel leefgebied, in het bijzonder vanwege de verslechterde voedselsituatie voor
viseters in het IJsselmeer en Markermeer rond 1992.
Aoio
Doel
Toelichting

A125
Doet
Toelichting

A132
Doel
Toelichting

A140
Doel
Toelichting

Grote zaagbek
Behoud omvang enkwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.300 vogels (seizoensgemiddelde).
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied, deze onzekerheid betreft
daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering
kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname
van spiering mogelijk niet realistisch.
Aantallen grote zaagbekken zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het IJsselmeer levert
de grootste bijdrage in Nederland met gemiddeld ongeveer de helft van de vogels in
het monitoringsnetwerk. De soort is een overwinteraar, aanwezig van novembermaart en tijdens strenge winters (wanneer de Oostzee dichtvriest) in verhoogde
aantallen. Het aantalsverloop vertoont ondanks de fluctuaties, een afname. De
landelijke staat van instandhouding is behalve zeer ongunstig op onderdeel populatie,
ook matig ongunstig op onderdeel leefgebied, in het bijzonder vanwege de
verslechterde voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer rond 1992.
Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied
levert de grootste bijdrage na de Veluwerandmeren en het Markermeer & limeer, op
grond van seizoensmaxima. Rond 1990 was er sprake van verhoogde aantallen, sinds
ca. 1993 zijn er lagere aantallen, weliswaar stabiel. Het aantalsverloop vertoont een
doorgaande toename in de maanden juli-september, (wanneer er o.a. op
waterplanten wordt gefoerageerd) en is in de maanden daarna min of meer stabiel
(o.a. driehoeksmosselen, gras), met uitzondering van de piek rond 1990. Behoud van
de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de kluut o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen
fluctueren sterk, in de regio zijn aantallen sterk afgenomen. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
GoudpLevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 9.700 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen goudplevieren zijn van nationale en internationale betekenis. Binnen het
Natura 2000 netwerk levert het gebied de grootste bijdrage na de Waddenzee. Het

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A151
Doel

Toelichting

A156
Doel

Toelichting

A160
Doel

Toelichting

A177
Doel
Toelichting

Kemphaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.100 vogels (seizoensmaximum) voor het foerageergebied en gemiddeld
17.300 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
Aantallen kemphanen zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het
IJsselmeer levert als slaapplaats in Nederland de grootste bijdrage. Aantallen van
vogels die overdag aanwezig zijn, fluctueren sterk, van aantallen aanwezig op de
slaapplaats is onvoldoende bekend. In de regio is sprake van een negatieve tendens.
De kemphaan verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding.
Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 290 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld
2.200 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
Aantallen grutto's zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het gebied levert als
foerageergebied en slaapplaats één van de grootste bijdragen in Nederland. Er is geen
duidelijke trend in de foeragerende aantallen. De landelijke staat van instandhouding
is zeer ongunstig op grond van de band tussen de trekvogelaantallen en de
afnemende broedvogelpopulatie. De aantallen trekvogels in de telgebieden zijn echter
min of meer stabiel en de herstelopgave dient dus in de broedgebieden gelegd te
worden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van
de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Wulp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 310 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld
3.500 vogels (seizoensgemiddelde) voor het gebied als slaapplaats.
Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
Het IJsselmeer is de grootste binnenlandse slaapplaats. Aantallen zijn toegenomen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Dwergmeeuw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied, deze onzekerheid betreft
daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering
kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname
van spiering mogelijk niet realistisch.
Aantallen dwergmeeuwen zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied. Mogelijk levert het IJsselmeer de
grootste bijdrage in Nederland. De soort is het hele jaar in het gebied aanwezig, maar
vooral in de wintermaanden (september-januari). Het zwaartepunt van de
verspreiding is in het noorden van het gebied. Aantallen in de tellingen wisselen sterk
en vertegenwoordigen slechts een (klein) deel van de aanwezige vogels, omdat deze
soort moeilijk telbaar is door het voorkomen midden op het meer en een concentratie
achter schepen. Specifieke tellingen vanaf het water leverden bijvoorbeeld in

198211983 ongeveer 5000 vogels op. De reguliere tellingen in de jaren negentig vallen
gemiddeld aanzienlijk lager uit dan in de jaren tachtig. De landelijke staat van
instandhouding is matig ongunstig op onderdeel leefgebied, in het bijzonder vanwege
de verslechterde voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer rond 1992.
A190
Doel
Toelichting

A197
Doel

Toelichting

Reuzenstern
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 40 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen reuzensterns zijn van zeer grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. Het IJsselmeer levert
voor deze soort verreweg de grootste bijdrage in Nederland. De soort is een
doortrekker, vooral aanwezig in augustus en september. Aantallen zijn toegenomen,
in de reguliere tellingen zijn sinds 1999 jaarlijks 5-8 vogels geteld. Specifieke tellingen
komen aanzienlijk hoger uit, bijvoorbeeld 60 vogels in de Makkumer- en
Workumerwaard in augustus 2002. Andere belangrijke rustplaatsen zijn de Steile Bank
en omgeving en in de nabije toekomst mogelijk het nieuw eiland De Kreupel. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Zwarte stem
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 110 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld
11.800 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied, deze onzekerheid betreft
daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering
kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname
van spiering mogelijk niet realistisch.
Aantallen zwarte sterns zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
Mogelijk levert het IJsselmeer voor deze soort in Nederland de grootste bijdrage. De
soort is een doortrekker, met name aanwezig in de nazomer, met een sterke piek in
augustus. Tijdens de najaarstrek levert het IJsselmeer één van de grootste bijdragen in
Nederland. Het zwaartepunt van de verspreiding bevindt zich in het middengedeelte
van het gebied. Aantallen in de dagtellingen wisselen sterk en vertegenwoordigen
slechts een (klein) deel van de aanwezige vogels, omdat ze moeilijk telbaar zijn door
het voorkomen midden op het meer. Slaapplaatsen herbergen tienduizenden vogels
(tot 100.000). De belangrijkste slaapplaats voor vogels die op het IJsselmeer
foerageren ligt in het Balgzand, dus buiten het gebied. Slaapplaatsen binnen het
gebied zijn vaak tijdelijk vanwege vegetatiesuccessie (Oostvaardersplassen, recenter
naviduct en Kreupel). Op grond van de reguliere tellingen zijn aantallen afgenomen;
sinds 1996 zijn de aantallen veel stabieler op een aanzienlijk lager niveau dan
daarvoor. Het gebied draagt aanzienlijk bij aan de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding door middel van de verslechterde voedselsituatie.

Complementaire doelen
Soorten
Meervleermuis
H1318

Doel
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Omdat de meervleermuis in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert
en het leefgebied voor een beperkt deel door de Habitatrichtlijngebieden wordt
afgedekt, is dit instandhoudingsdoel geformuleerd voor Vogelrichtlijngebieden waar
de soort in belangrijke mate aanwezig is. Dit doel betreft het gedeelte van het
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IJsselmeer dat alleen onder de Vogelrichtlijn valt. Het gebied fungeert als
foerageergebied van kolonies buiten het gebied.
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tjk t hei habitattype thans voor Ie komen in het gebic-c.
Op basis van recente inför
de soort thans voor te komen in hot gebied.
Ot basis van recente infor
Aantal thans hoger dan .i % van Nederlandse broedpopulatie.
Aantal thans hoger dan 0.1 % van biogeografische populatie (norm voor aanwijzing).
Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen in het gebied.
Aantal thans lager dan 0.1 % van biogeografische populatie (norm voor aanwijzing).
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gebied 74-Zwarte Meer

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Meren en Moerassen
Natura 2000 Landschap:
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
Status:
NL2003056 + NL9802031
Site code:
Beschermd natuurmonument: Zwarte Meer BN/SN
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, particulieren
Beheerder:
Overijssel, Flevoland
Provincie:
Kampen, Noordoostpolder, Steenwijkerland, Zwartewaterland
Gemeente:
Oppervlakte:
2.169 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Zwarte Meer ligt in de voormalige lisseldelta tussen de Noordoostpolder en het Kampereiland.
Het is een groot, ondiep randmeer dat grotendeels bestaat uit open water met lokaal watervegetaties
van voedselrijke milieus.
Aan de zuidkant ligt een groot rietmoeras, in het oostelijk deel een kunstmatig eiland (het
Vogeleiland) en enkele restanten van biezenvelden. Langs de oevers zijn brede rietkragen en
moerasvegetaties aanwezig. Plaatselijk komen grote zeggenmoerassen van voedselrijke milieus voor.
De graslanden bestaan voor een groot deel uit typen van (matig) voedselrijke standplaatsen,
overstromingsgraslanden met kievietsbloemen, kamgrasweiden en glanshaverhooilanden.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatnchtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare Lijnen, zoals dijken,
perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Vogel- en Habitatrichtlijngebied valt.
• Onlogische verschillen (<25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn opgeheven door
de meest ruime grens aan te houden.
Andere wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea's toegelicht.
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is in tweeërlei opzicht aangepast:
• Langs de Wendelerdijk is in de Groote Buitenlanden langs de N331 een strook grasland (2,2
ha) toegevoegd die één geheel vormt met het aangrenzende grasland (deze strook is wel
onderdeel van het aangemelde Habitatrichtlijngebied.
• De Zwartemeerdijk tussen Ramspolbrug (N50) en Kadoelersluis is niet opgenomen omdat deze
dijk (met korte grasvegetatie) geen betekenis heeft voor de watervogels waarvoor het gebied
is aangewezen. Deze dijk staat wel vermeld op de kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit
van 18 juli 1995. De nota van toelichting bij het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit maakt
echter geen melding van de ligging van de dijk in het gebied ("Het Zwarte Meer omvat een
groot, ondiep randmeer met zeer ondiepe oeverzones, brede rietmoerassen, uiterwaarden en
een kunstmatig eiland, het zogenaamde Vogeleiland.").

De begrenzing van het HabitatrichtLijngebied (zoals aangemeld) is op één plek aangepast:
Aan de zuidzijde zijn ter hoogte van de Noorderrandweg enkele percelen (10, 7 ha) toegevoegd, die
wel reeds deel uitmaakten van het Vogelrichtlijngebied.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H3150
Ruigten en zomen
H6430
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H6510

Code

Habitatrichttijnsoorten
Soort
Kleine modderkruiper
H1149
Rivierdonderpad
H1163
Meervleermuis
H1318

Soortnr

Vogetrichttijnsoorten
Soort
Soortnr

4005
Ao17
A021
A029
A034
A037
4041
4043
A050
A051
A052
4054
4056
A059
4061
4119
4125
A298

Fuut - n
Aalscholver n
Roerdomp b
Purperreiger b
Lepelaar n
Kleine zwaan n
Kolgans n
Grauwe gans n
Smient n
Krakeend - n
Wintertating n
Pijlstaart n
Slobeend n
Tafeleend n
Kuifeend n
Porseleinhoen b
Meerkoet n
Grote karekiet b
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:

H1145
A039
A156
4197
A292
A295

Grote modderkruiper 3
8
Toendranetgans
Grutto n
Zwarte stem
n 8
Snor b
Rietzanger b
-

-

-

-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:

H1099
H1134

Rivierprik
Bittervoorn

16

Kernopgaven
Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem met goede
waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren (met name in
meren met krabbescheer en fonteinkruiden H3150), mede t.b.v. vogels zoals
kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061
Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor
watervogels zoals fuut A005, ganzen, slobeend Ao56 en kuifeend Ao61.
Moerasranden: Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water
en voor moerasvogels als
interactie, paaigebied vis
roerdomp A021 en grote karekiet A298.
Vochtige graslanden: Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming
glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H651o_B, met
name kievitsbioemhooilanden,

4.01

4.02
4.03

4.15

InstandhoudinqsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of
H3150

Hydrocharition
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Tot 1960 was het Zwarte Meer kraakhelder en vol met kranswieren en fonteinkruiden,
maar door de toevoer van verontreinigd water ontstond in die periode een zuurstofloze
en geëutrofiëerde situatie waardoor de waterplantenbegroeiingen ineenstortten. Er
resteren nog enkele delen met fonteinkruidbegroeiingen. Verbetering is goed mogelijk
gezien de sterk verbeterde waterkwaliteit, waarbij mogelijk op termijn ook habitattype
H314o kranswierwateren kan terugkeren. Het gebied levert de grootste bijdrage voor
het voorkomen van fonteinkruidbegroeiingen.
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A).
Doel
Toelichting Het habitattype ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) is in matige vorm aanwezig
in de oeverlanden. Dit subtype verkeert landelijk in een gunstige staat van
instandhouding.
H6430
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Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, San guisorba off icinalis)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden,
grote vossenstaart (subtype B).
Toelichting Van het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooilanden zijn momenteel kleine
oppervlakten kievitsbloemhooilanden aanwezig, behorend tot het subtype grote
vossenstaart (subtype B) dat landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding
verkeert. In het gebied zijn goede potenties voor uitbreiding van dit type.
H6510
Doel

Soorten
Grote modderkruiper
H1145
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De betekenis van het Zwarte Meer voor de grote modderkruiper is niet duidelijk, maar
van de grote wateren levert het Iisselmeergebied waarschijnlijk de grootste bijdrage,
mede gezien de hoge aantallen van de soort in de omliggende polders.
Kleine modderkruiper
H1149
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De kleine modderkruiper is bekend van enkele killen in het gebied.
Rivierdonderpad
H1163
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De wijdverspreide soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding. De rivierdonderpad komt in het Zwarte Meer voor op zowel natuurlijk
substraat (dnehoekmosselen) als op kunstmatig substraat (kribben).
H1318

Meervleermuis

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied voor meervleermuizen. In de nabijheid van het
gebied zijn kolonies aanwezig.
BroedvogeLs

A021
Doel

Roerdomp
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 6 paren.
Toelichting De roerdomp is van oudsher een broedvogel in de uitgestrekte rietvelden. Hoogste
aantallen werden vastgesteld na een reeks zachte winters (maximaal 13 in 1961). In de
periode 1981-2003 werden jaarlijks tussen de 2 en 6 paren vastgesteld, al ontbreken uit
menig jaar telgegevens. In 2000-2003 werden slechts 2-4 paren geteld. Gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie
gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie,
maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio randmeren ten behoeve van een
regionale sleutelpopulatie.
Purperreiger
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 20 paren.
Toelichting In 1940 vestigde de purperreiger zich in het Zwarte Meer. De populatie name geleidelijk
toe tot een maximum van circa 150 paren in 1968. Vervolgens trad een sterke afname op
met ten minste 60 paren begin 80-er jaren en ten minste 30 paren begin go-er jaren. In
de periode 1999-2003 resteerden 2-15 paren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat
van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied kan voldoende
draagkracht gaan leveren voor een sleutelpopulatie.
A029
Doel

A119
Doel

Porseleinhoen
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 7 paren

Toelichting De porseleinhoen was al voor de afsluiting een talrijke broedvogel in de
biezenvegetaties langs de oever van het Zwarte Meer. Door het geleidelijk verdwijnen
van deze begroeiing na de afsluiting nam het aantal af tot het huidige, sterk
fluctuerende niveau van 1-7 paren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is behoud van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. Het
gewenste aantal heeft betrekking op gunstige jaren. Het gebied levert onvoldoende
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de
draagkracht in de regio Noordwest Overijssel ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie, in gunstige jaren.
Snor
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 50 paren.
Toelichting De snor is van oudsher een broedvogel in rietvelden langs de kust. Door uitbreiding van
het riet in de 50-er en 60-er jaren nam het aantal sterk toe tot een aantal van 200 paren
in 1970. Daarna liep het aantal weer duidelijk terug en in 2000 resteerden hooguit
enkele jo-tallen paren; gemiddeld voor de periode 1999-2003 27 paren. Het herstellen
van een populatieniveau boven het gewenste aantal voor een regionale sleutelpopulatie
van 100 broedparen, samen met de andere oostelijke randmeren, zal een belangrijk
bolwerk betekenen voor de Nederlandse populatie. Gezien de landelijk zeer ongunstige
staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied kan
onvoldoende draagkracht leveren voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt
wel bij aan de draagkracht in de regio randmeren ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
A292
Doel

Rietzanger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor met een draagkracht voor een populatie
van ten minste 270 paren.
Toelichting In de periode 1999-2003 wordt het gemiddeld aantal paren van de rietzanger geschat op
270. Gezien de landelijke gunstige staat van instandhouding met betrekking tot de
populatie omvang, is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie.
A295
Doel

Grote karekiet
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 40 paren.
Toelichting De grote karekiet is van oudsher een talrijke broedvogel van de waterrietvelden. In 1970
werd de populatie op circa 200 geschat. Tellingen uit begin 90-er jaren leverden nog
maximaal 59 paren op (1990) en in de periode 1999-2003 bedroeg het aantal paren
jaarlijks 32-37. Het Zwarte Meer is een zeer belangrijk bolwerk voor de grote karekiet in
Nederland en één van de weinige gebieden waar in de 90-er jaren het gewenste niveau
voor een sleutelpopulatie van 40 paren nog werd overschreden. Het laatst in 1998 met
44 paren. Gezien de Landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding
van de populatie gewenst. Het gebied kan voldoende draagdracht gaan leveren voor
een sleutelpopulatie.
A298
Doel

Niet-broedvogels
Fuut
A005
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele
jaar present met een piek in september en een minimum in december/januari. Eind jaren
tachtig - begin jaren negentig is de populatie sterk toegenomen en sindsdien weer
enigszins afgenomen. Regionaal zijn aantallen stabiel en nationaal toenemend. De
matig ongunstige staat van instandhouding op onderdeel leefgebied heeft vooral
betrekking op het IJsselmeer en Markermeer. Behoud van de huidige situatie is

voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A017
Doel

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 330 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
het hele jaar present, met hoogste aantallen in augustus/september, en minima in
december-februari. De populatie is sterk toegenomen sinds midden jaren tachtig,
recente aantallen zijn weer iets lager. Zowel regionaal als nationaal nemen aantallen toe
tot stabiliserend, daarom is er geen herstelopgave voor de recente afname van
toepassing. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de tepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen
fluctueren met een negatieve tendens. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A034
Doel

A037

Kleine zwaan

A039

Toendrarietgans

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtindicatie heeft betrekking op de foerageerfunctie. Hoogste
aantallen zijn aanwezig in november en in maart, maar met sterke jaar op jaar
fluctuaties. Sinds midden jaren negentig is het aantal foeragerende vogels afgenomen,
mogelijk in relatie tot toegenomen aantallen knobbelzwanen in de zomer. Behoud van
de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Het gebied heeft voor de toendrarietgans o.a. een functie als slaapplaats. De gegevens
zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 740 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is
waarschijnlijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een
kwantificering in het doet. Het aantalsverloop vertoont een positieve tendens, echter
niet significant door het voorkomen van zeer grote fluctuaties. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A041
Doel

Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 630 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtindicatie heeft betrekking op de foerageerfunctie. Aantallen
zijn sinds 1980 sterk toegenomen, meer recent enigszins afvlakkend en sterk
A043
Doel

fluctuerend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats. De soort is een
overwinteraar van september-april. De populatie is plotseling sterk toegenomen in 1991
en is sindsdien stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
A050
Doel

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld go vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het
hele jaar present, met sinds 1999 relatief grote aantallen in augustus/september. Verder
is er sprake van een doorgaande populatietoename, zoals ook in andere gebieden.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A051

Doel

Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 470 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. In de jaren
negentig is de populatie toegenomen. Fluctuaties wijken af van het Landelijk beeld maar
komen overeen met die van het Ketelmeer & Vossemeer. Behoud van de huidige situatie
is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
A052
Doel

Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. De pijlstaart is
een doortrekker, met een najaarspiek rond november en een voorjaarspiek in
februari/maart. In de jaren negentig is de populatie toegenomen, weliswaar met sterke
fluctuaties. Recent is er mogelijk sprake van enige afname. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, op Landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
A054
Doel

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het
hele jaar present, met een piek in september en Lage aantallen in december-februari.
Begin jaren negentig was er sprake van relatief hoge aantallen, daarna is enige afname
opgetreden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A056

Doel

Tafeleend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 240 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen tafeleenden waren in 1993-97 van internationale betekenis. Het gebied heeft
o.a. een functie als foerageergebied. De soort is vooral overwinteraar van septembermaart, met een piek recent verschoven van december naar oktober als gevolg van een
toename van het aantal, waarschijnlijk in verband met herstel van de populatie
driehoeksmosselen in de regio. Sinds midden jaren negentig is de populatie weer
afgenomen, zonder aanwijsbare verslechtering van het leefgebied. Deze afname ging
gepaard met een forse toename in de Veluwerandmeren, waar door ecologisch herstel
A059
Doel
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de voedselbeschikbaarheid sterk toenam. Behoud van de huidige situatie is voldoende,
de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.
Kuifeend

Ao61

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
overwinteraar van september-april, met midden jaren negentig tijdelijk grote
concentraties in september/oktober, waardoor de populatie de eerste helft van de jaren
negentig sterk is toegenomen. Vervolgens treedt jaarlijks een toename op in januarimaart. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
Doel

A125
Doel

Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. De hoogste
aantallen zijn aanwezig in de periode september-november. In de eerste helft van de
jaren negentig is de populatie fors toegenomen, daarna stabiel. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Grutto
A156
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als slaapplaats. De gegevens zijn niet
toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.
Zwarte stem

A197

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting De Zwarte stern is een zomergast, het meest aanwezig in mei-augustus. Begin jaren
negentig was er sprake van relatief hoge aantallen, daarna is een afname opgetreden.
Vanwege de beperkte betekenis van het gebied voor deze soort is geen herstelopgave
van toepassing. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is
geen herstelopgave geformuleerd.
Doel
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Aantal thans hoger dan 8.1% van biogeografische populatie.
Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.bvteiitelpopulatie.
Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van hel Natura 2000
gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.
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2000

gebied 75 - Ketelmeer & Vossem eer

(Zie leeswijzer)
Kenschets
Meren en Moerassen
Natura 2000 Landschap:
Vogelrichtlijn
Status:
NL3009013
Site code:
Beschermd natuurmonument: Vossemeer SN
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel
Beheerder:
Flevoland, Overijssel
Provincie:
Dronten, Kampen, Noordoostpolder
Gemeente:
3.847 ha
Oppervlakte:

Gebiedsbeschrijving
Het gebied Ketelmeer en Vossemeer bestaat uit een uitgestrekt zoetwatermeer, zand- en
modderbanken en moerasvegetatie. De meren kregen in 1957 hun huidige vorm na de aanleg van de
dijken rond Oostelijk Flevoland.
Het Ketetmeer heeft een gemiddelde diepte van -2.9 meter NAP en heeft een slib- en zavelrijke
bodem. Het is daarmee relatief diep en heeft alleen in het oostelijk deel omvangrijke ondiepten met
waterplanten.
In het Oosten van het gebied is sprake van grote peildynamiek als gevolg van op- en afwaaiing.
Daardoor kon de oorspronkelijke land-waterovergang met uitgestrekte zones waterriet gedeeltelijk in
stand blijven. In het oostelijke deel zijn in 1997 en 2002 eilandjes aangelegd, het geheel bestaat nu uit
zand- en stikplaten, rietvelden en geulen.
Het Vossemeer vormt een verbinding tussen het Ketelmeer en de Veluwerandmeren, en ontvangt het
meeste water via de Roggebotsluis uit het Drontermeer. Het Vossemeer is veel zandiger dan het
Ketelmeer en is buiten de vaargeul grotendeels minder dan een meter diep. In 1997 is er een
moeraszone aangelegd.

Begrenzing
De begrenzing van het Vogelrichttijngebied is op één plek aangepast:
Langs het Vossemeer is een oeverstrook (12 ha) langs de Ketelpolder overgeheveld van het
Vogelrichtlijngebied IJssel naar dit Vogelrichtlijngebied. Verder zuidelijk is de oeverstrook wel
onderdeel van het gebied. Bovendien maakt een deel van de oeverstrook deel uit van het
(voormalige) staatsnatuurmonument Vossemeer.

Natura 2000 database
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A005
A017
A021
A034
A037
A041
A043

Fuut n
Aalscholver n
Roerdomp b
Lepelaar n
Kleine zwaan n
Kolgans n
Grauwe gans n
-

-

-

-

-

-

-

A051
A052
A054
A059
A061
A068
A070
A119
A125
A156
A190
A298

Krakeend n
Wintertaling n
Pijlstaart n
Tafeleend - n
Kuifeend n
Nonnetje n
Grote zaagbek n
Porseleinhoen b
Meerkoet n
Grutto n
Reuzenstern n
Grote karekiet b
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Toendrarietgans - n 8
A039
Visarend - n 8
A094
Snor - b
A292

Kernopgaven
4.01

4.02
4.03

Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem
met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren
,mede
t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061 en nonnetje
Ao68.
Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor
en kuifeend Ao61.
watervogels zoals fuut A005, ganzen
Moerasranden: Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water
en voor moerasvogels als
interactie, paaigebied vis
roerdomp A021 en grote karekiet A298.

Instandhoudingsdoelen
Algemene doeLen

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

200o

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Broedvogels
A021

Doel

Roerdomp
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 5 paren.

Toelichting De roerdomp is van oudsher een broedvogel in uitgestrekte rietvelden. In de periode
1981-2003 werden jaarlijks tussen de 1 en 6 paren vastgesteld, uit vroegere jaren
ontbreken telgegevens. In 1999-2003 werden 1-4 paren geteld. Gezien de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het
gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een zelfstandige sleuteLpoputatie,
maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio randmeren ten behoeve van een
regionale sleutelpopulatie.
Porseleinhoen
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 2 paren.
Toelichting De porseleinhoen komt beperkt voor in het gebied (1-4 paar). In sommige jaren
(bijvoorbeeld 2003) ontbreekt ze in het geheel. Het gebied levert onvoldoende
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt in gunstige jaren wel
bij aan de draagkracht in de regio Noordwest Overijssel ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
A119
Doel

Snor
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 10 paren.
Toelichting Tellingen van de snor ontbreken goeddeels. Voor de periode 1999 -2003 wordt het
gemiddeld aantal paren geschat op 8. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud voldoende. Het
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio randmeren ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
A292
Doel

Grote karekiet
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 40 paren.
Toelichting De grote karekiet is van oudsher een talrijke broedvogel van de waterrietvelden. In
begin go-er jaren werden circa 60 paren geteld (maximaal 63 paren in 1993) en in de
periode 1999-2003 bedroeg het aantal paren jaarlijks 29-47. Het Ketelmeer & Vossemeer
is een zeer belangrijk bolwerk voor de grote karekiet in Nederland en één van de
weinige gebieden waar in recente jaren het gewenste niveau voor een steutelpopulatie
van 40 paren nog werd overschreden; het laatst in 2001 met 47 paren. Gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie
gewenst.
A298
Doel

Niet-broedv
Fuut
A0o5
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 350 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen futen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een
functie als foerageergebied. De soort is het hele jaar present, met minimum aantallen in
mei. In de jaren tachtig sterk is de populatie toegenomen, sinds begin jaren negentig
heeft deze toename verder doorgezet weliswaar met meer fluctuaties. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 870 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen aalscholvers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het Ketelmeer & Vossemeer levert
één van de grootste bijdragen in Nederland. De draagkrachtschatting heeft betrekking
A017
Doel
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op de foerageerfunctie. De soort is het hele jaar present, met hoogste aantallen in
augustus-oktober en minima in december-februari. De populatie is sterk toegenomen in
de jaren tachtig, sinds begin jaren negentig is sprake van afvlakking van de trend,
weliswaar met sterke fluctuaties. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 8 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Sinds het eind
van de jaren negentig is de populatie sterk toegenomen. Dit patroon komt sterk overeen
met dat van planteneters (kolgans (A041), grauwe gans (A043), krakeend (Aosij,
wintertaling (A052), pijlstaart (A054)) en heeft waarschijnlijk te maken met
natuurontwikkeling in Vossemeer en lisselmonding. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A034
Doel

Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 5 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kleine zwanen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is
mogelijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering
in het doel. De soort is bijna alleen aanwezig in november/december, in sterk
wisselende aantallen, in sommige jaren is de soort niet aanwezig in de reguliere
tellingen. Er was sprake van relatief hoge aantallen in het midden van de jaren negentig,
daarna is de populatie mogelijk afgenomen (niet significant). De afname van de kleine
zwaan is deels verbonden aan fluctuaties in de omvang van de internationale populatie.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk
matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A037
Doel

Toendrarietgans
A039
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Aantallen toendrarietganzen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als slaapplaats. Gegevens zijn niet toereikend voor een
trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 220 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie
is mogelijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een
kwantificering in het doel. Sinds begin jaren negentig is de populatie toegenomen. Dit
patroon komt sterk overeen met dat van andere planteneters (grauwe gans, krakeend,
wintertaling, pijlstaart) en lepelaar, en heeft waarschijnlijk te maken met
natuurontwikkeling in Vossemeer en lisselmonding. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A041
Doel

Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 680 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. Sinds
begin jaren negentig is de populatie sterk toegenomen, zoals ook in andere gebieden.
A043
Doel

Dit patroon komt sterk overeen met dat van andere planteneters (A041 kolgans, A051
krakeend, A052 wintertaling, A054 pijlstaart) en A034 lepelaar, en heeft waarschijnlijk te
maken met natuurontwikkeling in Vossemeer en lJsselmonding. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het
hele jaar present, en zoals overal in aantal toegenomen. Sinds enkele jaren is er sprake
van zeer grote aantallen in augustus (2000 in 2002 en 3600 in 2003), dit is mogelijk een
ontwikkeling van nationale betekenis. Dit patroon komt sterk overeen met dat van
andere planteneters (A041 kolgans, A043 grauwe gans, A052 wintertating, A054
pijlstaart) en A034 lepelaar, en heeft waarschijnlijk te maken met natuurontwikketing in
Vossemeer en lisselmonding. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
A051

Doel

Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 360 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertating o.a. een functie als foerageergebied. Sinds begin
jaren negentig is de populatie sterk toegenomen. Dit patroon komt sterk overeen met
dat van andere planteneters (A041 kolgans, A043 grauwe gans, A051 krakeend, A054
pijLstaart)en A034 LepeLaar, en heeft waarschijnlijk te maken met natuurontwikkeling in
Vossemeer en lisselmonding. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
A052

Doel

Pijtstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
vooral een doortrekker, met pieken in oktober/november en maart/april. Eind jaren
negentig was er een populatietoename. Dit patroon komt sterk overeen met dat van
andere planteneters (A041 kolgans, A043 grauwe gans, A051 krakeend, A052
wintertaling) en A034 lepelaar, en heeft waarschijnlijk te maken met natuurontwikkeling
in Vossemeer en lisselmonding. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A054
Doel

Tafeleend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 310 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de tafeleend o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied
levert één van de grootste bijdragen in Nederland. De soort is vooral overwinteraar van
september-maart. Sinds het midden van de jaren zeventig is de populatie toegenomen
in samenhang met verbetering van de waterkwaliteit en beschikbaarheid van
driehoeksmosselen in de rijntakken. Begin jaren negentig trad een forse afname op, die
samen ging met een forse toename in de Veluwerandmeren, waar door ecologisch
herstel de voedsetbeschikbaarheid sterk toenam. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A059

Doel

Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kuifeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert één van de
Ao61
Doel

grootste bijdragen in Nederland. De soort is vooral overwinteraar van september-maart,
met een piek in december. Sinds het midden van de jaren zeventig is de populatie
toegenomen in samenhang met verbetering van de waterkwaliteit en beschikbaarheid
van driehoeksmosselen in de rijntakken. Midden jaren tachtig is deze gestabiliseerd en
sinds 1996 is de soort iets minder talrijk. Deze afname is elders in het lisselmeergebied
gecompenseerd. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is
geen herstelopgave geformuleerd.
Ao68

Nonnetje

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen nonnetjes zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. De soort is een overwinteraar en vooral aanwezig van
december-maart. Aantallen zijn recent stabiel tot toenemend, in het bijzonder in het
Vossemeer. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig voor de kwaliteit
van het Leefgebied, maar het Ketelmeer & Vossemeer levert hieraan geen bijdrage.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk
matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Doel

Grote zaagbek
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen grote zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Hoewel veruit de mindere van het IJsselmeer, is het
Ketelmeer & Vossemeer het tweede gebied in Nederland. De soort is een overwinteraar,
aanwezig van november-maart. Aantallen vertonen minder fluctuaties dan in het
IJsselmeer en Markermeer. De populatie is fors toegenomen in de jaren tachtig en is
sindsdien min of meer stabiel. De landelijke staat van instandhouding is zeer ongunstig,
maar het Ketelmeer & Vossemeer levert hieraan geen bijdrage. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A070
Doel

A094

Visarend

A125

Meerkoet

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen visarenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. Na de Biesbosch levert het Ketelmeer & Vossemeer
samen met het Haringvliet de grootste bijdrage. Gegevens zijn niet toereikend voor een
trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. De hoogste
aantallen komen voor in september-december en in het Vossemeer in juli-september. In
het Ketelmeer zijn aantallen toegenomen en sinds eind jaren tachtig gestabiliseerd,
wellicht door de toenemende beschikbaarheid van driehoeksmosselen, in het
Vossemeer is recent een toename in aantallen opgetreden, gezien de aanwezigheid in
het seizoen houdt dit waarschijnlijk verband met de positieve ontwikkeling van
waterplanten. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
Doel

Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding vindt zijn oorsprong vooral in omstandigheden
voor de broedpopulatie. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke
oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit
gebied.
A156
Doel

Reuzenstern
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen reuzensterns zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. Na het IJsselmeer levert het
Ketelmeer & Vossemeer samen met het Lauwersmeer de grootste bijdrage. De gegevens
zijn niet toereikend voor een trendanalyse, aantallen fluctueren sterk. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A190
Doel

Complementaire doelen

Habitattypen
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
H3260
fluitantis en het Callitricho- Batrachion
Behoud oppervlakte en kwaliteit beken en rivieren met waterplanten, grote
Doel
fonteinkruiden (subtype 8).
Toelichting Het betreft hier beken en rivieren met waterplanten, grote fonteinkruiden (subtype B)
aanwezig in betrekkelijk luwe delen van het Ketelmeer. De lisseldelta is het enige
gebied in Nederland waar dit type over een aaneengesloten oppervlakte voorkomt.

Synopsis
Broedvogelsoorten

A021
Aug
A292
A298

Roerdomp
Porseleinhoen
Snor
Grote karekiet

A041
A043
A051
A052
A054
A059
Ao61
A068

Fuut
Aalschotver
Lepelaar
Kleine zwaan
Toendrarietgans
Kolgans
Grauwe gans
Krakeend
Wintertaling
Pijlstaart
Tafeleend
Kuifeend
Nonnetje

"Jat.Uiz5 2000

0c

Relatieve
bijdrage

-

-

--

+

>

>

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

+

=

=

s+

=

=

1 s-

-

=
=

=
=

--

+

=

=

-

+

Staat van
instandhouding

Niet-broedvogelsoorten

A005
A017
A034
A037
A039

Staat van
instandhouding

ooçumeri -w

+

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

>

+
+
+
+

-

+

clouïierfl N3tCir

2000

aonwjzmcjsbesLuit

=

7

& Vosemeer november 2006

A070

Grote zaagbek

--

+

=

=

A094

Visarend

+

+

=

=

A125

Meerkoet

A156

Grutto

--

-Is-

=

=

A190

Reuzenstern

+

+

=

=

Aantal tn
Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse tnoedpopulatie ot bijdrage van gebied noc) zakelijk t.b.v. sstetoputat)e.

Natui a 2000 gebiedendocurnent —werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbestuit

8

Natura

2000

gebied 76- Veluwerandmeren

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

Meren en moerassen
Habitatrichttijn + Vogelrichtlijn
NL2003048 + NL9802032/NL9802033/N19802034
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, particulieren
Flevoland, Gelderland, Overijssel
Dronten, Etburg, Ermelo, Harderwijk, Kampen, Nijkerk, Nunspeet,
Oldebroek, Putten, Zeewolde
6.118 ha

Gebiedsbeschrijving
De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957. Ze
betreffen de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwemeer en Wotderwijd/Nuldernauw die
gemiddeld ruim een meter en op sommige plekken tot 5 meter diep zijn. Ze ontvangen hun water
vanuit de Flevopolders en een aantal Veluwse beken en wateren aan de noordoostzijde via de
Roggebotsluis af op het Vossemeer en in het zuidwesten via de Nijkerkersluis op het
Nijkerkernauw/Eemmeer. Het gebied heeft een slecht ontwikkelde Land-water overgang in verband
met een gefixeerd, tegennatuurlijk waterpeil. De Gelderse oever is grotendeels begroeid met een
smalle rietkraag; alleen bij Elburg ligt een rietmoeras (Korte Waarden) dat relatief groot is voor de
randmeren. In de 90-er jaren zijn op de Gelderse oevers een aantal nieuwe moerasgebieden
aangelegd. In 2000 is gestart met de aanleg van een aantal eilanden tussen het Harderbroek in
Flevoland en de Hierdense beek in Gelderland. Ter hoogte van Horst bij Harderwijk is in het
Wolderwijd met behulp van enige dammen kunstmatige luwte gecreëerd voor watervogels en ter
bevordering van de groei van waterplanten.

Begrenzing
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op de kaart op technische punten verbeterd:
• Aan de Ftevozijde, langs de Nijkerkersluis en langs de Zeedijk is de grens gelegd langs
topografisch herkenbare lijnen, zoals dijken, verhardingen en oeverlijnen van stranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument Drontermeer opdat
deze geheel binnen het VogelrichtLijngebied valt.
Aan de Getderse kant van het Drontermeer en het Veluwemeer is waar mogelijk de grens van zowel
het Vogelrichtlijngebied als het Habitatrichtlijngebied gelegd op de overgang van rietmoeras naar
hoger gelegen gronden langs de kustlijn. Waar de rietzone grenst aan recreatieve voorzieningen (ter
hoogte van Doornspijk) is de kadastrale grens van het staatseigendom aangehouden. Ter hoogte van
de recreatieve voorzieningen (o.a. jachthaven) bij Polsmaten is de kadastrale grens door het water
gevolgd (deel was reeds uitgezonderd). Dit betekent plaatselijk uitbreiding met rietzoom (in totaal 19
ha) en elders terugleggen van de grens (in totaal 27 ha). Laatstbedoelde inkrimping betreft, naast
bebouwing en dijkverhardingen, voornamelijk cultuurgronden (VogeLrichtlijn 3,4 ha, één meer dan 1
ha) en de genoemde jachthaven (7,7 ha).

De grens van het Habitatricht(ijngebied is ten opzichte van de aanmelding van het Veluwemeer
aangepast:
• Het Drontermeer is toegevoegd volgens de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied (578 ha)
wegens het voorkomen van met name het habitattype H3140 kranswierwateren. Ook de vier
soorten waarvoor het Habitatrichtlijngebied is aangemeld, zijn er aanwezig.
• Wat betreft het Veluwemeer is de grens gelijkgetrokken met die van het Vogelricht(ijngebied
(uitbreiding ruim 1820 ha) omdat zowel de habitattypen (met name H314o kranswierwateren)
als de soorten waarvoor het gebied 'is aangemeld, in het gehele gebied voorkomen.
Bovendien zijn de hier aanwezige kranswiervelden onmisbaar voor de instandhouding van het
habitattype cq. helderheid van het water.
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database

Habitattypen
Code
Habitattype

H3140
H3150

Kranswierwateren
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

Habitatrichttijnsoorten
Soortnr

Soort

H1149
H1163
H1318

Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Meervleermuis

Vogelrichtlijnsoorten
Soort
Soortnr

A005
A017
A021
A027
A034
A037
Ao5o
A051
A054
A056
A059
Ao61
Ao68
A070
A125
A298

Fuut n
Aalscholver n
Roerdomp b
Grote zilverreiger
Lepelaar n
Kleine zwaan n
Smient n
Krakeend n
Pijlstaart n
Slobeend - n
Tafeleend n
Kuifeend n
Nonnetje n
Grote zaagbek n
Meerkoet n
Grote karekiet b
-

-

-

-

n

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorste[ voor het toevoegen aan de database:

Ao8
Ao67

Krooneend - n 8
Brilduiker - 8

Voorstel voor het verwijderen uit de database:

H1134

Bittervoorn

16

Kernopgaven
Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem
met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren (met name in
kranswierwateren H3140 en meren met krabbescheer en fonteinkruiden H3150), mede
t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061 en nonnetje
Ao68.
Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor
watervogels zoals fuut A005, ganzen, slobeend A056 en kuifeend A061.
Moerasranden: Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water
en voor moerasvogels als
interactie, paaigebied vis
roerdomp A021 en grote karekiet A298.

4.01

4.02
4.03

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
Kalkhoudende oLigo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
H3140

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het betreft hier het gebied met de grootste, aaneengesloten oppervlakte van dit
habitattype kranswierwateren in ons land. De vegetatie is nog steeds gevoelig voor
veranderingen in de nutriëntgehaltes.
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of

H3150

Hydrocharition
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden komt deels gemengd met
habitattype H314o kranswierwateren voor, maar is in de loop van de successie
grotendeels naar de randen van de kranswiervelden verdrongen: het type is hier
samengesteld uit schedefonteinkruid, vooral aan de ondiepe zijde, en doorgroeid
fonteinkruid aan de diepe zijde.
Soorten
H1149

Kleine modderkruiper

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Dankzij de uitgebreide waterplantenbegroeiingen, vormt dit gebied- in zoverre bekend
- één van de grootste populaties van de wijdverspreide soort kleine modderkruiper.
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H1163

Rivierdonderpad

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. Enige achteruitgang in
oppervlakte leefgebied ten gunste van broedvogelsoorten A021 roerdomp of A298 grote
karekiet is toegestaan.
Toelichting De rivierdonderpad komt in de randmeren voor op zowel natuurlijk substraat
(driehoeksmosselen) als op kunstmatig substraat (stenen beschoeiingen). Enige
achteruitgang van het kunstmatige leefgebied is acceptabel mits dit ten gunste gaat van
genoemde soorten.
Doel

H1318

Meervleermuis

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De Veluwerandmeren levert als foerageergebied van kolonies meervleermuizen buiten
het gebied een grote bijdrage.
Broedvogels
Roerdomp
A021

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 5 paren.
Toelichting In dit deel van de randmeren is de roerdomp een schaarse broedvogel. Met name het
Drontermeer herbergt jaarlijks enkele paren. In de periode 1987 - 1997 fluctueerde het
aantal paren tussen 1 en 8. In recente jaren (2001-2003) werden jaarlijks 3 paren geteld.
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de
populatie gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een
zelfstandige sleutetpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio
randmeren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
Doel

Grote karekiet
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 30 paren.
Toelichting De grote karekiet is van oudsher broedvogel van de waterrietvelden. Een telling in 1982
leverde 56 paren op. In begin 90-er jaren bedroeg het aantal paren een kleine 30
(maximaal 29 paren in 1989 en 1990) en in de periode 1999-2003 bedroeg het aantal
paren jaarlijks 15-20. Vrijwel alle broedplaatsen bevinden zich in het deelgebied
Drontermeer; het levert daarmee een grote bijdrage aan de populatie van de
randmeren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding
van de populatie gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een
zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio
randmeren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A298
Doel

N i et-broedvoa els
Fuut
AooS
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen futen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een
functie als foerageergebied. De Veluwerandmeren leveren één van de grootste
bijdragen in Nederland. De soort is het hele jaar present, met pieken in
oktober/november en maart/april. Midden jaren tachtig is de populatie toegenomen in
samenhang met verbetering van de visstand (doorbreken dominantie grote brasem,
meer kleine vis). Daarna was de populatiegrootte min of meer stabiel, met wel een zeer
sterke toename in Dronter/Veluwemeer in 2002. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A017

Doel

AaLscholver

Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 420 vogels (seizoensgemiddelde).

::.

Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De soort
is het hele jaar present, met een piek in september/oktober en soms in juni. Er zijn
relatief lage populatiedichtheden in Drontermeer en Nuldernauw. Midden jaren tachtig
is de populatie toegenomen in samenhang met verbetering van de visstand. Er trad een
tijdelijke afname op in 1998-2000 met daarna een herstel. Aantallen fluctueren door het
groepsgewijs voorkomen, in relatie tot de windrichting en de ligging van de kolonies
(m.n. Oostvaardersplassen). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
Grote zilverreiger
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 40 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen grote zilverreigers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als slaapplaats. De Veluwerandmeren leveren één van de grootste
bijdragen in Nederland. Foeragerende vogels kwamen aanvankelijk alleen in het
Drontermeer voor en dan vooral in het voorjaar, recent treed een verschuiving op naar
het najaar, met een sterke piek in november en in het Drontermeer al in augustus.
Aantallen zijn sterk toegenomen. Er bestaat een relatie met de groeiende kolonie in de
Oostvaardersplassen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de Landelijk
gunstige staat van instandhouding.
A027
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Er treedt een
piek in aantallen op omstreeks augustus. Sinds 2002 zijn de aantallen plotseling sterk
toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A034
Doel

Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kleine zwanen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. Tot voor kort leverde het
gebied Veluwerandmeren de grootste bijdrage in Nederland, en het levert nu nog één
van de grootste bijdragen, met Arkemheen en Lauwersmeer. De kleine zwaan was de
enige aquatisch foeragerende soort die in de jaren zeventig en tachtig in aantallen van
betekenis voorkwam. De soort was in de jaren 1995-98 in verhoogde aantallen aanwezig
in samenhang met een sterke toename van het aantal waterplanten, maar is daarna
teruggevallen tot het niveau van daarvoor, in samenhang met een afname van de
internationale populatie-omvang, en mogelijk als gevolg van concurrentie met
knobbelzwanen. Vooral later in het seizoen wordt op het omliggende grasland (m.n.
oude tandzijde) gefoerageerd. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.
A037
Doet

Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is een wintergast,
vooral aanwezig van november-maart en sterk geconcentreerd in het Nuldernauw,
vooral sinds de aanleg van de geleidingsdam voor de monding van de schuitenbeek en
het daarbijbehorende natuurontwikkelingsgebied (aantallen van internationale
A050
Doet

betekenis, maar voorlopig eenmalig). Er wordt enigszins gefoerageerd op waterplanten
in zeer ondiepe gebieden, maar er is ook een relatie met natte graslanden in de
omgeving, met name Nuldernauw-Arkemheen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A051

Krakeend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele jaar present, maar vooral in
september-februari, waarbij de periode september-november steeds belangrijker wordt.
Aanvankelijk was de krakeend relatief schaars in het Drontermeer, maar dat is recent
ingelopen. Er is sprake van een doorgaande toename, zoals overal in Nederland. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Doel

Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 140 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. De soort is vooral aanwezig van septemberdecember, met meestal een piek in oktober, en een kleine voorjaarspiek in maart. De
pijlstaart was in de jaren zestig zeer talrijk, maar verdween toen de aangrenzende
polder in cultuur werd gebracht en keerde terug in de jaren negentig in veel kleinere
aantallen, om te foerageren op de herstelde kranswiervegetatie. Tot voor kort was de
soort sterk geconcentreerd in het Veluwemeer, recent (sinds 2000) komt deze in
vergelijkbare dichtheden voor in het Drontermeer. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
A054
Doel

A056
Doel

Stobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
vooral aanwezig van september-december, waarbij de piek is verschoven van november
naar september, en recent is er ook weer een kleinere voorjaarspiek in april. De
slobeend is relatief talrijk in het Veluwemeer, heeft minder sterk gereageerd op het
ecologisch herstel dan andere soorten. Er is sprake van een licht doorgaande toename,
maar met vrij grote fluctuaties. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
A058

Krooneend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen krooneenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert één van de grootste
bijdragen in Nederland (met Gouwzee en Vechtplassen). Vanaf de laatste jaren van de
vorige eeuw is de populatie sterk toegenomen, in reactie op ecologisch herstel
(toename kranswieren), en is de soort tegenwoordig jaarrond aanwezig, met hoogste
aantallen in maart-juni en november. De krooneend verkeert landelijk in een matig
ongunstige staat van instandhouding.
Doel

A059

Doel

Tafeleend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6.600 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang
foerageergebied ten gunste van H314o kranswierwateren is toegestaan.

Toelichting Aantallen tafeleenden zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied
heeft o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage in
Nederland. De soort is vooral aanwezig in oktober-februari, met een sterke piek in
november. De populatie is sterk toegenomen tussen 1992 en 1998 als reactie op het
ecologisch herstel en het groeiende voedselaanbod van kranswieren en
driehoeksmosselen. Aanvankelijk kwamen relatief Lage dichtheden voor in het
Drontermeer en Nuldernauw, later zijn aantallen toegenomen en sinds 1998
fluctuerend. De toename in de Veluwerandmeren ging samen met een forse afname in
het Markermeer en IJsselmeer, terwijl de totale aantallen in het lisselmeergebied
constant bleven (bij een landelijk dalende trend). Afname van huidige aantallen is
toegestaan wanneer verdere verbetering van de waterkwaliteit via uitbreiding van
kranswier op grotere diepte ten koste gaat van de beschikbaarheid van
driehoeksmosselen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke
oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit
gebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht
alvorens het doel op herstel wordt gesteld.
Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 5.700 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang
foerageergebied ten gunste van H3140 kranswierwateren is toegestaan.
Toelichting Aantallen kuifeenden zijn van nationale en internationale bertekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De soort is aanwezig van septembermaart, met een sterke piek in november. De Veluwerandmeren leveren in Nederland de
grootste bijdrage na het Markermeer& Iimeer en IJsselmeer. Er komen relatief hoge
dichtheden voor in Wolderwijd en Nuldernauw. Omdat 's nachts gefoerageerd wordt
leveren deze gebieden als foerageergebieden niet noodzakelijkerwijs ook de grootste
bijdragen (uitwisseling met Veluwemeer). Overdag wordt afhankelijk van de wind ook
gerust in het Harderbroek. In de jaren negentig is de populatie sterk toegenomen in
respons op ecologisch herstel, vooral toen midden jaren negentig de driehoeksmosselen
terugkeerden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd. Als verdere verbetering van de waterkwaliteit via
uitbreiding van kranswier op grotere diepte ten koste gaat van de beschikbaarheid van
driehoeksmosselen, is afname die daarmee verband houdt aanvaardbaar.
Ao61
Doel

Brilduiker
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 220 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. De soort is wintergast van oktober-april. De populatie is
sterk toegenomen sinds midden jaren negentig. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Ao67
Doel

Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen nonnetjes zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. De Veluwerandmeren levert de grootste bijdrage in
Nederland, na het IJsselmeer en het Markermeer& Iimeer. De soort is sterk
geconcentreerd aanwezig in de wintermaanden december-maart, min of meer
evenredig verdeeld over het gebied. Er is sprake van een sterke doorgaande toename in
de jaren negentig, mogelijk in relatie tot de bredere voedselkeus dan alleen vis, en
veranderingen in bodemfauna (korfmosselen). De landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is gebaseerd op de verslechterde voedselsituatie voor viseters in het
IJsselmeer. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van
de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Ao68
Doel

NLu

200C:

-

2OUJ

Grote zaagbek
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen grote zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. De Veluwerandmeren levert één van de grootste
bijdragen in Nederland. De soort is sterk geconcentreerd aanwezig in de
wintermaanden december-maart, lange tijd met relatief hoge dichtheden in het
Drontermeer. Midden jaren tachtig zijn de aantallen toegenomen in samenhang met
verbetering van de visstand, met daarna fluctuerende aantallen. De landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op de afname en verslechterde
voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A070
Doel

Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 11.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen meerkoeten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste
bijdrage in Nederland. Hoogste aantallen zijn aanwezig in september-januari, waarbij
eerst op kranswieren gefoerageerd kan worden en daarna op driehoeksmosselen. De
populatie is sterk toegenomen in respons op ecologisch herstel en toenemend aanbod
van deze twee voedselbronnen. Aanvankelijk kwam de soort sterk geconcentreerd voor
in het Veluwemeer, waar het herstel voorop liep, later ook in de andere delen van het
gebied. Anders dan bij kuifeend en tafeleend gaat de toename niet zozeer samen met
toename elders in het lisselmeergebied, zodat het totaal in het hele gebied evenzeer is
toegenomen. Wel is in de overige zoete rijkswateren (rivierengebied) sprake van een
duidelijke afname in de jaren negentig. Sinds 1998 zijn aantallen stabiel tot fluctuerend.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstetopgave
geformuleerd.
A125
Doel
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Natura 2000 gebied 77 - Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Vogelrichtlijn
NL9802035/NL3009011/NL9902008
Gooimeer SN, Gooikust bij Naarden BN/SN
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat
Noord-Holland, Utrecht, Flevoland
Almere, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Huizen, Naarden, Zeewolde
1.584 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Eemmeer en Gooimeer ontstonden als verzoete overblijfselen van de voormalige Zuiderzee toen
Zuidelijk Flevoland werd drooggelegd (1968). Het Eemmeer ontvangt vooral water uit de Gelderse
Vallei, via de Eem, een kleiner deel wordt aangevoerd vanuit de Veluwerandmeren. Het water in het
Gooimeer is een mengsel van water uit het Eemmeer en uit het limeer, waarmee het Gooimeer in
open verbinding staat. Het Eemmeer heeft een gemiddelde diepte van — 1.9 m NAP, het Gooimeer is
met -3.6 m, mede door de aanwezigheid van diepe zandwinputten, gemiddeld relatief diep, maar het
aangewezen deel heeft een maximum diepte van —1.2 m NAP en is grotendeels minder dan een meter
diep.
Door de aanleg van het zandtalud ten behoeve van de Stichtse Brug is daarlangs in het Eemmeer in de
jaren tachtig een brede rietstrook ontstaan. In het Eemmeer is tijdens de aanleg van de polderdijk van
Zuidelijk Flevoland het eiland de Dode Hond opgespoten. In 1992 is verder ten oosten van de Stichtse
Brug een kleine zandplaat aangelegd. De oevers bestaan voornamelijk uit moerasvegetaties met
slikranden. Op het eiland De Dode Hond worden daarnaast ook wilgenbossen en struwelen
aangetroffen. In vergelijking met de overige randmeren komen er in het Eemmeer weinig
waterplanten voor. Alleen in de baai ten zuiden van de Dode Hond worden structureel waterplanten
aangetroffen. Het Eemmeer is sterk geëutrofieerd. De nutriëntbelasting is sinds de jaren tachtig
teruggedrongen. In beide meren is sprake van verbetering van de waterkwaliteit en toename van
mosselen en waterplanten.
Het Gooimeer Zuidoever omvat ondiep water met waterplanten, een brede strook verland
oevergebied, dat geleidelijk overgaat in een brede zandstrook met een hoge wal, waarachter zich laag
gelegen graslanden bevinden. Er heerst een zilt en brak milieu. Verder worden ondiepe wateren,
oevers, rietlanden en enige vochtige graslanden aangetroffen. De kustlijn is destijds ontstaan door
afslag van de stuwwal van het Gooi als gevolg van getijdenbeweging. Door sedimentatie een min of
meer terrasvormige afzetting even onder de wateroppervlakte gevormd en een zandige en lemige
kIjf ontstaan.

Begrenzing
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op de kaart op technische punten verbeterd:
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Vogelrichtlijngebied valt.
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De aanwijzing van Eemmeer & Gooimeer Zuidoever als Vogelrichtlijngebied is indertijd (1994)
gecombineerd met die van een deel van het limeer (Kustzone bij Muiden). Dit deel van het limeer zal
te zijner tijd worden samengevoegd met het in 2000 aangewezen resterende deel van het limeer en
het eveneens in 2000 aangewezen Markermeer tot het Natura2000-gebied Markermeer & Iimeer.

Natura 2000 database
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Fuut -n
A005
Aalscholver n
A017
Kleine zwaan n
A037
Grauwe gans n
A043
Smient n
A050
Krakeend n
A051
Slobeend n
A056
Tafeleend n
A059
Kuifeend n
Ao61
Nonnetje n
A068
Meerkoet n
A125
A193
Visdief b
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Lepelaar - n 11
A034

Kernopgaven
4.01

Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem
met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren

mede
t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061 en nonnetje
Ao68.

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.

Broedvogets
Visdief
A193
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
ten minste 400 paren.
Toelichting De visdief is vermoedelijk van oudsher broedvogel langs de kusten van het voormalige
IJsselmeer. Het aantal paren wordt tegenwoordig sterk bepaald door het aanbod van
geschikte nestplaatsen die ontstaan bij het opspuiten van eilandjes ten behoeve van
natuurontwikkeling. In de 80-er jaren broedden aanvankelijk slechts enkele 10-tallen
paren in het gebied maar vanaf het eind van de 80-er jaren namen de aantallen sterk toe
met zowel in 1992 als in 1997 meer dan 1.000 paren. In de periode 1999-2003 broedden
jaarlijks tussen 430 en 742 paren. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
N iet-broedvoge Is
Fuut
A0o5
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele
jaar present, met verhoogde aantallen in augustus-november en in maart. In de eerste
helft van de jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen, sinds de tweede helft van
de jaren negentig weer afnemend, net als aalscholver (Ao17) en andere viseters (zoals
sterns), mogelijk in relatie met concurrentie om kleine vis door sterke jaarklassen van de
snoekbaars. Het aantalsverloop is in beide meren ongeveer gelijk. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 16o vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
het hele jaar present, met sterk verhoogde aantallen in september/oktober. De
populatie is sterk toegenomen rond midden jaren tachtig, recente aantallen liggen weer
iets lager, net als fuut (Aoo) en andere viseters (sterns), mogelijk in relatie met
concurrentie om kleine vis door sterke jaarklassen van de snoekbaars. Uiteindelijk is in
het Eemmeer weer herstel opgetreden. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A017
Doel

Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
een wintergast, vooral aanwezig in oktober-december, met kleinere aantallen tot maart.
In het verleden traden sterke jaar-op-jaar fluctuaties op, en in de jaren negentig is de
populatie in beide meren sterk afgenomen, in recente jaren was de soort nagenoeg
afwezig. Deze afname is enerzijds verbonden aan de afname van de internationale
populatie omvang, anderzijds waarschijnlijk aan concurrentie met andere soorten
(knobbelzwaan). Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke
oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in
dit gebied
A037
Doel

Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 300 vogels (seizoensgemidde(de).
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De soort
is het hele jaar present, met een sterke piek in oktober, in het Eemmeer ook in maart.
A043
Doel
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Zoals overal is de populatie fors toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen smienten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een overwinteraar, vooral aanwezig van
oktober-maart. Tot midden jaren tachtig is de populatie zeer sterk toegenomen, daarna
stabiel, recent weer enige toename. Handhaving van de huidige situatie is voldoende
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A050
Doel

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het
hele jaar present, met pieken in oktober/november en maart/april. Tot midden jaren
tachtig is de populatie toegenomen, daarna stabiel. Handhaving van de huidige situatie
is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A051
Doel

A056

Slobeend

A059

Tafeleend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 5 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
vooral aanwezig in augustus-oktober. Er is sprake van een doorgaande afname in
aantallen sinds eind jaren tachtig, maar deze wordt gecompenseerd door een (sterkere)
toename in de Oostvaardersplassen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 790 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen tafeleenden zijn van nationale betekenis en waren in 1993 - 97 ook van
internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als
foerageergebied. Het Eemmeer & Gooi meer Zuidoever levert de grootste bijdrage na de
Veluwerandmeren en het Markermeer & limeer. De soort is vooral overwinteraar van
september-maart, met een piek in Eemmeer meestal in januari en in het Gooimeer in
december. Eind jaren tachtig (Gooimeer) en begin jaren negentig (Eemmeer) is de
populatie sterk toegenomen, daarna bijna even fors afgenomen, vooral in het
Gooimeer, net als de kuifeend (Ao61). De toename is hoogst waarschijnlijk gerelateerd
aan de toename van de driehoeksmossel (bij gebrek aan kranswieren is dit de
voornaamste voedselbron), die echter nog steeds in hoge dichtheden voorkomt. De
afname is elders in het lisselmeergebied gecompenseerd (Veluwerandmeren). Behoud
van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Doel

A061

Kuifeend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kuifeenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. De soort is vooral overwinteraar van september-maart,
met een piek in december in het Gooimeer en in het Eemmeer met een piek in oktober.
Vooral de tweede helft van de jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen en in de
jaren negentig weer afgenomen, vooral in het Gooimeer. Wellicht is er sprake van
uitwisseling tussen de meren bij nachtelijk foerageren. De toename is hoogst
waarschijnlijk gerelateerd aan toename van de driehoeksmossel (bij gebrek aan
Doel

kranswieren is dit de voornaamste voedselbron), die nog steeds in hoge dichtheden
voorkomt. De afname is elders in het lisselmeergebied gecompenseerd. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Nonnetje

A068

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor het nonnetje o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een
overwinteraar, vooral aanwezig van december-maart. Afgezien van tijdelijk hoge
aantallen in de tweede helft van de jaren tachtig zijn de aantallen stabiel of licht
toenemend. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak
van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit
gebied.
Doel

Meerkoet

A125

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Hoogste
aantallen zijn aanwezig in september-maart. In beide meren is de populatie sterk
toegenomen in de tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren
negentig, waarschijnlijk in respons op een toename van driehoeksmosselen. Sindsdien is
het aantatsverloop stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Doel
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Natura

gebied 78- Oostvaarderspiassen

2000

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Meren en Moerassen
Vogelrichtlijn
NL9802054
Oostvaardersplassen SN
Staatsbosbeheer, particulieren
Flevoland
Lelystad
5.501 ha

Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Gebiedsbeschrijving
De Oostvaardersplassen zijn ontstaan in het voorheen diepste en natste deel van de Zuidelijk
Flevoland en werden behouden toen de zich ontwikkelende natuurwaarden aanleiding waren om de
bestemming van industriegebied te wijzigen in natuurgebied. De omliggende delen van de polder
klonken vervolgens in en om het gebied nat te kunnen houden werd ruim de helft van het gebied in
1976 omgeven door een kade, waardoor hier afzonderlijk peilbeheer mogelijk is. Na wisselingen van
waterstanden en verdeling in een westelijk en een oostelijk deel kan het water tegenwoordig bij een
hoge waterstand weer vrijelijk stromen en functioneert het bekade deel van het moeras als één
geheel. Het waterpeil wordt bepaald door natuurlijke variaties in neerslag en verdamping. In de
tweede helft van de jaren negentig is het oostelijke deel van het buitenkaadse gebied vernat en zijn
zowel in het westen als in het oosten, aansluitend op het binnenkaadse gebied, uitgebreide
complexen van poelen aangelegd.

Begrenzing
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd]

Natura 2000 database
VogeLrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
Aalscho(ver b
A017
Roerdomp b
A021
Grote zilverreiger
A027
Lepelaar b, n
A034
Wilde zwaan n
A038
A041
Kolgans n
Grauwe gans ii
A043
Brandgans n
A045
Bergeend n
A048
Smient n
Ao5o
Krakeend n
A051
Wintertaling n
Ao52
Pijlstaart n
A054
Slobeend n
Ao56
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b,n

A059
A061
Ao68
A075
A081
Ao82
Aug
A132
A151
A156
A272
A275
A292

Tafeleend n
Kuifeend n
Nonnetje n
Zeearend - n
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief
Porseleinhoen b
Kluut n
Kemphaan n
Grutto n
Blauwborst b
Paapje b
Snor b
-

-

-

-

-

b
b

-

-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:

A004
A022
A295
A298

Dodaars b
Woudaap b
Rietzanger b
Grote karekiet
-

'

-

-

-

b

Voorstel voor het verwijderen uit de database:

A017
A026

Aalscholver - n
Kleine zilverreiger - n 21

Kernopgaven
4.05
4.06

4.07

Rui- en rustplaatsen: Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals
ganzen, slobeend A056 en kuifeend A061.
Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief
waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging t.b.v.
rietvogels, zoals roerdomp A021, woudaap A022, snor A292
en grote karekiet A298.
Plas-dras situaties: Plas-dras situaties voor smienten A05o en broedvogels zoals
H134Û.
porseleinhoen Aug en \\nernip

instandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzameinstandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.

Broedvogels
Dodaars
A004
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
ten minste 40 paren.
Toelichting Vanaf het begin van de 90-er jaren hebben dodaarzen zich in toenemend, doch zeer
sterk fluctuerend aantal in het rietmoeras gevestigd. In topjaren komen ten minste 100
paren tot broeden (maximaal 220 in 2000; 10% van de Nederlandse populatie!). Maar in
magere jaren gaat het om hooguit enkele io-tallen paren. Gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht
voor een steutelpopulatie.
Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het lisselmeergebied van ten minste 8.000 paren.
Toelichting De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende
voorkomen per gebied en de afhankelijkheid van één en hetzelfde foerageergebied. In
1978 vestigde de aalscholver zich in de Oostvaardersplassen. Er volgde een sterke
toename tot een maximum van 8.380 paren in 1992. Daarna stabiliseerden de aantallen
zich op een niveau van rond de 5.000 paren. Dit niveau wordt vermoedelijk mede
bepaald door de situatie in de voedselgebieden. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
A017
Doel

A021
Doel

Roerdomp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 40 paren.
Toelichting Vermoedelijk heeft de roerdomp zich al snel gevestigd na het ontstaan van het gebied,
na het sluiten van de dijk van Zuidelijk Flevoland in 1968. Aanvankelijk groeide de
populatie snel tot een niveau van circa 50 paren in 1977 en 1978. Ten gevolge van de
strenge winter 1978/'79 viel het aantal paren terug tot 5. Herstel bleef uit, mede door de
strenge winters halverwege de 80-er jaren. Daarna zette wel herstel in, met wederom
onderbrekingen door strenge winters, tot het huidige niveau. In de periode 1999-2003
werden gemiddeld 39 paren vastgesteld met als maximum 43 in 2003. Het is veruit de
grootste populatie van Nederland (14 % in 2003). De zeer sterke terugval na strenge
winters wijst op het ontbreken van geschikte overwinteringsmogelijkheden (kwelwaterlocaties). Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een steutelpopulatie.
Woudaap
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 1 paar.
Toelichting Het betreft een relatief geisoleerde populatie, waarbij de Oostvaardersplassen over één
van de weinige in recente jaren bezette broedplaatsen van de woudaap in Nederland
beschikt. In de periode 1999-2003 zijn jaarlijks 0-3 paren waargenomen. Het gebied
levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A022
Doel

Grote zilverreiger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 40 paren.
Toelichting De vestiging van de grote zilverreiger in Nederland is opvallend. Het eerste broedgeval
vond plaats in 1978. Tot 1987 werden niet jaarlijks broedgevallen ontdekt en vervolgens
bleef het tot 2000 bij 1-2 paartjes (uitzondering 1995 met s paren). Toen begon de
kolonie plotseling sterk te groeien met als voorlopig maximum 97 paren in 2005. Buiten
de Oostvaardersplassen broeden slechts sporadisch paartjes in Nederland en buiten
Nederland zijn de dichtstbijzijnde broedplaatsen van enige omvang pas te vinden rond
de Neusiedlersee op de grens van Oostenrijk en Hongarije. Gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding, gebaseerd op de voortvarende ontwikkeling van de populatie
A027
Doel

in recente jaren, is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie.
Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 200 paren.
Toelichting Al sedert 1972 broedt de lepelaar in de Oostvaardersplassen. De kolonie groeide gestaag
in omvang tot een maximum van 450 paren in 1994. Vermoedelijk door problemen met
de beschikbaarheid van voldoende vis, zakte de populatie vervolgens in tot het huidige
niveau: gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003 157 met een maximum van 210
paren in 2002. Gezien de Landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A034
Doel

Bruine kiekendief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 40 paren.
Toelichting Al snel na het ontstaan van het gebied vestigden zich bruine kiekendieven. De eerste
volledige census dateert van 1983 toen 64 paren werden geteld. Daarna bleef het aantal
paren tot in de go-er jaren boven de 50 paren (maximaal 70 in 1989) om vervolgens op
een wat lager niveau te stabiliseren (37 - 50 paren). Gemiddeld werden in de periode
1999-2003 44 paren vastgesteld. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding
is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
A081
Doel

Blauwe kiekendief
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 4 paren.
Toelichting In 1973 vestigde de blauwe kiekendief zich in het gebied. Het aantal paren nam
geleidelijk toe tot een maximum van 17 paren in 1984. Daarna nam het aantal paren
weer af. In begin go-er jaren broedden jaarlijks nog circa 10 paren; in de periode 1999 2003 jaarlijks 3-5. Het is de laatste reguliere broedplaats op het Nederlandse vasteland
en daarmee van zeer groot belang voor deze in een zeer ongunstige staat van
instandhouding verkerende broedvogelsoort. Het gebied, inclusief de in de omgeving
aanwezige mogelijkheden om te foerageren, is van groot belang aangezien het gebied
van groot belang is als voorpost voor herstel van de populaties in andere
moerasgebieden in laag Nederland. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie.
A082
Doel

Porseleinhoen
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 40 paren.
Toelichting In gunstige jaren komen tientallen paren porseleinhoenders voor in de
Oostvaardersplassen (zoals in 199164 paren en in 1993 58 paren); het gebied levert dan
als broedgebied de grootste bijdrage. In ongunstige jaren broeden echter hooguit
enkele paren in het gebied. Essentieel is het aanbod aan open, plas-dras moeras in de
vestigingsperiode (mei-juni, soms nog juli). Gezien de landelijk zeer ongunstige staat
van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied kan in
gunstige jaren voldoende draagkracht gaan leveren voor een sleutelpopulatie.
Aug
Doel

Blauwborst
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 190 paren.
Toelichting Jaarlijks komen honderden paren blauwborsten in de Oostvaardersplassen tot broeden.
De hoogste aantallen sedert het begin van de tellingen in 1987 werden vastgesteld in
1990 met 484 paren. Daarna zijn de aantallen langzaam afgenomen tot het huidige
niveau: het gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003 betreft 190 met maximaal
A272
Doel

300 in 1999. Zowel in het binnendijkse als het buitendijkse (met name extensief

begraasde) deel wordt gebroed. Het is daarmee één van de grootste aaneengesloten
populaties van Nederland. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is
behoud op het huidige, wat lagere, niveau voldoende. Het gebied heeft voldoende
draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Paapje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 5 paren.
Toelichting Pas bij een uitvoerige inventarisatie van het buitendijkse deel in 1997 bleek een
florerende populatie paapjes aanwezig te zijn: 1997 en 1998 resp. 34 en 35 paren. In
recente jaren zijn echter veel minder paapjes vastgesteld: 2002 betreft het 5 en 2003
betreft het 3. Het voorkomen is toch van betekenis voor deze in een zeer ongunstige
staat van instandhouding verkerende broedvogelsoort. Buiten de Noord-Nederlandse
veengebieden en beekdalen en de duinen, zijn namelijk maar twee populaties van
betekenis in Nederland aanwezig: in het Lauwersmeer en in de Oostvaardersplassen.
Het betreft een relatief geïsoleerde broedgebied met onvoldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
A275
Doel

Snor
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 680 paren.
Toelichting De Oostvaardersp(assen herbergt verreweg de grootste populatie snorren van
Nederland. Meer dan één derde van de Nederlandse snorren komt er tot broeden.
Aangezien de soort in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert komt het
gebied extra betekenis toe. De aantallen zijn vastgesteld door extrapolatie van
telresultaten langs transecten. Deze tellingen suggereren een lichte toename in het
afgelopen decennium. Het gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003 wordt
geschat op bijna 700. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
A292
Doel

Rietzanger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 800 paren.
Toelichting Van de rietzanger komen jaarlijks honderden paren in de Oostvaardersplassen tot
broeden. Vooral in het binnendijkse deel, maar ook in het buitendijkse (met name
extensief begraasde) deel. Het gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003 wordt
geschat op bijna 800. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding met
betrekking tot de populatie omvang, is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende
draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A295
Doel

Grote karekiet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 3 paren
Toelichting In recente jaren is de grote karekiet geregeld als broedvogel vastgesteld met een
maximum van 3 paren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
behoud van elke populatie gewenst. Het betreft een relatief geïsoleerd broedgebied
met onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A298
Doel

Niet-broedvoaels
Grote zilverreiger
A027
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen grote zilverreigers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage in
Nederland. De soort is vooral zomergast en broedvogel, met hoogste aantallen in maart-

oktober, maar anders dan kleine zilverreiger (A026) is de grote zilverreiger sinds 2000
ook in toenemende mate overwinterend. Na lange tijd was de populatie stabiel met lage
aantallen en vervolgens trad een sterke toename op vanaf 1999, sterk herinnerend aan
het aantalsverloop van de kleine zilverreiger, maar met drie keer zo hoge aantallen, in
2004 tot 128 vogels. Aantallen zijn sterk gerelateerd aan het eveneens sterk toegenomen
aantal broedparen (sinds 2002 circa 50, in 2005 echter minstens 97). De vogels
foerageren zowel in het binnenkaadse deel van het gebied als in de poelen die zijn
aangelegd in het buitenkaadse deel. De nogal plotselinge toename van kleine en grote
zilverreiger is waarschijnlijk verbonden aan de grootschalige aanleg van
foerageergebied in het buitenkaadse deel en mogelijk ook veranderingen in het
waterpeil na verwijdering van de dam tussen het oostelijke en westelijke deel van het
binnenkaadse gebied. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 110 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen lepelaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert als foerageergebied na
de Waddenzee en het Haringvliet de grootste bijdrage binnen het Natura 2000 netwerk.
De soort is zomergast en broedvogel, aanwezig van maart-september, met hoogste
aantallen in juni-augustus. De aantallen waargenomen vogels reflecteren in hoge mate
de veranderingen in de omvang van de kolonie, maar lijken sinds de plotselinge
toename rond 1987 stabieler. Vanaf circa 1998 foerageert een deel van de lepelaars in
de buitenkaadse gebieden waar poelen zijn aangelegd. Handhaving van de huidige
aantallen is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A034
Doel

A038

Wilde zwaan

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wilde zwanen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het gebied levert als foerageergebied
na de Uiterwaarden IJssel en de landelijke delen van de Noordoostpolder en Zuidelijk
Flevoland (buiten Natura 2000 netwerk) de grootste bijdrage. De soort is een wintergast,
vooral aanwezig van november-maart. Aantallen fluctueren met maxima van 100-200
vogels, zonder duidelijke trend, wel met verhoogde aantallen in de eerste helft van de
jaren 90. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op een minder gunstig
toekomstbeeld op grond van klimaatveranderingen en extensivering van landbouw,
factoren die buiten de Oostvaarderspiassen spelen.
Doet

Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De soort is een wintergast, aanwezig van oktober-maart, aanvankelijk vooral rond de
Grote Plas in het binnenkaadse deel. In de jaren negentig is de soort in aantal
toegenomen in het buitenkaadse deel, m.n. het oostelijke, vernatte deel, maar de
aantallen fluctueren sterk. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A041
Doel

A043

Grauwe gans

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het gebied
Doel

levert één van de grootste bijdragen in Nederland. De opgegeven aantallen betreffen
een onderschatting omdat bij de tellingen in de ruitijd slechts een deel van de vogels
zichtbaar is. De soort is het hele jaar present, met een broedpopulatie van circa 400
paar, maar daarnaast een zeer belangrijke concentratie van 20-30.000 (-40.000) ruiers
waarvan een groot deel voor dit doel uit Scandinavië naar de Oostvaardersplassen komt.
Hierdoor vertoont het seizoensbeeld in het buitenkaadse gebied een piek in mei, maar
in het binnenkaadse gebied, met name in de sector rond de Grote Plas, worden, in juni,
de hoogste aantallen bereikt. Alleen toen in 1987-90 dit gebied droogviel, hielden de
ganzen zich op in het oostelijke compartiment, omdat ze het liefst zwemmend op het
riet foerageren. De grootschalige consumptie van riet door deze vogels heeft effecten
op de land-water verhouding, maar is daarbij dus afhankelijk van de waterstand. In het
voorjaar (april) is er vooral buitenkaads nog een doortrekpiek. De Oostvaardersplassen
zijn relatief vroeg door de grauwe gans gekoloniseerd. De omvang van de
ruiconcentratie volgens de tellingen is opmerkelijk constant (na correctie voor het niet
zichtbare deel van de vogels mogelijk afname), maar ook de broedpopulatie is sinds
1989 niet meer gegroeid. Ondanks de zeer sterke landelijke groei zijn ook de aantallen
buiten de ruitijd pas sinds 2000 iets hoger. Handhaving van de huidige aantallen is
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A045

Brandgans

A048

Bergeend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld i.Soo vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De soort is het hele jaar
aanwezig, maar vooral als wintergast van oktober-april, met pieken in november en
maart. Vooral rond 2000 zijn aantallen sterk toegenomen, vrijwel uitsluitend in het
buitenkaadse deel. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het
hele jaar aanwezig, maar met lage aantallen in de ruitijd (juli-september) en
doortrekpieken in oktober/november en maart/april. Aanvankelijk komen bergeenden
verspreid voor over het binnenkaadse gebied, enigszins positief reagerend op de
drooglegging van het westelijke compartiment, maar later geconcentreerd in het
oostelijke compartiment. Binnenkaads is de soort over het geheel sterk in aantal
afgenomen sinds de jaren tachtig, voor een deel is dit gecompenseerd door de opkomst
in het buitenkaadse deel nadat dit is vernat. Sinds begin jaren negentig zijn aantallen
licht afgenomen, onder andere doordat het buitenkaadse gebied in het najaar veel
minder belangrijk is (vergelijk pijlstaart (A054), kemphaan (A151), grutto (A156)), keren
de aantallen niet terug op het oude niveau. Handhaving van de huidige aantallen is
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Doel

A050

Smient

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied.
De soort is een wintergast, aanwezig van september-april. Vroeger kwamen smienten
vooral voor in de Grote Plas, tegenwoordig grotendeels in het oostelijke deel van het
buitenkaadse gebied sinds dit is vernat. Aantallen zijn sindsdien hoger dan in de jaren
tachtig. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
Doel

A051
Doel

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 480 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert één van de
grootste bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk. De soort is vooral aanwezig in de
zomer (juni-augustus), maar er zijn ook doortrekpieken in september en in het
buitenkaadse gebied ook in maart/april. Zowel binnen-als buitenkaads zijn aantallen in
de jaren negentig toegenomen. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want
de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A052
Doet

Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wintertalingen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert na de
Waddenzee en de het Lauwersmeer de grootste bijdrage binnen het Natura 2000
netwerk. De soort is het hele jaar aanwezig, weliswaar sterk geconcentreerd in het
najaar, met hoogste aantallen in augustus-november. Er was sprake van zeer hoge
aantallen in de jaren 1988-90 (tot meer dan 125.000 in oktober 1988), toen het westelijke
compartiment van het binnenkaadse gebied was drooggevat(en. Zaden van
pioniervegetatie die de slikplaat begroeiden trokken de wintertalingen aan. Sinds de
terugkeer van het water in 1990 zijn lagere aantallen aanwezig, er is geen duidelijke
trend. Tegenwoordig komt de soort sterk geconcentreerd voor in het oostelijke
buitenkaadse gebied sinds dat eind jaren negentig is vernat. De soort verkeert landelijk
in een matig ongunstige staat van instandhouding.
Pijistaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Tot in 1992 was de soort een doortrekker in veel
grotere aantallen in september/oktober, met een veel kleinere voorjaarspiek in april.
Deze vogels waren sterk geconcentreerd in de omgeving van de Grote Plas rond de
jaren dat deze was drooggelegd (1987-90), net als bij de wintertaling (A052) wellicht in
verband met de beschikbaarheid van zaden van de pioniervegetatie op de slikplaat.
Anders dan de wintertaling (A052) bleef de pijlstaart echter in grote aantallen komen tot
in 1992. Daarna is de najaarspiek vrijwel verdwenen. Sindsdien fluctueren de aantallen
met een optimum omstreeks 2000, waarna de aantallen lager zijn dan ooit. De pijlstaart
verkeert landelijke in een matig ongunstige staat van instandhouding.
A054
Doel

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van (sommige jaren grote) internationale en nationale
betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het
gebied levert de grootste bijdrage in Nederland. De soort is het hele jaar aanwezig,
weliswaar sterk geconcentreerd in de nazomer (ruiperiode), met hoge aantallen in junioktober en een piek in augustus. Daarnaast is er nog een kleine voorjaarspiek in april. In
de jaren tachtig kwam de slobeend geconcentreerd voor in het noordelijke deel van het
binnenkaadse gebied, en later deels in de Grote Plas (na afloop van de drooglegging van
1987 - 90). Tegenwoordig komt de soort vooral voor in de Hoekplas en het
Aalscholverbos, maar lagere aantallen zijn ook aanwezig in de buitenkaadse gebieden
sinds die eind jaren negentig zijn vernat. Aantallen vertonen met enige f1 uctuatie een
doorgaande toename die overeenkomt met de landelijke trend. Handhaving van de
huidige aantallen is voldoende want de Landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A056
Doel

A059

Tafeleend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 11.900 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen tafeleenden zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. Aanvankelijk kwam de soort
grotendeels voor op de Hoekplas, maar sinds circa 1994 wordt ook de Grote Plas door
grote groepen gebruikt. Het seizoenspatroon is veranderd van overwinteraar (juli-)
september-maart met een sterke piek in december tot een veel vroegere aanwezigheid
van grote aantallen in september/oktober in de Grote Plas. Dit komt net als bij de
kuifeend (A061) overeen met veranderingen van het seizoenspatroon in het
Markermeer, dat als overwintenngsgebied minder belangrijk is geworden door de
afname van de dichtheid driehoeksmosselen. Veel tafeleenden die rusten in de
Oostvaardersplassen foerageren 's nachts in het Markermeer en IJsselmeer. De landelijk
zeer ongunstige staat van instandhouding is vooral een gevolg van de afname van de
totale aantallen die zich echter vooral in het Rivierengebied voordoet. In het
lisselmeergebied zijn de aantallen stabiel, zodat handhaving van de huidige situatie
voldoende is.
Doel

Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10.200 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen kuifeenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als slaapplaats. Tot midden jaren negentig is de soort in aantal toegenomen,
daarna traden sterke fluctuaties op zonder een duidelijke trend. Aanvankelijk kwamen
kuifeenden grotendeels voor op de Hoekplas, maar sinds circa 1993 wordt ook de Grote
Plas door grote groepen gebruikt. Het seizoenspatroon is veranderd van overwinteraar,
aanwezig in oktober-maart, met een sterke piek in maart tot de veel vroegere
aanwezigheid van grote aantallen in september/oktober. De kuifeend is in
laatstgenoemde periode aanwezig in de Grote Plas en in de rest van de winter met lage
aantallen in de Hoekpias. Dit komt net als bij de tafeleend (AoSg) overeen met
veranderingen van het seizoenspatroon in het Markermeer, dat als
overwinteringsgebied minder belangrijk is geworden door afname van de dichtheid
driehoeksmosselen. Veel van de kuifeenden die rusten in de Oostvaardersplassen
foerageren 's nachts in het Markermeer en IJsselmeer. De landelijke staat van
instandhouding is matig ongunstig door een te verwachten afname als gevolg van
oligotrofiëring en terugkeer van zout-zoet overgangen. Omdat de Oostvaardersplassen
hieraan niet bijdragen is behoud van de huidige situatie voldoende.
A061
Doel

A068

Nonnetje

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 280 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen nonnetjes zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als slaapplaats. De soort is een wintergast, aanwezig in oktober-april. In de
jaren tachtig soms met hoge aantallen op de Hoekplas, weliswaar nogal onregelmatig
aanwezig en later veel meer verspreid over het binnenkaadse gebied, sinds begin jaren
negentig is er geen duidelijke trend. De landelijke staat van instandhouding is matig
ongunstig door een licht negatieve (niet significante) tendens. Mogelijke is de afname
het gevolg van verminderde voedselbeschikbaarheid voor viseters in met name het
Iisse(meergebied. Ook de afname van het doorzicht in het naastgelegen Markermeer
kan een rol speten. De Oostvaardersplassen hebben geen deel aan deze ontwikkelingen
zodat handhaving van de huidige situatie voldoende is.
Doel
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Zeearend
A075
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen zeearenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage in
Nederland, jaarlijks overwinteren hier 1 tot 3 vogels, met een tendens tot een toename.
Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kluten waren tot voor kort van internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een doortrekker,
aanwezig rond augustus-oktober en in kleine aantallen rond april-juni. In de loop van de
jaren negentig (later dan kemphaan en grutto) zijn aantallen afgenomen, slechts
beperkt reagerend op de vernatting van het buitenkaadse gebied. Relatief veel kluten
komen voor in het oostelijke compartiment van het binnenkaadse deel, aanvankelijk
grotendeels in de Krenteplas, maar tenslotte bevinden overgebleven concentraties zich
vooral in de Hoekplas. Ondanks de afname en de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is geen herstelopgave van toepassing.
A132
Doel

Kemphaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Het gebied heeft voor de kemphaan o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De soort was in de jaren tachtig een doortrekker in het binnenkaadse
gebied, met tot circa 3000 vogels in de periode juli-oktober en veel lagere aantallen
tijdens de voorjaarstrek in mei. In de loop van de jaren negentig zijn deze concentraties
binnenkaads volledig verdwenen. Sinds het midden van de jaren negentig worden in het
buitenkaadse gebied groepen van enkele honderden vogels gezien, zowel tijdens de
najaarstrek als in het voorjaar, maar respectievelijk later (oktober) en eerder in het
seizoen (april) dan vroeger. Deze ontwikkeling is echter geen volledige compensatie
voor het verdwijnen van de binnenkaadse concentraties. De ontwikkelingen komen
sterk overeen met die van de grutto (A156). Ook elders in de regio is er sprake van een
negatieve tendens. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig vanwege
internationaal dalende aantallen. Omdat de oorzaak van deze afname onduidelijk is dan
wel in de omstandigheden voor broedvogels gezocht moet worden, wordt hier
uitgegaan van een behoudopgave.
A151
Doel

Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De soort was in de jaren tachtig een doortrekker in het binnenkaadse gebied, met tot
circa 20.000 vogels in de nazomer (juli/augustus) en veel lagere aantallen tijdens de
voorjaarstrek in maart. In de loop van de jaren negentig zijn deze concentraties
binnenkaads grotendeels verdwenen. Sinds het midden van de jaren negentig worden in
het buitenkaadse gebied groepen van enkele honderden vogels gezien, vooral tijdens de
voorjaarstrek in februari/maart. Deze ontwikkeling is echter geen volledige compensatie
voor het verdwijnen van de binnenkaadse concentraties. De ontwikkelingen komen
sterk overeen met die van de kemphaan (Aii). De landelijke staat van instandhouding
is zeer ongunstig op grond van de band tussen de trekvogelaantallen en de
broedvogelpopulatie, die afneemt. De aantallen trekvogels in de telgebieden zijn echter
min of meer stabiel en de herstelopgave dient dus in de broedgebieden gelegd te
worden.
A156
Doel
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Natura 2000 gebied 79 - Lepelaarplassen
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Vogelrichtlijn
N12000007
Lepelaarsplassen SN
Domeinen, Flevo-landschap, particulieren
Flevoland
Almere
358 ha

Gebiedsbeschrijving
De Lepelaarplassen zijn ontstaan na drooglegging van Zuidelijk Flevoland. In de lager gelegen
noordelijke delen van de nieuwe polder kon een spontane natuurontwikketing op gang komen
doordat ontginning hier achterwege bleef. Om wegzijging te voorkomen is rond het gebied een
plastic scherm ingegraven.
De Lepelaarplassen vormen een moerasgebied met open water in een kwelplas langs de dijk en in
drie voormalige zandwinputten. Het gebied bestaat verder uit rietvelden, ruigten, struwelen en
wilgenbossen.

Begrenzing
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd]

Natura

2000

database

Vogelrichttijnsoorten
Soort
Soortnr
A017
A034
A043
A051
A054
A056
Ao61
A132
A156

Aalscholver b
Lepelaar b,n
Grauwe gans n
Krakeend - n
Pijlstaart n
Slobeend n
Kuifeend n
Kluut n
Grutto n
-

-

-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A017
A052
A197

Aalscholver - n
Wintertaling - n 11
Zwarte stem - n 2.1

Ntu. a 2000 goec rcoci eni - We(kd3CUfl1Ct Naur 2000 nwijngsbeu;

Kernopgaven
Rui- en rustplaatsen: Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals
ganzen, slobeend Ao6 en kuifeend Ao61.
Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief
waternet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging tb..
•rûr A292
nuis h.
1 T Liet 4»

4.05
4.06

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

2000

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Broedvogels

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Iisselmeergebied van ten minste 8.000 paren.
Toelichting De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied. In 1985 vestigde de aalscholver zich in de
Lepelaarplassen. Er volgde een sterke toename tot een maximum van 5.500 paren in
1993. Daarna vielen de aantallen terug tot een beduidend lager niveau van ca. 2.000
paren in 1999-2003. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A017
Doel

A034

Lepelaar

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paar.
Toelichting De eerste broedgevallen van de lepelaar zijn van 1971. Vervolgens is de lepelaar een
onregelmatige broedvogel gebleken die in menig jaar ontbrak. In de periode 1971-2003
werd broeden in 19 van de 32 jaren vastgesteld. Vanaf 1996 ontbrak zij overigens in
geen enkel jaar. In 1996-2003 broedden jaarlijks tussen de 7 en 75 paren, waarmee
vrijwel steeds het gewenste niveau voor een sleutelpopulatie werd gehaald. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Doel

Niet-broedvogel
Lepelaar
A034
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
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Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Trendinformatie
is niet beschikbaar, maar het aantalsverloop is vermoedelijk sterk gerelateerd aan
ontwikkelingen van de broedpopulatie. Handhaving van de huidige situatie is voldoende
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 240 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe ganzen o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Sinds begin jaren negentig is de soort in aantal toegenomen, met recent
weer wat lagere aantallen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A043
Doel

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Het aantalsverloop laat een fluctuerend patroon
zien. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
A051
Doel

Pijistaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. De data zijn nog
niet geschikt voor een trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende
want de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op een
toekomstverwachting op grond van afname van de internationale populatie.
A054
Doel

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 140 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Het aantalsverloop laat een fluctuerend patroon
zien. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
Ao56
Doel

Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.500 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als slaapplaats. Trendgegevens zijn
niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijk
matig ongunstige staat van instandhouding is vooral een gevolg van negatieve
toekomstverwachtingen op grond van oligotrofiëring en de terugkeer van zoet-zout
overgangen

Ao61
Doel

Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kluut o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen zijn
recent sterk afgenomen en de soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding. Desondanks is er geen herstelopgave van toepassing in verband met de
landelijk gunstige staat van instandhouding op onderdelen populatie en Leefgebied.
A132
Doel

Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 5 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De aantallen zijn recent sterk afgenomen. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende omdat de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding vooral
betrekking heeft op gebieden buiten het Natura 2000 netwerk.
A156
Doel

Synopsis
Broedvogelsoorten

Staat van
instandhouding

Ao17

Aatscholver

+

A034

Lepelaar

+

Niet-broedvogelsoorten

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

+

=

=

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

A043

Lepelaar
Grauwe gans

+
+

A051

Krakeend

+

A054
Ao56

Pijlstaart
Stobeend

+

.

=

A061

Kuifeend

-

s-

=

A132

Kluut

A156

Grutto

A034

Natura 2000 gebiedendocument - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbestuit

=

4

Natura

2000

gebied 84 - Duinen Den Helder - Catlantsoog

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatrichtlijn
NL1000009
Duinen van Den Helder en Callantsoog BN/SN
Domeinen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap NoordHolland, Defensie, gemeente Den Helder, particulieren
Noord-Holland
Den Helder, Zijpe
734 ha

Gebiedsbeschrijving
Het gebied Duinen Den Helder-CalLantsoog bestaat van noord naar zuid uit de Grafelijkheidsduinen en
de Donkere Duinen, de Noordduinen (de strook tussen Den Helder en Callantsoog) en enkele
nolLenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van het CaLlantsoog. Het noordelijk deel en de nollen
zijn restanten van voormalige eilanden. In het noordelijk deel verandert het Landschap van west naar
oost van de zeereepduinen via een sterk geaccidenteerd Landschap met valleicomplexen naar een
bosrijke binnenduinrand. Over een groot deel van de duinen ontbreekt een binnenduinrand, hierdoor
is een abrupte hoge steile overgang van duinen naar polders aanwezig.
Het gebied heeft goed ontwikkelde duingraslanden. In 1995 is in de Grafelijkheidsduinen een natte
duinvallei hersteld en langs de randen uitgebreid. In de Noordduinen zijn in de afgesnoerde
strandvlakte bij het Botgat vochtige duinvalleien aanwezig. De nollen behoren tot de Oude Duinen;
hier zijn duingraslanden aanwezig.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxcLaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat dit geheel
binnen het HabitatrichtLijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals ook gold voor het natuurmonument.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• Aan de oostzijde van het gebied is langs het Gaatjespad in Den Helder een strook loofbos
toegevoegd (1,4 ha) omdat de grens van het (voormalige) natuurmonument dwars door deze
strook heen loopt (als grens van het Habitatrichtlijngebied is bij de aanmelding die van het
natuurmonument aangehouden).
• Uitbreiding met het natuurontwikkelingsproject "voormalige sportvelden Donkere Duinen"
(8,5 ha), dat direct aan de Grafelijkheidsduinen grenst. Het vormt de verbinding tussen het
hoofdgebied en een geïsoleerd gelegen deel van het duingebied (onderdeel

natuurmonument) langs de Bremstraat. Hier bestaan ontwikkelingsmogelijkheden voor onder
meer H2190 vochtige duinvalleien.
De voormalige Defensieterreinen Botgat en Falga (5,3 ha) die een integraal onderdeel
uitmaken van het duingebied en uitbreidingskansen bieden voor *H2130 _B grijze duinen,
kalkarm (subtype B). Zo lang aanwezig, blijven bebouwing en verhardingen uitgezonderd
gelet op de algemene exclaveringsformu(e (zie paragraaf 3.4).
Nieuwe natuur bij Abbestede (17 ha; eigendom Landschap Noord-Holland), wegens
voorkomen van * H2130 —C grijze duinen, heischraal (subtype C). De uitbreiding vormt tevens
een schakel in de verbinding tussen het aangemelde hoofdgebied en het deelgebied
Abbestede van het (voormalig) natuurmonument. Tot deze uitbreiding was reeds besloten
voor de aanmelding in 2003, maar toen slechts ten dele op de kaart aangeduid (zie
Reactiedocument 2004, pagina 98).
Graslanden in eigendom van Staatsbosbeheer (8,8 ha) in aansluiting op het Kooibosch bij
Callantsoog ten behoeve uitbreiding H6410 blauwgraslanden.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H2130
Grijze duinen
Duinheiden met kraaihei
H2140
Duindoornstruwelen
H2160
Kruipwilgstruwelen
H2170
Vochtige duinvalleien
H2190
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Witte duinen 1
H2120
Duinbossen 1
H2180
Blauwgraslanden 1
H6410

Kernopgaven
2.02

2.05

2.06

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat
»::
d
door tegengaan vergrassing en
van tapuit A277, »
verstruweling.
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190 B. Behoud vochtige
duinvalleien H2190
uwe koisK ril.o14 en gronkno[orchis
A:.. vekUffl A2.2. fl)Oi;' VJOe.MIU
t. (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). Op TecheE!ïnq en
i:m.n voor duinbossen (vocI
grijze duinen (heischraal)
Graslanden: Ontwikkeling neischrate graslanden *H6:
*H2130c en blauwgraslanden H6410 op kansrijke Locaties.

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

OiLJoc1::LJu:

':

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H2120

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophilci cirenaria ("witte duinen")

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype witte duinen is momenteel in goede kwaliteit zeldzaam in de Hollandse
duinen. De kwaliteit kan worden verbeterd. De verbetering van de kwaliteit is mede van
belang voor verbetering van de kwaliteit van habitattype H2130 grijze duinen.
H2130

Doel

*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkarm (subtype 8) en grijze duinen,
heischraal (subtype C).

Toelichting Dit is één van de weinige Natura 2000 gebieden waar het habitattype grijze duinen nog
over een grote oppervlakte in goed ontwikkelde vorm aanwezig is (met bijbehorende
fauna, onder andere belangrijke populaties van A277 tapuit, konijn en diverse
vlindersoorten) en lokale variaties in vegetatietypen (duinroosvalleien, schapengras- en
buntgrasbegroeiingen). Speciale aandacht is vereist voor behoud van de oppervlakte en
kwaliteit van grijze duinen, heischraal (subtype C) in de 'nollen'.
H2140

*Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum

Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte van duinheiden
met kraaihei, vochtig (subtype A) is toegestaan ten gunste van habitattypen H2170
kruipwilgstruwelen of H2190 vochtige duinvalleien.
Toelichting Het habitattype duinheiden met kraaihei, vochtig (subtype A) is momenteel in goede
kwaliteit en over voldoende oppervlakte aanwezig en is landelijk niet bedreigd.
Doel

H2160

Duinen met Hippophaë rhamnoides

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen komt over een kleine oppervlakte in het gebied
voor. Uitbreiding van het habitattype is niet wenselijk, omdat het een bedreiging kan
vormen voor locaties met een hoge potentie voor onder meer habitattype H2130 grijze
duinen, heischraal (subtype C). Om de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia
in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld worden
beoordeeld.
H2170

Duinen met Salix repens ssp. argentea (Sauicion arenariae)

H2180

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Goed ontwikkelde begroeiingen van het habitattype kruipwilgstruwelen zijn schaars in
het gebied. Uitbreiding is van belang als stapsteen voor planten en dieren tussen de
Waddeneilanden en de Hollandse duinen. Potentie voor uitbreiding ligt in grote vallei
Botgat en in met abelen begroeide valleien.

Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, vochtig (subtype B).
Doel
Toelichting Het habitattype duinbossen, vochtig (subtype B) komt voor in het Kooibosch.

H2190

Vochtige duinvalleien

Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Goed ontwikkelde duinvalleibegroeiingen van het habitattype vochtige duinvalleien zijn
schaars in het gebied. Uitbreiding van alle 4 subtypen is van belang als stapsteen voor
planten en dieren tussen de Waddeneilanden en de Hollandse duinen. Lokaal bestaat de
potentie voor uitbreiding van dit habitattype.
H6410

Grasland met Molonia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion

caeruleae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting In de binnenduinrand bij het Kooibosch komt het - in de duinen zeldzame - habitattype
b(auwgraslanden voor. Verbetering is nodig gezien de staat van instandhouding en de
bijdrage van het gebied binnen het Natura 2000 landschap Duinen.
Complementaire doelen
Broedvogels

Tapuit
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 30 paren.
Toelichting In de periode 1999-2003 werden jaarlijks 21-29 paren tapuiten geteld. Tapuiten in het
habitattype H2130 grijze duinen vormen een belangrijke bijdrage aan het realiseren van
de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A277
Doel

Synopsis
Habitattypen
H2120

Staat van
instan dhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

+
+

=
=
=

>

Witte duinen

-

H213o_B Grijze duinen (kalkarm)

-.

H2130_c Grijze duinen (heischraal)

--

H214o_A Duinheiden met kraaihei (vochtig)
H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog)

+
+
-

+
+
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H216o
1-12170

Duindoornstruweten
Kruipwitgstruwelen

H2180_8 Duinbossen (vochtig)
H2190A Vochtige duinvalleien lopen water)
H2190_B Vochtige duinvalleien qalkrjk
I-12190_C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
H2190_D Vochtige duinvalleien @oge
moerasplanten)
H6410

Blauwgrastanden

-

=

>

>
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Natura

2000

gebied 85 - Zwanenwater & Pettemerduinen

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:

Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatnchtlijn + Vogelrichtlijn
NL3000016 + NL9910002
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap NoordHollands Noorderkwartier, Landschap Noord-Holland, Defensie,
particulieren
Noord-Holland
Zijpe
773 ha

Gebiedsbeschrijving
Ten zuiden van Callantsoog ligt een uitgestrekt duingebied dat tot Petten doorloopt. Het noordelijke
deel hiervan is het Zwanenwater. Het Zwanenwater is een vrijwel ongeschonden landschap van
overwegend kalkarme duinen met vochtige en drassige valleien. In het centrum liggen twee
uitgestrekte duinmeren. Beide meren worden omringd door een brede strook moerasland. In
sommige van de vochtige duinvalleien en plaatselijk op de oevers van de meren treedt
laagveenvorming op. Achter de zeereep in het zuidelijke deel, de Pettemerduinen, liggen goed
ontwikkelde duinvalleien, zoals de Korfwateren, en droge duinen. Door de grote variatie in
milieutypen in het gebied, variërend van droog tot zeer nat en van kalkrijk tot kalkarm, is een grote
verscheidenheid van vegetatietypen aanwezig waarin tal van zeldzame plantensoorten voorkomen.
De kalkarme droge duinen van met name het Zwanenwater herbergen een oppervlakte duinheide.
Het gebied is ontstaan nadat omstreeks 1600 het zeegat Zijpe werd afgesloten. Door deze afsluiting
kon duinvorming optreden, eerst aan de oostzijde van de aanwezige strandwal, later ook aan de
westzijde. Tussen beide duinenrijen ontstond een duinvallei. De westelijke duinenrij is tot aan de dag
van vandaag onderhevig aan verstuiving. Er is dan ook een ingewikkeld complex ontstaan van
secundaire valleien en paraboolduinen, die elkaar op vele manieren overlappen en doorkruisen.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• Onlogische verschillen (<25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn opgeheven door
de meest ruime grens aan te houden.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• De noordpunt van het gebied (2,7 ha) wordt overgeheveld naar het aangrenzende
Habitatrichtlijngebied Duinen Den Helder-Callantsoog (in overeenstemming met die van het
Vogelrichtlijngebied).

• De noordoostgrens van het gebied wordt gelegd op de Westerduinweg en daarmee
gelijkgetrokken met die van het Vogelrichttijngebied (6,8 ha).
• Langs de Westerduinweg is een strook met vakantiehuisjes uit de begrenzing gehaald (9,7 ha)
waarmee de grens is gelijkgetrokken met die van Vogelrichtlijn.
• De afrastering rond het reactorterrein is als grens aangehouden (- 2,2 ha).
• Het gebied is aan de zuidzijde uitgebreid met het Korfwater (5,5 ha) wegens de betekenis voor
H2130 grijze duinen.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2130
Grijze duinen
Duinheiden met kraaihel
H2140
H2170
Kruipwilgstruwelen
Vochtige duinvalleien
H2190
Heischrale graslanden
H6230
Vogelrichttijnsoorten
Soort
Soortnr
A017
Aalscholver b
Roerdomp b
A021
Lepelaar b
A034
A056
Slobeend n
A183
Kleine mantelmeeuw
-

-

-

-

-

b

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H2120
Witte duinen 1
Duinbossen 1
H2180
Galigaanmoerassen 1
H7210
A042
Dwerggans n 8
Tapuit b
A277
-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Lepelaar n
A034
Smient n
AoSo
-

-

Kernopgaven
2.02
2.05

2.06

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat
au
::, door tegengaan vergrassing en
van tapuit A277. v(2W[ \21.
verstruweling.
takte en
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen:
v.
L. Behoud vochtige
.endief
duinvalleien H2190 als habitat van roerdomp A021, lepelaar A034, bL
1C14 en groenkriolorchis
AUJ veduit A.2 2.. flr)C(d5e vûetniuis HI4Ü,
e!Iin en
(vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). Dç e
duinho
.:nkoc
Graslanden: Ontwikkeling heischrale graslanden *H6230, grijze duinen (heischraal)
*H2130C
Hiic op kansrijke locaties.

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doe1n
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Omdat het habitattype witte duinen, dat in goede kwaliteit verkeert, momenteel slechts
sporadisch in de Hollandse duinen voorkomt, wordt verbetering van de kwaliteit
H2120

nagestreefd.
*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkarm (subtype B) en
Doel
grijze duinen, heischraal (subtype C).
Toelichting Het habitattype grijze duinen, heischraal (subtype C) komt met een grote oppervlakte
voor waardoor het gebied een zeer grote bijdrage levert aan het landelijke doel van het
habitattpe. Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het habitattype grijze
duinen, kalkarm (subtype B) en grijze duinen, heischraal (subtype C) is nodig gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding.
H2130

*Vastgelegde ontkaikte duinen met Empetrum nigrum
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype duinheiden met kraaihei is momenteel in goede kwaliteit en over
voldoende oppervlakte aanwezig zowel in de vorm van duinheiden met kraaihei vochtig
(subtype A) als duinheiden met kraaihei droog (subtype B).
H2140

Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruwelen is momenteel in goede kwaliteit en over voldoende
oppervlakte aanwezig, met name in de Pettemerduinen.
H2170

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen, vochtig
(subtype B).
Toelichting Het habitattype duinbossen, tochtig (subtype B) betreft een zeldzaam bostype in de
Nederlandse kustduinen, dat landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding verkeert. Daarnaast komen duinbossen, droog (subtype A) voor in de
vorm van duineikenbossen.
H2180

Doel:

H2190

Vochtige duinvalleien

Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, ontkalkt (subtype C), vochtige
duinvalleien, hoge moerasplanten (subtype D) en uitbreiding oppervlakte en verbetering
kwaliteit vochtige duinvalleien, open water (subtype A).
Toelichting Door de aanwezigheid van duinmeren is het gebied van bijzonder belang voor het
habitattype vochtige duinvalleien. Het type komt langs de duinmeren voor in de vorm
van grote zeggenvegetatie (vochtige duinvalleien, hoge moersasplanten (subtype D)) en
in valleien in de vorm van zwarte zeggenvegetatie (vochtige duinvalleien, kalkarm
(subtype Q. Het gebied levert een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor het
subtype vochtige duinvalleien, hoge moerasplanten (subtype D). Uitbreiding oppervlakte
en verbetering kwaliteit zijn gewenst voor pionierbegroeiingen op de oevers van de
duinmeren (vochtige duinvalleien, open water (subtype A)).
Doel

*Soortenrijke heischrate graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Doet
Toelichting Het betreft hier één van de beste voorbeelden van het habitattype heischrale graslanden
in de duinen. Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsbehoud is nodig gezien de landelijk
zeer ongunstige staat van instandhouding. Uitbreiding kan mogelijk plaatsvinden in de
binnenduinrand en mogelijk in de duinvalleien zelf.
H6230

*Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
dava!!ianae
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel:
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen is momenteel in goede kwaliteit en over een groot
oppervlakte aanwezig. Daarmee levert het gebied een zeer grote bijdrage aan het
landelijke doel van het habitattype. Voor duurzaam behoud is de ontwikkeling van
jonge stadia van belang.
H7210

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 300 paren.
Toelichting In het begin van de vorige eeuw was de aatscholver een geregelde broedvogel, die
echter consequent werd bestreden. Het laatste broedgeval kwam voor in 1927.
Hervestiging van de soort nam plaats in 1989, waarna de aantallen sterk toe zijn
genomen. Het hoogste aantal tot op heden in 2002: 950 paren. Gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding is behoud op een bescheiden niveau voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A017
Doel

Roerdomp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 2 paren.
Toelichting De roerdomp is van oudsher een onregelmatige broedvogel van het rietmoeras die in
menig jaar ontbreekt. Het maximum in 1995 betrof 6 paren. Vanaf 2000 is de soort weer
een jaarlijkse broedvogel met 1-3 paren. Het gebied levert onvoldoende draagkracht
voor een sleutelpopulatie. Het betreft een relatief geïsoleerde broedplaats, die een
schakel vormt tussen de Zaanstreek en de Waddeneilanden.
A021
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 70 paren.
Toelichting Al meer dan 100 jaar bevindt zich een kolonie lepelaars in het rietmoeras van het
Zwanenwater. Maximaal zijn in begin vorige eeuw rond de 200 nesten geteld, in de 60jaren 176 (1963). Hoewel predatie door vossen in sommige jaren voor problemen heeft
gezorgd, is in recente tijd nog steeds een flinke kolonie aanwezig met bijvoorbeeld 105
A034
Doel

nesten in 1998; in 2002 werden 75 nesten geteld. In 2003 kwam het aantal echter uit op
slechts 20 paren. Gezien de Landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Kleine mantelmeeuw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 100 paren.
Toelichting Na de vestiging van de kleine mantelmeeuwen in open duin in 1980 is het aantal paren
gestaag toegenomen met een maximum in 1995 (500 paren). Het laatste decennium is
de stand gedecimeerd door vossen. Nog steeds blijven tientallen paren in het duin
broeden: gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003 111 paren (maximaal 125
paren in 1999). Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A183
Doel

Tapuit
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 20 paren.
Toelichting In de duinen van het Zwanenwater hebben van oudsher enige tientallen paren tapuiten
in het open duin gebroed. In 1998 bijvoorbeeld nog 28 paren. Gemiddeld werden in de
periode 1999-2003 15 paren vastgesteld. Van 2002 op 2003 viel het aantal paren echter
terug van 17 naar 7. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Hollandse
Duinen ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A277
Doel

Niet-broedvogels
Dwerggans
A042
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 20 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen dwergganzen zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als slaapplaats. De aantallen fluctueren enigszins, beschikbare
gegevens zijn nog niet geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie en
gemiddeld 90 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. Trendgegevens
zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A056

Doel

Synopsis
Habitattypen
1-12110
H213o_B

Embryonale duinen
Grijze duinen (kalkarm)

H213o_c

Grijze duinen (heischraal)

H2140_A

Duinheiden met kraaihei (vochtig)

H2140_B

Duinheiden met kraaihei (droog)

1-12170

Kruipwilgstruwelen

H2180_A

Duinbossen (droog)

H2180_B

Duinbossen (vochtig)

H219o_A
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Aantal thans hoger dr 0.1% van biogeografische populatie.
2000

Aantal thans hoger dan i% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie.
Aantal thans Lager dan ongeveer 0.1% van biogeogratische populatie.
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Natura

2000

gebied 86 - SchoorLse Duinen

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatrichtlijn
NLi0000io
Schoorlse duinen SN, Hargergat BN
Staatsbosbeheer, particulieren
Noord-Holland
Bergen
1.731 ha

Gebiedsbeschrijving
Het gebied Schoorlse Duinen beslaat een strook kalkarme (en plaatselijk kalkrijkere) duinen die ligt
tussen Bergen en de Hondsbossche Zeewering. Hier bevinden zich de hoogste duinen van ons land,
tot maximaal 58 m boven zeeniveau.
Het is een gevarieerd en uitgestrekt duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend
is. In het westen liggen lagere zeereepduinen, gevolgd door een sterk geaccidenteerd landschap met
uitgestrekte valleicomplexen, die over een grote oppervlakte zijn begroeid met dophei- en
kraaiheivegetatie. De binnenduinrand is vrijwel geheel bebost. Een deel van deze bossen zijn oude
loofbossen, een ander deel bestaat uit naaldbossen, die gezien de ouderdom en het lokaal
voorkomen van zeldzame planten grote natuurwaarde hebben. In het zuidelijk deel lopen de
boscomplexen door tot aan het buitenduin.
In 1997 is ter hoogte van de Parnassiavallei een kerf aangebracht in de 100-150 m brede zeereep om
zeewaterinvloed tot in de binnenduinen terug te brengen.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatnchtlijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals ook gold voor het natuurmonument.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
Verder is de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) op één plaats aangepast:
Uitbreiding met het aangrenzende Hargergat bij Groet (7,4 ha) dat grotendeels al de status had van
beschermd natuurmonument. Het vormt een integraal onderdeel van het duingebied met onder meer
H2190 vochtige duinvalleien. Deze uitbreiding is ook van belang voor behoud en herstel beken en
rivieren met H326o_A waterplanten, waterranonkels (subtype A).

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2120
Witte duinen
Grijze duinen
H2130
H2140
Duinheiden met kraaihei
H2180
Duinbossen
Vochtige duinvalleien
H2190
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Embryonale duinen
H2110
H2160
Duindoornstruwelen 1
Kruipwilgstruwelen
H2170
H3260
Beken en rivieren met waterplanten

a

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H1014
Nauwe korfsLak '/

Kernopgaven
2.01

Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen
H2120 en embryonale duinen H2110 om. vn heLrc als habitat voor klen.

2.03

Duinheiden: Behoud oppervlakte en kwaliteit duinheiden met kraaihei *H2140

2.04

Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep) en verbetering kwaliteit
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H2180_A.
Duinbeken: Herstel beken en rivieren met waterplanten (waterrononkels) H3260_A.

2.07

Inndhouding sdoete n
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoeLen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoeten zijn geformuleerd.
HabitattyDen
Wandelende embryonale duinen
H2110
Doel
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.

Toelichting Het habitattype embryonale duinen komt voor in de directe omgeving van de Kerf.
Langs de Hollandse kust is het een betrekkelijk zeldzaam habitattype, dat hier uitgebreid
kan worden.
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila orenaria ("witte duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Vanwege de breedte van het duingebied zijn er geen conflicten met de veiligheid, zodat
uitbreiding van het habitattype witte duinen mogelijk is (van belang voor de landelijke
opgave in de Hollandse duinen).
H2120

*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkarm (subtype B).
Doel
Toelichting Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het habitattype grijze duinen is
nodig gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote
verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitattype in Europa. In het gebied gaat
het met name om grijze duinen, kalkarm (subtype B).
H2130

*Vastgelegde ontkaikte duinen met Empetrum nigrum
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte van
duinheiden met kraaihei, vochtig (subtype A) ten gunste van habitattype H2190 vochtige
duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype duinheiden met kraaihei is momenteel over grote oppervlakte
aanwezig, vooral in de vorm van duinheiden met kraaihei, droog (subtype B). De
kwaliteit kan worden verbeterd.
H2140

Doel

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Uitbreiding van het habitattype duindoornstruwelen kan een bedreiging vormen voor
onder meer habitattype H2130 grijze duinen. Het type is momenteel in goede kwaliteit
over slechts een klein oppervlakte aanwezig, maar mag afnemen ten gunste van H2130
grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien. Om de kwaliteit te behouden moeten alle
successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig worden
beoordeeld.
H2160

Doel

Duinen met Salix repens spp. Argen tea (Salicion arenariae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Vochtige kruipwilgstruwelen met onder andere rond wintergroen en klein wintergroen
komen zeer plaatselijk nog voor en ontwikkelen zich recent lokaal binnen het gebied.
De oppervlakten van het habitattype kruipwilgstruwelen blijven echter beperkt.
H2170

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en behoud
Doel
oppervlakte en kwaliteit duinbossen, vochtig (subtype B).
Toelichting Duinbossen, droog (subtype A) komen vooral in matige kwaliteit voor. Dit subtype kan
worden uitgebreid en de kwaliteit kan worden verbeterd. Het habitattype duinbossen,
vochtig (subtype 8) komt met een kleine oppervlakte matig ontwikkeld voor.
H2180

Vochtige duinvalleien
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, ontkalkt
(subtype C).
Toelichting In het gebied zijn de begroeiingen van het habitattype vochtige duinvafleien, ontkalkt
(subtype C) schaars. Valleibegroeiingen kunnen hersteld worden vanuit oudere
successiestadia.
H2190

Doel

H3260

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
fluitantis en het Callitricho -B atrach ion
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met waterplanten,
Doel
waterranonkels (subtype A).
Toelichting Aan de noordkant van het gebied in het Hargergat (waar zich slecht doorlatende Lagen
in de bodem bevinden) is een duinbeek aanwezig met het habitattype beken en rivieren
met waterplanten, waterranonkels (subtype A). Het betreft een habitattype dat in de
duinen uiterst zeldzaam is. De kwaliteit kan worden verbeterd.
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s van recenteinforn'aue blijkt het lo altype thans voor Le komen binnen de (huidige) begrnn van
aied.
Herstel van een technische fout database 2004
Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000
gebied of hot gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.
In het Reactiedocument (2004) is op basis van informatie van EIS aangegeven dat de nauwe kc'rsIa (fl1014) is t00Jevoegd
aan de database. Inmiddels is oobleken ui moer recente informatie van de Sfichilng Anemoon (Nauwe korlslak Vertigo
a;,gusr,or A.W. Gmetig Meyling & RH. de Bruyne. 2006 Stichting Anemoon) gebleken dat de soort niet in het uebiod
voorkomt. Do soort wordt uit de database gehaald.
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Natura

2000

gebied 87 - Noordhollands Duinreservaat

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatrichtlijn
NL98o1o8o
Duinen bij Bergen BN
PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland, Landschap Noord-Holland,
particulieren
Noord-Holland
Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk
5.257 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Noordhollands Duinreservaat is een karakteristiek voorbeeld van een Nederlands duinlandschap,
zoals dat in de loop der eeuwen ontstaan is als gevolg van een samenloop van geologische,
geomorfologische en klimatologische omstandigheden en menselijk handelen. Het is een biologisch,
morfologisch, hydrologisch en landschappelijk geheel van duinen met natte en vochtige duinvalleien,
duingraslanden, struwelen, bossen en ruigten. Het ligt op de overgang van de kalkrijke naar de
kalkarme duinen. Het reservaat behoort in zijn algemeenheid tot de kalkrijke duinen; er is echter een
verloop in kalkrijkdom te zien. Het meest noordelijke stuk, ten noorden van Bergen aan Zee, is,
evenals het aangrenzende gebied Schoortse duinen, kalkarm.
De vegetatie weerspiegelt de kalkgehalten in de bodem: in het uiterst noordelijke deel komen
kalkarme vegetaties met kraaiheide, kruipwilg, buntgras en dergelijke voor, ten zuiden van Bergen
aan Zee overgaand in kalkrijke duingraslanden met duinsterretje en zeedorpenvegetaties, zoals bij
Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. Een aanzienlijk deel van het gebied is bebost met naaldbos en
loof bos, die voor een deel zeer oud zijn.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare Lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatnchtlijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals reeds van toepassing was op het beschermd natuurmonument
Duinen van Bergen.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea's toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast.
De volgende gebiedsdelen zijn uit de begrenzing verwijderd omdat deze geen relevante Natura2000waarden bevatten of geen bijdrage leveren aan de instandhouding van het gebied. Ook kan het
voorkomen dat er sprake is van een onlogische begrenzing of betreft het gebiedsdelen met beperkte
waarde gelet op intensief menselijk gebruik.

•
•
•
•
•
•
•
•

Smalle duinstrook (1,6 ha) ten zuidwesten van de bebouwing van Bergen aan Zee.
Gedeelte van de bebouwde kom aan de noordzijde van Egmond aan Zee (7,2 ha).
Camping De Egmonden in Egmond aan Zee (ii ha).
Kampeerterrein bij Egmond-Binnen (4,8 ha).
Campings Bakkum, Geversduin en Berenweide in Castricum (74 ha).
Een begraafplaats bij Castricum (2,1 ha).
Pompstation Wim Mensink in Heemskerk (5,8 ha).
Gedeelte van de bebouwde kom aan de noordzijde van Wijk aan Zee (1,7 ha).

De volgende gebiedsdelen zijn aan het gebied toegevoegd wegens aldaar voorkomende
habitatwaarden in aansluiting op reeds begrensd gebied:
• Duinterrein rond Pompstation Bergen (3,4 ha): integraal onderdeel duingebied.
• Bosstroken aan de binnenduinrand bij Egmond aan den Hoef (5,2 ha, onderdeel PWN -gebied
van het Noordhollands Duinreservaat).
• Westert en Vennewater bij Egmond-Binnen (103 ha; onderdeel PWN-gebied): H2130 grijze
duinen en H2190 vochtige duinvalleien.
• Koningsbosch bij Bakkum-Noord (29 ha; onderdeel PWN-gebied): H2130 grijze duinen en
H2180_A duinbossen, droog (subtype A).
• Driehoek van Boreel (6,1 ha; onderdeel PWN -gebied): kernopgave 2.08 (gradiënt
binnenduinrand: herstel hydrologie/ vochtgradiënt.
• Dorpsduinen, Vuurbaaksduin, Paasduin en Zee van Staal (64 ha, deels PWN-gebied): H2120
witte duinen en H2130 grijze duinen, beide habitattypen zijn hier bijzonder goed ontwikkeld.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Witte duinen
H2120
Grijze duinen
H2130
Duinheiden met kraaihei
H2140
Duindoornstruwelen
H216o
Kruipwilgstruwelen
H2170
Duinbossen
H2180
Vochtige duinvalleien
H2190
Habitatrichtlijnsoorten
Soort
Soortnr
Nauwe korfslak
H1014

Voorstel voor het toevoegen aan de database
H2150
H6410
H7210

Duinheiden met struikhei 1
Blauwgraslanden 1
Galigaanmoerassen

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Gevlekte witsnuitlibel 16
H1042

Kernopgaven
2.01

Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen
H2120

v;lr
arq d1f
nit V)O
erystern A195, bontbekpievier A137 en strandpiever A138.
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Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130 ook als habitat
door tegengaan vergrassing en
van tapuit A277,
verstruweling.
Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep) en verbetering kwaliteit
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H2180_A.
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H219o_B. Behoud vochtige
i
duinvalleien H2190 als habitat van
mui h13
nauwe korfslak H1014 en groenknoiorchis
(vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan).
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Gradiënt binnenduinrand: Herstel hydrologie/vochtgradiënt duinbossen
: en blauwgraslanden H6410
(binnenduinrand) H2180_C,
tL»
cr1ernor ko?,
xc'I.
nuve,
bv, noordse woelmuis H134o.

2.08

InstandhoudingsdoeLen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het zoveel mogelijk toelaten van verstuiving is van belang voor verbetering van de
kwaliteit van het habitattype witte duinen alsmede van achtergelegen grijze duinen
(habitattype H2130) en voor de nieuwvorming van vochtige duinvalleien (habitattype
H2190). Momenteel is met zo'n 250 ha hier het grootste spontane stuivende gebied van
de Hollandse duinen aanwezig. Vanwege de breedte van het duingebied zijn hier geen
conflicten met de veiligheid en zijn uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
mogelijk (ten behoeve van de verbeteropgaven voor de duinen langs de Hollandse
kunst).
H2120

*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het habitattype grijze duinen is
nodig gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote
verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitattype in Europa. Bovendien betreft
het hier één van de gebieden met een grote oppervlakte aan grijze duinen, kalkrijk
(subtype A) en grijze duinen, kalkarm (subtype B) en bovendien enkele fraaie
voorbeelden van grijze duinen, heischraal (subtype C). Daardoor levert het gebied een
H2130

JL

zeer grote bijdrage aan het landelijke doel van het habitattype. De oppervlakte kan
tijdelijk afnemen door uitbreiding van H2120 witte duinen. Ontwikkeling van dit laatste
habitattype leidt op een langere termijn tot uitbreiding en kwaliteitsverbetering van
H2130 grijze duinen.
*Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit duinheiden met kraaihei, vochtig (subtype
A) en behoud oppervlakte en kwaliteit duinheiden met kraaihei, droog (subtype B).
Toelichting Het habitattype duinheiden met kraaihei komt over een beperkt oppervlakte voor,
doordat het zich hier aan de zuidgrens van het verspreidingsgebied bevindt. Het betreft
zowel duinheiden met kraaihei, vochtig (subtype A) als duinheiden met kraaihei, droog
(subtype B).
H2140

Doel

*Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen Ca!Iuno-UIiIetea)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Doel
Toelichting Duinheiden met struikhei komen in goed ontwikkelde vorm voor achter duinen bij
Bakkum en Bergen.
H2150

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2120 witte duinen, H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is
toegestaan.
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en
landelijk niet bedreigd. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor
onder meer habitattype H2120 witte duinen en H2130 grijze duinen. Het type komt
Lokaal in goede kwaliteit (met veel struweelsoorten) voor, op locaties die niet
conflicteren met de doelstellingen voor habitattypen H2130 grijze duinen of H2190
vochtige duinvalleien. Op dergelijke locaties is behoud van belang. Achteruitgang ten
gunste van eerder genoemde habitattypen moet vooral uit matig ontwikkelde vormen
worden gerealiseerd. Om de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia in het
gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld worden beoordeeld.
H2160

Doel

Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salkion arenariae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruwelen is momenteel vooral aanwezig in matig ontwikkelde
kwaliteit en lokaal in goede kwaliteit. Het gebied levert momenteel wat betreft het
oppervlakte een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel van het habitattype. Matig
ontwikkelde delen kunnen worden omgevormd naar jongere successiestadia van
habitattype H2190 vochtige duinvalleien, waaruit dan op den duur weer voor een deel
goed ontwikkelde vormen van habitattype H2170 kruipwilgstruwelen kunnen ontstaan.
H2170

Doel

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen,
binnenduinrand (subtype C) en behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
duinbossen, vochtig (subtype B).
Toelichting Habitattype duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen, vochtig (subtype 8) komen
met een grote oppervlakte voor waardoor het gebied een zeer grote bijdrage aan het
landelijke doel van het habitattype levert. Omdat het habitattype duinbossen, droog
(subtype A) landelijk in een gunstige staat van instandhouding verkeert, geldt voor dit
subtype een behoudsdoelstelling. Omdat duinbossen, vochtig (subtype B) deels met
matige kwaliteit voorkomt, wordt verbetering van de kwaliteit nagestreefd.
H2180

Doel

H2190

Doel

Vochtige duinvalleien
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
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Toelichting Alle subtypen komen met een beperkte oppervlakte in matige tot goede kwaliteit voor.
Verdere uitbreiding is mogelijk en richt zich vooral op uitbreiding van vochtige
duinvalleien, ontkalkt (subtype C) dat door verdroging sterk achteruit is gegaan.
Daarnaast komen vochtige duinvalleien, open water (subtype A), vochtige duinvalleien,
kalkrijk (subtype B) en vochtige duinvalleien, hoge moerasplanten (subtype D) voor.
H6410

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

caeruleae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
Doel
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt met een zeer kleine oppervlakte matig
ontwikkeld voor. Het voorkomen kan worden verbeterd in de binnenduinrand.
H7210

*Ka(khoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van Caricion

davaUianae
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Doel
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen komt met een kleine oppervlakte matig ontwikkeld
voor in enkele valleien.
Soorten
Nauwe korfslak
H1014
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Bij recente inventarisaties zijn op tenminste zeven locaties nauwe korfslakken
aangetroffen.
Complementaire doelen
Soorten
Gevlekte witsnuitlibeL
H1042
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor vestiging populatie.
Doel
Toelichting De gevlekte witsnuitlibel heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het
tekort aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. Vestiging van een
populatie in het gebied is nodig voor het realiseren van een landelijk gunstige staat van
instandhouding. De soort breidt zich momenteel uit in de duinen, zodat de verwachting
is dat het doel op termijn gerealiseerd kan worden.
Broedvogels
Paapje
A275
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
Doel
een populatie van ten minste 5 paren.
Toelichting In het verleden was het paapje een talrijke broedvogel. Zo werden in 1980 nog 150
paren vastgesteld. De aantallen namen vervolgens snel af. In de periode 1999-2003
werden jaarlijks 4-9 paren geteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is behoud van de huidige populatie zeer gewenst. Het betreft een
relatief geïsoleerde broedplaats in een oorspronkelijk uitgestrekt broedareaal dat het
gehele Nederlandse duingebied omvatte. Het gebied levert onvoldoende draagkracht
voor een sleutelpopulatie.
Tapuit
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 30 paren.
Toelichting In het verleden was de tapuit een talrijke broedvogel. Zo werden in 1988 nog 165 paren
vastgesteld. De aantallen namen vervolgens snel af. In 2000 en 2001 werden
respectievelijk 34 en 21 paren geteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de
regio Hollandse duinen ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A277
Doel
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Synopsis
Habitattypen
Witte duinen

H2120
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instandhouding
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H2180A Duinbossen (droog)
H2180_B Duinbossen (vochtig)

+
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H2180_C Duinbossen (binnenduinrand)
H2190_A Vochtige duinvalleien (ppen water)

-

+
+

H219o_B Vochtige duinvalleien kalkrijk(
H2190_C Vochtige duinvalleien ntkalkt)

-

+
+

H2190_D Vochtige duinvalleien @oge
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(kalkrijk)
H2130B Grijze duinen (kalkarm)
H2140_A Duinheiden met kraaihei (vochtig)
H2140_B Duinheiden met kraaihei (droog)
H2150

Duinheiden met struikhei

H2160

Duindoornstruwelen

H2170

Kruipwilgstruwelen
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Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

moerasplanten)
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Blauwgraslanden

H7210

Gahgaanmoerassen
Staat van
instandhouding

Soorten
H1014

2000

Nauwe korfslak

-

Relatieve
bijdrage
+

=

gebed.

Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) heqronznui van hei Natura 2000
gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.
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gebied 88- Kennemerland-Zuid

(Zie leeswijzer)
Kenschets
Duinen
Natura 2000 Landschap:
Habitatrichttijn
Status:
NL1000012
Site code:
Beschermd natuurmonument: Duinen Vogelenzang BN, Noordrand Noordwijk BN, Duinen ZandvoortAerdenhout BN, Duinen bij Overveen BN, Duinen van Velsen BN/SN,
Zuid-Kennemerland -Zuid BN, Slingerduin SN, Huis te Manpad BN
Natuurmonumenten; Waternet; Staatsbosbeheer; Gemeente Velzen;
Beheerder:
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland; Landschap Noord-Holland;
Zuid-Hollands Landschap particulieren
Noord-Holland, Zuid-Holland
Provincie:
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Gemeente:
Velsen, Zandvoort
Oppervlakte:
8.164 ha

Gebiedsbeschrijving
Kennemerland -Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Het is een
reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De
overgang tussen de kalkrijke jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort.
Dit levert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties in het open duin,
duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en diverse
vormen van duinbossen. Vegetaties van vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten
zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei is.
Het areaal kalkrijk duingrastand is vooral rondom Zandvoort groot. Hier komen over voorbeelden van
het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van het zuidoostelijk gedeelte herbergen goed
ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook zijn er in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort
paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse
vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en een uitgestrekte
oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is.
Aan de binnenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier zijn een aantal oude buitenplaatsen
gelegen, die voor een aanzienlijk deel bebost zijn met naaldbos en loofbos, waaronder oude bossen
met rijke stinzeflora.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze
geheel binnen het Habitatrichtlijngebied vallen.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals ook gold voor diverse aan het strand grenzende
natuurmonumenten.
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Overige wijzigingen van neer dan 1 ha worden in de volgende alinea's toegelicht.
Verder is de begrenzing is van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) op een aantal plaatsen
aangepast. De volgende gebiedsdelen zijn uit de begrenzing verwijderd omdat deze geen relevante
Natura2000-waarden bevatten of geen bijdrage leveren aan de instandhouding van het gebied. Ook
kan het voorkomen dat er sprake is van een onlogische begrenzing of betreft het gebiedsdelen met
beperkte waarde gelet op intensief menselijk gebruik.
• Strandhuisjes en een parkeerplaats onder IJmuiden (enkele ha).
• Camping De Lakens onder Bloemendaal aan Zee (27 ha).
• Parkeerterreinen en smalle duinstrook langs de Zeeweg en Boulevard Barnaard in
Bloemendaal aan Zee (22 ha).
• Bos met bebouwing aan de oostzijde Bentveldseweg, Aerdenhout (8 ha).
• Geïsoleerd gelegen deel van het duingebied met verharde wegen en afrit provinciale weg
N206 onder Ruigenhoek (ii ha; bouwvergunning verleend in 1999).
De volgende gebiedsdelen zijn aan het gebied toegevoegd wegens aldaar voorkomende
habitatwaarden in aansluiting op reeds begrensd gebied:
• Landgoed Lindenheuvel te Bloemendaal (27 ha): H2180 C duinbossen, binnenduinrand
(subtype C).
• Landgoed Schapenduinen te Bloemendaal (oostelijk deel, 28 ha), oorspronkelijk liep de grens
dwars door dit bosgebied: H2180_C duinbossen, binnenduinrand (subtype C).
• Brouwerskolkpark (oostelijk deel, 3,3 ha), H2180_C duinbossen, binnenduinrand (subtype C).
• Duinterrein ten oosten van Zandvoort rond golfbaan (35 ha, grotendeels natuurmonument):
H2130_A grijze duinen, kalkrijk (subtype A).

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H2110
Embryonale duinen
Witte duinen
H2120
Grijze duinen
H2130
Duinen met struikhei
H2150
Duindoornstruwelen
H2160
Kruipwitgstruwelen
H2170
Duinbossen
H2180
Vochtige duinvalleien
H2190
Habitatrichttijnsoorten
Soort
Soortnr
H1014
Nauwe korfslak
GroenknoLorchis
H1903
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Zilte pionierbegroeiingen
H1310
Schorren en zilte graslanden
H1330

Kernopgaven
2.01

Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen
H212o en embryonale duinen H2110 om. vn
dvir A137 en t riCpie
A138.
dwer
err AJ:S, T
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2.02

2.04
2.05

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130
»
door tegengaan vergrassing en
verstruweling.
Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep) en verbetering kwaliteit
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H218o_A.
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige
duinvalleien H2190 als habitat van
:c nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis
111903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan) .. -

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
HabitattvDen
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en
H1310
andere zoutminnende soorten
Behoud oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B).
Doel:
Toelichting: Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B) is in de Hollandse
duinen uitzonderlijk zeldzaam en daarom is de vindplaats op het Kennemerstrand van
belang om de huidige verspreiding te behouden. Voor duurzaam behoud is het van
belang dat voldoende dynamiek van zee en wind in het gebied aanwezig is.
Atlantische schorren (Glauco-Puccineflietalia maritimae)
H1330
Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A).
Doel:
Toelichting: Schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) zijn in de Hollandse duinen
uitzonderlijk zeldzaam en daarom is de vindplaats op het Kennemerstrand van belang
om de huidige verspreiding te behouden. Voor duurzaam behoud is het van belang dat
voldoende dynamiek van zee en wind in het gebied aanwezig is.
Embryonale wandelende duinen
H2110
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype embryonale duinen komt voor op het Kennemerstrand. Langs de
Hollandse kust is het een betrekkelijk zeldzaam habitattype. Behoud van de oppervlakte
geldt binnen natuurlijke fluctuaties.
H2120
Doel

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting Door de grote breedte van het duingebied is uitbreiding en kwaliteitsverbetering van
het habitattype witte duinen mogelijk. Dit is vooral van belang voor uitbreiding
oppervlakte en verbetering kwaliteit habitattype H2130 grijze duinen.
*vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en
grijze duinen, heischraal (subtype C), behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze
duinen, kalkarm (subtype 8).
Toelichting Oppervlakte-uitbreiding en verbetering kwaliteit is nodig gezien de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding en de grote verantwoordelijkheid van Nederland
voor dit habitattype in Europa. Bovendien betreft het hier één van de gebieden met een
grote oppervlakte aan grijze duinen, kalkrijk (subtype A) waardoor het gebied een zeer
grote bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype levert. Het habitattype grijze
duinen, heischraal (subtype C) is slechts lokaal aanwezig. Het habitattype grijze duinen,
kalkarm (subtype B) kan eveneens in kwaliteit worden verbeterd.
H2130

Doel

*Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Cafluno-Ulicetea)
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype duinheiden met struikhei is momenteel in goede kwaliteit aanwezig op
een gering oppervlakte. Er is geen landelijke doelstelling voor uitbreiding van de
oppervlakte, gezien het geringe belang van ons land voor dit habitattype.
H2150

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattypen H1310 zilte pionierbegroelingen, H1330 schorren en zilte graslanden,
H2120 witte duinen, H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinval(eien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en
landelijk niet bedreigd. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor
onder meer habitattype H2130 grijze duinen. Het type komt lokaal in goede kwaliteit
(met veel struweelsoorten) voor op locaties die niet conflicteren met de doelstellingen
voor habitattypen H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien. Op dergelijke
locaties is behoud van belang. Om de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia
in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld worden
beoordeeld.
H2160

Doel

Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruwelen komt in het gebied op kleine oppervlakte voor, in
mozaïek met begroeiingen van habitattype H2190 vochtige duinvalleien (binnen de
kalkrijke duinen is het type uiterst schaars). Er is geen landelijke opgave voor uitbreiding
oppervlakte of verbetering kwaliteit.
H2170

Doel

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen,
binnenduinrand (subtype C) en behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
duinbossen, vochtig (subtype B).
Toelichting De subtypen duinbossen, vochtig (subtype B) en duinbossen, binnenduinrand(subtype
C) verkeren landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. Habitattype
duinbossen, droog (subtype A) verkeert landelijk in een gunstige staat van
instandhouding.
H2180

Doel

H2190

Doel

Vochtige duinvalleien
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water
(subtype A), vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) en vochtige duinvalleien, hoge
moerasplanten (subtype D).

Toelichting De oppervlakte aan valleien in het gebied wordt momenteel sterk uitgebreid nu de
waterwinning in deelgebieden is gestopt. Vochtige duinvalleien, open water (subtype A)
en vochtige duinvalleien, hoge moerasplanten (subtype D) komen verspreid in het
gebied voor. De fraaiste voorbeelden van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B)
langs de gehele Hollandse vastelandsduinen worden momenteel binnen het Natura
2000 gebied aangetroffen op onder andere het Kennemerstrand en in recent herstelde
duinvalleien in het noordelijk deel. In het zuidelijk deel zijn potenties voor uitbreiding
aanwezig.
Soorten
Nauwe korfslak
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het gebied herbergt een aantal populaties van nauwe korfslak, waaronder locaties met
hoge dichtheden.
H1014

Groenknolorchis
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het betreft één van de weinige vindplaatsen in de Hollandse duinen van de
groenknolorchis, maar de populatie is momenteel zeer klein en weinig stabiel.
Mogelijkheden voor een duurzamere populatie liggen echter op het Kennemerstrand,
waar de soort zich recentelijk heeft weten te vestigen. Behoud van het habitattype
H2190 vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) is hiervoor een voorwaarde.
H1903

Complementaire doelen

Soorten
Gevlekte witsnuitlibel
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor vestiging populatie.
Doel
Toelichting De gevlekte witsnuitlibe( heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het
tekort aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. Vestiging van een
populatie in het gebied is nodig voor het realiseren van een landelijk gunstige staat van
instandhouding. De soort breidt zich momenteel uit in de duinen, zodat de verwachting
is dat het doel op termijn gerealiseerd kan worden.
H1042

Synopsis
Habitattypen
H131o_B

Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

H1330_A

Schorren en zilte graslanden
(buitendijks)

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

+

H2110

Embryonale duinen

H2120

Witte duinen

+

>

>

H2130_A

Grijze duinen (kalkrijk)
Grijze duinen (kalkarm)

---

++

>

>
>

H2130_C
1-12150

Grijze duinen (heischraal)
Duindoornstruweten
Kruipwilgstruwelen

= (<)

>
=
=

H2170
H2180A

Duinbossen (droog)

+
+
+

>
=

H2160

-+
+
+

= 1<)
=

=
=

H2180_B

Duinbossen (vochtig)

H2180C

Duinbossen (binnenduinrano)

=

H2190_A

Vochtige duinvatleien (open water)

=
=
>

H2190_B

Vochtige duinvalleien Q.alknjk)

H2130_B

Duinheiden met struikhei

+

+

+
-

++

-

+
+

++
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>
>

Hobitottypen
H2190_D Vochtige duinvalleien Qoge
moeras planten)
Soorten

Stoot von
instandhouding
-

Stoot van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

+

Doelstelling
kwaliteit
>

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie
=

H1014

Nauwe korf slak

-

++

=

H1903

Groenknotorchis

--

-

=

In het Reactied curnent (2004) is vermeLd d& de aanmelding gekit voor alle subtypen van ht hahitauypo vodinqe
duinvalleien (1-12190). Inmiddels is gebleken dat. alleen de subtypen A, Ben 0 voorkomen.
Op basis van recente informatie blijkt het habnattype thans voor te komen bninen de (huidige) begrenzing van het Natura
2000 gebied.
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Natura

2000

gebied 94 - Naardermeer

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL3000061 + NL2000012
Natuurmonumenten, particulieren
Noord-Holland
Hilversum, Muiden, Naarden, Weesp
1.169 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Naardermeer is een natuurlijk meer dat op de overgang van de hoge zandgronden van het Gooi
naar het (veen-) poldergebied van West-Nederland ligt. Het stond via de Vecht in open verbinding met
de Zuiderzee en werd samen met zijn omgeving geteisterd door storm en vloed. Aan het eind van de
14de eeuw werd daarom het Naardermeer afgedamd en de verbinding met de Zuiderzee verbroken.
Sindsdien heeft men twee maal geprobeerd het meer droog te leggen, maar na korte tijd heeft men
het toch weer laten onderlopen. De waterhuishouding van het meer wordt gevoed door neerslag en
kwelwater uit het Gooi.
Het is het oudste Nederlandse natuurreservaat, waarin, naast watervegetaties en verlandingszones,
ook zich natuurlijk en vrijwel ongestoord ontwikkelende broekbossen voorkomen. Sinds 1984 worden
maatregelen genomen om het inlaatwater te zuiveren. Mede als gevolg hiervan hebben
kranswiervegetaties zich hersteld. Recentelijk zijn vernattingsmaatregelen in de graslanden rondom
het Naardermeer genomen, waardoor de waterhuishouding verbeterd is. In de wateren met weinig
golfslag groeien drijvende waterplanten al dan niet verankerd in de waterbodem. Deze begroeiingen
bestaan in het gebied grotendeels uit grote fonteinkruiden. In de kleinere watergangen komen met
kleine oppervlakte krabbescheerbegroeiingen voor. Bij verdergaande successie gaan de
veenmosrietlanden en trilvenen over in drogere en zuurdere vegetatietypen die behoren tot
moerasheide of veenbos. Een aanzienlijk deel van het gebied bestaat uit deze vegetatietypen.
In het Laegieskampje, aan de zuidrand van het gebied, komt blauwgrasland voor.

Begrenzing
De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxctaveerd, zijn aan de rand van het
gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is uitgebreid met het Laegieskamp
met 19,6 ha. Het gebied is van belang voor H6410 blauwgraslanden en andere natte schrale
graslanden. Bij de aanmelding in 2003 is hier een foutieve begrenzing dwars door het relevante
terrein aangehouden.
Het Vogelrichtlijngebied, dat beperkt was tot het binnenkaadse gebied van water en moeras, is
uitgebreid met de omringende vochtige graslanden en recent ontwikkelde moeraszones tot de
begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (uitbreiding 499 ha). Dit gebied is van groot belang voor
vrijwel alle water- en moerasvogels waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H3140
Kranswierwateren
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H3150
Vochtige heiden
H4010
BlauwgrasLanden
H6410
Overgangs-en trilveen
H7140
Hoogveenbossen
HgiDo
Habitatrichtlijnsoorten
Soort
Soortnr
Bittervoorn
H1134
Kleine modderkruiper
H1149
H1318
Meervleermuis
Groenknolorchis
H1903
Vogelrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
A017
Aalscholver b
Purperreiger b
A029
Kolgans n
A041
Grauwe gans n
A043
Zwarte stem
b
A197
Snor b
A292
Grote karekiet b
A298
-

-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Platte schijfhoren a
H101X
Gestreepte waterroofkever
H1o82
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Krakeend n 21
A051
-

Kernopgaven
4.08

4.09

Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit,
waterkwantiteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kranswierwateren
H3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte
schijfhoren H101X en vissen zoals o.a. bittervoorn H1134,
kleine modderkruiper H1149, en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte
waterroofkever H1082.
Compleetheid in ruimte en tijd: Alle successiestadia laagveenvertanding in ruimte en tijd
vertegenwoordigd: overgangs- en trilvenen (trilvenen
H7140_A
groenknolorchis H1903 en vochtige
H
met onder meer
heiden (laagveengebied) H4010 _B, blauwgraslanden H6410.
en hoogveenbossen *H91DO, in samenhang met gemeenschappen van open water.
Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief
waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging voor
rni
purperreiger A029, snor A292, grote karekiet
rietmoerasvogels, zoals
jord;c 'oeir
A298 e,
Hoogveenbossen: Behoud hoogveenbossen *H91DO
:)

4.12

4.14

4.15

Vochtige graslanden: Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden
:.
. .
H6410
H.''.
dc kcrcn 4i . cc
. •.

Insta ndhoudingsdoelen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattvøen
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
H3140
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Sinds 1984 wordt inlaatwater gezuiverd en is herstel van het habitattype
kranswierwateren opgetreden. Het gebied Levert vanwege het voorkomen van zeldzame
soorten een zeer grote bijdrage aan het landelijke doet voor het habitattype.
H3150

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of

Hydrocharition
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Sinds 1984 wordt inLaatwater gezuiverd en is herstel van het habitattype meren met
krabbenscheer en fonteinkruiden opgetreden.
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
H4010
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige heiden, laagveen gebied (subtype B).
Doel
Toelichting Door de oorsprong en historie van het Naardermeer is het habitattype vochtige heiden,
laagveen gebied (subtype B), verhoudingsgewijs weinig aanwezig. De ontwikkeling van
hoogveenachtige vegetaties vindt hier vooral plaats in het bos.
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Eu-Molinion)
H6410
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt voor in het Laegieskampje bij Hilversum.
Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering is hier mogelijk.
Overgangs-en trilveen
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen, trilvenen
(subtype A).
Toelichting Hoewel het Naardermeer voor overgangs- en trilvenen, trilvenen (subtype A) geen
hoofdrol meer speelt, is de aanwezigheid belangrijk voor het voortbestaan van de
populatie van groenknolorchis (H1903).
H7140
Doel

H91D0
*Veenbossen
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype hoogveenbossen komt voor als zompzegge-berkenbroek (Carici curtaeBetuletum pubescentis), maar er zijn overgangen naar dophei-berkenbroek (EricoBetuletum pubescentis) aanwezig, onder andere met bijzondere veenmossoorten en
eenarig wollegras. Dit is een uitzonderlijke situatie in de laagveengebieden. Het type
zou wellicht (zeer) langzaam kunnen overgaan in levend hoogveen, in welk geval de
oppervlakte van het habitattype hoogveenbossen zal afnemen.
Soorten
Platte schijfhoren
H101X
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het Naardermeer is één van de gebieden die de een grote bijdrage levert voor de platte
schijfhoren.
Gestreepte waterroof kever
H1082
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting De soort gestreepte waterroofkever heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding
en is vrijwel geheel beperkt tot laagveenmoerassen.
Bittervoorn
H1134
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het gebied ligt binnen het hoofdverspreidingsgebied van de soort en is daarom van
groot belang voor de bittervoorn.
Kleine modderkruiper
H1149
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van instandhouding.
De soort komt in Nederland algemeen en wijd verspreid voor in dezelfde wateren als
bittervoorn (H1134) en grote modderkruiper (H1145).
MeervLeermuis
H1318
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied voor de meervleermuis. De soort verblijft in
gebouwen (forten en bunkers) in het gebied en in de omgeving, maar er zijn geen grote
kraamkolonies bekend uit de Vechtstreek.
Groenknolorchis
H1903
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het betreft een kleine populatie van de groenknolorchis, waarvoor geen
uitbreidingsmogelijkheden worden gezien. Mogelijke nieuwe kansen voor deze soort
moeten gezocht worden in het zuidelijke deel van het gebied waar grondwater uit de
stuwwal grote invloed heeft.
Broedvogels
Aalscholver
A017
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
ten minste 1.500 paren.
Toelichting De aalscholver is al van oudsher broedvogel in soms aanzienlijke aantallen; zo werden
in 1959 4.658 nesten uitgestoten. Op het dieptepunt van de stand in Nederland in de
zestiger jaren (800 paren) herbergde het Naardermeer één van de twee overgebleven
kolonies in Nederland. Na de volledige bescherming in 1965 konden de aantallen ook in
het Naardermeer weer toenemen tot een maximum van 5.200 paren in 1984. Daarna
daalde het aantal paren tot een niveau van tussen de 1.600 en 2.800 paren in de periode
1991- 2003. Gemiddeld werden in de periode 1999 - 2003 1759 paren vastgesteld. Gezien

de Landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpoputatie.
Purperreiger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 40 paren.
Toelichting De purperreiger is van oudsher broedvogel in het Naardermeer. Voor 1980 werden ten
minste 100 nesten geteld (bijvoorbeeld circa 150 in 1927, 200 in 1942143, 150-175 in 1970
en 130 in 1977). Met 80 paren werd in 1982 nog een redelijk aantal geteld maar in latere
jaren kwam het aantal nesten vrijwel nooit meer boven de 50. Het dieptepunt werd
bereikt in 1995 en 1996 met slechts 21 nesten. Daarna nam het aantal weer licht toe met
als maximum 45 in 2003 (de vierde qua omvang in Nederland). Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A029
Doel

Zwarte stem
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
Toelichting De zwarte stern is van oudsher broedvogel op drijvende waterplanten (bij voorkeur
krabbenscheer). Het ging om aanzienlijk aantallen (bijvoorbeeld in 1912 1.000 vogels en
in 1942 minstens 200 paren); in 1970 nog 65 paren. In de 80-er en begin go-er jaren
betrof het echter slechts een incidentele broedvogel. Na het aanbieden van nestviotjes
vanaf halverwege de go-er jaren is de soort een regelmatige broedvogel in Langzaam
toenemend aantal. Het gemiddelde in de periode 1999-2003 bedroeg 29 paren.
Maximaal werden 36 paren geteld in 2003. Het gebied levert onvoldoende draagkracht
voor een sleutetpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio UtrechtsHollands plassengebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A197
Doel

Snor
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
Toelichting De snor is van oudsher een vrij talrijke broedvogel. Eind 60-er jaren broedden nog 10tallen paren in het gebied. Telgegevens zijn schaars en de recente schatting voor de
populatie in de periode 1999 - 2003 is 29 paren. Het gebied levert onvoldoende
draagkracht voor een sleutelpoputatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de
regio Utrechts-Hollands plassengebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A292
Doel

Grote karekiet
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 10 paren.
Toelichting De grote karekiet is van oudsher een gewone broedvogel waarvan de aantallen al
decennia lang afnemen. Eind 60-er jaren werden 41 paren vastgestel. Eind 70-er jaren
werden jaarlijks 13-19 paren geteld en in 1980 nog 15. Sindsdien is het aantal van 10
paren nooit meer overschreden en in de periode 1999 - 2003 telde de populatie 3-7 paren.
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de
populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Utrechts-Hollands
plassengebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A298
Doel

Niet-broedvociels
Kolgans
A041
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als slaapplaats. Trendgegevens zijn
niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de Landelijke
staat van instandhouding is gunstig.

Grauwe gans
A043
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als slaapplaats. Trendgegevens
zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Complementaire doelen
Soorten
H1042
Gevlekte witsnuitlibel
Doel
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor vestiging duurzame
populatie van ten minste 1.000 individuen.
Toelichting De gevlekte witsnuitlibel heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het
tekort aan gebieden en de Landelijk te geringe populatiegrootte. Het gebied omvat een
vrij groot deel van het potentiële leefgebied en daarom is het noodzakelijk dat zich een
populatie vestigt met een omvang van 8% van het Landelijke doel.
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Vochtige heiden(loagveengebied)
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Natura

2000

gebied 96 - Coepetduynen

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatrichtlijn
NL1000030
Coepelduyn BN/SN
Domeinen, Staatsbosbeheer
Zuid-Holland
Katwijk, Noordwijk
188 ha

Gebiedsbeschrijving
De Coepelduynen omvatten de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en Noordwijk. Het relatief
kleine gebied heeft een gevarieerd duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is.
Het gebied behoort tot de kalkrijke jonge duinen. Er is geen duidelijke binnenduinrand aanwezig,
waardoor de overgang naar het polderlandschap Vrij abrupt is.
Delen zijn in het verleden door de mens beïnvloed en gebruikt voor het drogen van netten, het
weiden van vee en als duinakkers. Hierdoor is een specifiek open duinlandschap ontstaan met een
afwisseling van duingraslanden, struwelen en bos waarin waardevolle flora en fauna voorkomt. Zo
zijn er twee duinvalleien, Guytendel en Spijkerdel. Van 1890 tot 1965 werden deze duinpannen
gebruikt als aardappelveld. Recent zijn hier natuurherstelmaatregelen getroffen door de valleien uit te
graven tot op het grondwaterniveau.
Er komen op grote schaal goed ontwikkelde, kalkrijke duingraslanden voor die kenmerkend zijn voor
het zeedorpenlandschap, met daarin veel zeldzame plantensoorten.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatrichtlijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals ook gold voor het natuurmonument.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Witte duinen
H2120
Grijze duinen
H2130
Duindoornstruwelen
H216o

,:..:. .........

:•):t'

H2170
H2190

Kruipwilgstruwelen
Vochtige duinvalleien

Voorstel voor het verwijderen uit de database:

H1014

Nauwe korfslak '/

Kernopgaven
2.02

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130
door tegengaan vergrassing en
verstruweling.

Instandhoudingsdoeten
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Door het zoveel mogelijk toestaan van verstuiving over de gehele zeereep, in zoverre er
geen conflicten ontstaan met de veiligheid van het achterliggende gebied, kan het
habitattype witte duinen verbeterd worden in kwaliteit. Verstuiving is mede van belang
voor achtergelegen habitattype H2130 grijze duinen.
H2120

H2130

*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")

Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A).
Doel
Toelichting Dit is één van de weinige Natura 2000 gebieden waar het subtype grijze duinen, kalkrijk
(subtype A) nog over een grote oppervlakte in goed ontwikkelde vorm aanwezig is. Om
die reden is hier geen doelstelling voor ontwikkeling of uitbreiding geformuleerd. Het
gebied levert een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor subtype A.
Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is momenteel over een beperkte oppervlakte
aanwezig. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor onder meer
habitattype H2130 grijze duinen. Om de kwaliteit te behouden moeten alle
successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld
worden beoordeeld.
H2160

Duinen met Salix repens ssp. argen tea (Salicion arenariae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruweten is in een klein oppervlak in het gebied aanwezig
omdat voormalige duinvalleien zijn dichtgegroeid en verdroogd. Herstel kan
plaatsvinden door successie vanuit habitattype H2190 vochtige duinvalleien. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud van het habitattype in dit gebied
voldoende.
H2170

Vochtige duinvalleien
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water (subtype
A).
Toelichting Het habitattype vochtige duinvalleien, open water (subtype A) is momenteel nauwelijks
in het gebied aanwezig omdat voormalige duinvalleien zijn dichtgegroeid en verdroogd.
Kwaliteitsverbetering is mogelijk.
H2190

Doel

Synopsis
Habitattypen
H2120

Witte duinen

H2130A

Grijze duinen (kalkrijk)

H2160

Duindoornstruwelen

Staat van
instandhouding

H2170

Kruipwitgstruwelen

H2190_A

Vochtige duinvaUeien (open water)
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gebied of het gebed Kan onvoldoende bijdrage leveren.
In het Reactiedocument (2004) is aangegeven dat de soort nauwe korfiak (Htoi4) naar aanleiding van reactie van EIS is
toegevoegd. Inmiddels is uit een nieuwe analyse die door de stichting .Anenoon (Nauwe korfsiak tertiqo ongustior. AW.
Gmeliq Meyling & R.H. de t3ruyne, 2006 Stichting Anemoon) is uitgevoerd gebleken dat de soort niet meer in het gebied
voorkomt.
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Natura

2000

gebied 97 - Meijendel & Berkheide

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
HabitatrichtLijn
NL1000013
Berkheide BN/SN, Harstenhoek BN
Domeinen, Staatsbosbeheer, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland,
particulieren
Zuid-Holland
Katwijk, 's Gravenhage, Wassenaar
2.849 ha

Gebiedsbeschrijving
Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd en uitgestrekt, kalkrijk
duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied
Meijendel is een relatief laag gelegen gebied met grote 'uitgestoven duinvlakten', dat in het zuidelijk
deel minder reliëf rijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de
oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door overstuiving van oude
duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter
dan in Meijendel.
Het landschap heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende
hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, waarin grote valleien liggen zoals
Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijendel. Dit zijn duinakkers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied
kent dan ook een aantal goed ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen
soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien bij de
Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen zich uit. In Berkheide is, met name in de buurt van
Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk duingrasland aanwezig, ontstaan door het
eeuwenlange menselijke gebruik van het zogenaamde zeedorpenlandschap.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatrichtlijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals reeds van toepassing was op het natuurmonument Berkheide.
Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
Het recreatiepark Duinrell is geheel buiten de begrenzing gebracht, omdat de aanwezige
duinbeplanting van weinig betekenis wordt geacht binnen het geheel van het gebied (ca. 46
ha).

Het natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd langs de binnenduinrand is opgenomen in de
begrenzing (ca. 56 ha), omdat het integraal onderdeel van het ecosysteem uitmaakt en de
habitattypen al deels aanwezig zijn en er potentie is voor meer. Met name voor het herstel en
de verbetering van de kwaliteit van H2190 vochtige duinvallen is het gebied van wezenlijk
belang.
Ter hoogte van Kievietsduin is de begrenzing uitgebreid met eigendommen van DZH, die
integraal onderdeel uitmaken van het duingebied (3,6 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Witte duinen
H2120
Grijze duinen
H2130
Duindoornstruwelen
H2160
Duinbossen
H218o
Vochtige duinvalleien
H2190
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Nauwe korfslak
H1014
Meervleermuis
H1318

Kernopgaven
2.01

Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen
F-1212

2.02

2.04
2.05

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130,
1
tc
dief Au-.:, door tegengaan vergrassing en
2
verstruweling.
€•:' en verbetering kwaliteit
Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte ok ir
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H218o_A.
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H219o_B. Behoud vochtige
duinvalleien H2190 als habitat van
runRnotOrchiS
nauwe korfslak H1014
1 cj en
Hiqo (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan).
ÏTCVC

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doeLen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.

Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypeii
H2120

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Voor een goede kwaliteit van het habitattype witte duinen is verstuiving van de zeereep
van belang. Dit is tevens van belang voor verbetering van de kwaliteit van achtergelegen
duingraslanden (habitattype H2130).
H2130

*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en
grijze duinen, kalkarm (subtype B).
Toelichting Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het habitattype grijze duinen is
gewenst gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote
verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitattype in Europa. Het beste kan dit
gebeuren vanuit gedegradeerd duingraslanden of vanuit struweel. Behoud van de
goede voorbeelden is om dezelfde reden van groot belang, in Meijendel en Berkheide
met speciale aandacht voor graslanden van het zeedorpenlandschap (grijze duinen,
kalkrijk (subtype A)). Het gebied levert een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel
voor subtype A.
Doel

H216o

Duinen met Hippophaë rhamnoides

Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen komt lokaal in goede kwaliteit (met veel
struweelsoorten) voor. Wegens de grote oppervlakte levert dit gebied een zeer grote
bijdrage aan het landelijke doel van het habitattype. Het type is landelijk niet bedreigd.
Uitbreiding van het habitattype duindoornstruwelen kan een bedreiging vormen voor
onder meer habitattype H2130 grijze duinen. Om de kwaliteit te behouden moeten alle
successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld
worden beoordeeld.
Doel

H2180

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied

Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en behoud oppervlakte
en verbetering kwaliteit duinbossen, vochtig (subtype B) en duinbossen, binnenduinrand
(subtype C).
Toelichting De duineikenbossen (duinbossen, droog (subtype A)) van Meijendel en Berkheide
behoren tot de best ontwikkelde voorbeelden in ons (and. Dit subtype verkeert landelijk
in een gunstige staat van instandhouding. Omdat de subtypen duinbossen, vochtig
(subtype B) en duinbossen, binnenduinrand (subtype C) landelijk in een matig
ongunstige staat van instandhouding verkeren wordt verbetering kwaliteit nagestreefd.
Door de grote oppervlakte van habitattype duinbossen, vochtig (subtype B) levert het
gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor dit subtype.
Doel

H2190

Vochtige duinvalleien

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water
(subtype A), vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) en vochtige duinvalleien, hoge
moerasplanten (subtype D).
Toelichting In dit gebied zijn door waterwinning de valleien over grote delen van het gebied te nat
(door hoge waterstanden in infiltratieplassen) en/of dichtgegroeid. Er zijn reeds allerlei
inspanningen verricht om het habitattype vochtige duinvalleien te herstellen. Met de
Doel
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derde en laatste fase van de duinregerenatie-projecten zullen de doelen op het punt van
oppervlakte worden bereikt.
Soorten
Nauwe korfslak
H1014
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Er zijn diverse populaties nauwe korfslakken in het gebied bekend, waaronder enkele
zeer grote. Het gebied levert één van de grootste bijdragen in Nederland.
MeervLeermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De meervleermuis overwintert hier in bunkers. Het betreft momenteel het belangrijkste
overwinteringsgebied. Voor de soort zijn ook de aanwezige Landgoederen van belang,
omdat deze fungeren als zomerverblijven.
H1318

Complementaire doelen

Soorten

Gevlekte witsnuitlibel
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor vestiging populatie.
Doel
Toelichting De gevlekte witsnuitlibeL heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het
tekort aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. Vestiging van een
populatie in het gebied is nodig voor het realiseren van een landelijk gunstige staat van
instandhouding. De soort breidt zich momenteel uit in de duinen, zodat de verwachting
is dat het doel op termijn gerealiseerd kan worden.
H1042

Synopsis
Habitattypen
H2110

Embryonale duinen

H213o_A Grijze duinen (kalkrijk)
H2130_B Grijze duinen (kalkarm)
H2160

Duindoornstruwelen

H2180A Duinbossen (droog)
H2180_B Duinbossen (vochtig)
H2180_C Duinbossen (binnenduinrand)
H2190_A Vochtige
H2190_B Vochtige

duinvalteien (open water)
duinvatteien (kalkrijk)
H2190_D Vochtige duinvatteien (hoge
moerasplanten)

H1318

Doels telling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit
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Natura 2000 gebied 98 - Westduinpark & Wapendal
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Duinen
Habitatrichtlijn
N Li0000 14
Westduinpark 8N/SN
Gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat, particulieren
Zuid-Holland
's Gravenhage
249 ha

Natura 2000 Landschap;
Status;
Site code;
Beschermd natuurmonument;
Beheerder;
Provincie;
Gemeente;
Oppervlakte;

Gebiedsbeschrijving
Het Westduinpark is een park aan de rand van Den Haag. Het is een breed, gevarieerd en kalkrijk
duingebied met kenmerkende habitats van de Hollandse duin- en kuststreek. Er is een breed scala aan
vegetatietypen van jonge en oude, droge duinen, met ruigten, graslanden en struwelen en
binnenduinbos aanwezig, met karakteristieke flora. Het veel kleinere, tussen de bebouwing van Den
Haag gelegen Wapendal bestaat uit een oud duin met struikheivegetatie.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichttijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd;
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatrichtlijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin, zoals
reeds gold voor het natuurmonument.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2130
Grijze duinen
Duinheiden met struikhei
H2150
Duindoornstruwelen
H2160
Duinbossen
H2180

-

Kernopgaven
2.02

2.03

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130,

door tegengaan vergrassing en
verstruweling.
H;:.o en
Duinheiden: Behoud oppervlakte en kwaliteit cu reePn met ;e
duinheiden met struikhei *H2150

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Ha bitattype n
*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
H2130

Doel
Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A).
Bij Scheveningen komen op kleine schaal goed ontwikkelde grijze duinen, kalkrijk,
(subtype A) voor binnen het zeedorpenlandschap. In het hele gebied zijn mogelijkheden
tot uitbreiding van het habitattype, maar hiervoor is het verwijderen van exoten
noodzakelijk. Oppervlakte-uitbreiding en verbetering kwaliteit is nodig gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding.

H2150

*Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen Ca!1uno-U!icetea)

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype duinheiden met struikhei komt voor in het deelgebied Wapendal. Het
betreft een zeldzaam habitattype dat echter landelijk niet in een ongunstige staat van
instandhouding verkeert. Het gebied levert wat betreft het oppervlakte een zeer grote
bijdrage aan het Landelijke doel voor het habitattype.
H216o

Duinen met Hippophaë rhamnoides

Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen is toegestaan.
Toelichting Het habitattype duindoornstruweLen is momenteel over voldoende oppervlakte
aanwezig. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor onder meer
habitattype H2130 grijze duinen. Om de kwaliteit te behouden moeten alle
successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld
worden beoordeeld.
Doel

H2180

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreate gebied

Doel

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit duinbossen, droog (subtype A).

Toelichting De duinbossen, droog (subtype A) aan de binnenduinrand zijn thans matig ontwikkeld.
Verbetering van de kwaliteit is mogelijk.

Synopsis
Habitattypen

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

>

>
=

H213o_A
H2150

Grijze duinen (kalkrijk)

--

-

Duinheiden met struikhei

+

++

H2160

Duindoornstruwelen
Duinbossen (droog)

+

-

(.()

+

-

=

H2180_A

r
ij

.

91.1

II

-

D

-

Natura

2000

gebied 99 - Solteveld & Kapittelduinen

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

Duinen
Habitatrichtlijn
NL1000016
SolleveLd BN
gemeente Den Haag, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Zuid-Hollands
Landschap, particulieren
Zuid-Holland
's Gravenhage, Rotterdam, Westiand
724 ha

Gebiedsbeschrijving
Het tussen Den Haag en Ter Heijde gelegen Solleveld wijkt af van de meeste andere Zuid-Hollandse
duingebieden doordat het voor het overgrote deel bestaat uit 'oude duinen'. Bijzonder in deze
ontkalkte duinen zijn enkele heideterreintjes, die evenals andere landschapselementen herinneren
aan het historische, agrarische gebruik. Het gebied is niet heel reliëf rijk en bestaat uit duinen,
duinbossen, graslanden, duinheiden, struwelen, ruigten en plassen. Aan de binnenduinrand liggen
een aantal oude landgoedbossen met een rijke stinzeflora.
Ten noorden van de oude monding van de Maas liggen de Kapittelduinen. Dit gebied bestaat uit de
ten oosten van het strand gelegen duinen, vochtige duinvalleien, duinplassen, duin- en
landgoedbossen, graslanden, struwelen, ruigten en een aantal dijktrajecten. Het gebied ligt op de
overgang van kust naar rivierengebied en meer landinwaarts worden de rivierinvloeden steeds
duidelijker zichtbaar in de vegetatie. In het Staelduinse Bos liggen diverse bunkers.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze
geheel binnen het Habitatrichtlijngebied vallen.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals reeds gold voor beide natuurmonumenten.
Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op twee plaatsen uitgebreid:
• De Slaperdijk (7,7 ha) is toegevoegd omdat het onderdeel uitmaakt van het duingebied en
wegens voorkomen *H2130 grijze duinen.
• Het aangrenzende natuurmonument Kapittelduinen (ca. 385 ha) is toegevoegd. Kapittelduinen
is met name van belang gelet op het voorkomen van H218o_C duinbossen, binnenduinrand
(subtype C) en H2190 _C vochtige duinvalleien, ontkalkt (subtype C). Daarenboven kan de
herstelopgave voor *H2130 grijze duinen beter worden gerealiseerd door toevoeging van

Kapittelduinen aan Solleveld. Tevens wordt hiermee de ontbrekende schakel in de duinenrij
van Den Helder tot Voorne aan het Natura 2000 netwerk toegevoegd.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H2120
Witte duinen
Grijze duinen
H2130
Duinheiden met struikhei
H2150
Duindoornstruwelen
H2160
Duinbossen
H2180
Habitatrichtlij nsoorten
Soortnr
Soort
Nauwe korfslak
H1014
VoorsteL voor het toevoegen aan de database:
Vochtige duinvalleien
H2190

Kernopgaven
2.02

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130,
.

efli

2.03

Duinheiden Behoud oppervlakte en kwaliteit
duinheiden met struikhei *H2150

VergiZSs1flg en

1

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

2000

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
HabitattvDen
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenada ("witte duinen")
H2120

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Omdat de kust hier te sterk aan erosie onderhevig is, is het van belang de zeereep op de
huidige positie te handhaven. Doordat er zandsuppleties plaatsvinden zijn op het strand

echter kleine embryonale duintjes ontstaan en is er zand over de zeereep heen
gestoven, waardoor het type witte duinen hier goed ontwikkeld aanwezig is.
*vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en grijze
Doel
duinen, kalkarm (subtype B)
Toelichting Binnen het begraasde deel van het terrein komen op kleine schaal goed ontwikkelde
kalkrijke duingraslanden voor van het type grijze duinen, kalkrijk (subtype A), terwijl
hier grotere oppervlakten met goed ontwikkeld grijze duinen, kalkarm (subtype B)
aanwezig zijn. Verdere uitbreiding van het habitattype is mogelijk vanuit vergraste en
verstruweelde duingraslanden. Oppervlakte-uitbreiding en verbetering kwaliteit wordt
nagestreefd gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding.
H2130

*Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Duinheiden met struikhei betreft een zeldzaam habitattype dat landelijk in een gunstige
staat van instandhouding verkeert. Binnen het gebied is deze struikheide-begroeiing
echter enigszins in kwaliteit achteruitgegaan sinds het moment dat de
konijnenpopulatie is ingestort. Het gebied Levert wat betreft het oppervlakte een zeer
grote bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype.
H2150

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is momenteel over een beperkte oppervlakte
aanwezig. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor onder meer
habitattype H2130 grijze duinen.
H2160

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en behoud
oppervlakte en kwaliteit duinbossen, binnenduinrand ( subtype C).
Toelichting In de duineikenbossen van de binnenduinrand (duinbossen, droog (subtype A)) wordt
momenteel de kwaliteit verbeterd. Habitattype duinbossen, binnenduinrand (subtype C)
komt voor in de Kapittelduinen.
H218o

Doel

Vochtige duinvalleien
H2190
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B).
Doel
Toelichting Habitattype vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype 8) komt met een kleine oppervlakte
voor.
Soorten
Nauwe korfslak
H1014
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De nauwe korfslak komt voor in het deelgebied Kapittelduinen.
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In het Reactielocument (2004) is aangegeven dat het voorstel van EIS om de nauwe korfslak toe te voegen aan de database is
gehonoreerd. Inmddets ir, uit nieuwe inventarisaiies gebleken (Nauwe kortstak Verticjo anqustior. A.W. Gmeliq Meyling &
R.H. de Bwyne, 2006 Stichting Anemoon) dal de soort voorkomt in het deelgebied Kapittelduinen. Feitelijk is de aanmelding
in 2003 niet terecht geweest.
Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura
2000 gebied.
Op basis van recente informatie bli j kt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000
gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren
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Natura 2000 gebied loo - Voornes Duin
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatrichtlijn + Vogelrichttijn
NL9803077 + NL2002017
Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Gemeente
Westvoorne, Rijkswaterstaat, particulieren
Zuid Holland
Hellevoetsluis, Westvoorne
1.404 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Voornes Duin bestaat uit jonge duin- en strandafzettingen met een hoog kalkgehalte. Het
duingebied met duinvalleien is grotendeels in de 19e en begin 20e eeuw ontstaan door afsnoering
van strandvlakte als gevolg van het ontstaan van nieuwe zeerepen. Het zuidoostelijke deel van het
gebied stamt uit de late Middeleeuwen.
Het duingebied van Voorne heeft een grote variatie in landschapstypen en heeft daardoor een grote
soortenrijkdom, zowel wat betreft flora als fauna. Het bestaat uit een afwisselend duingebied met
twee grote duinmeren (Breede water en Quackjeswater) en meerdere kleine poelen, moerassen, grote
oppervlaktes bos en struweel, duingraslanden en natte duinvalleien. Aan de binnenduinrand liggen
een aantal landgoedbossen met stinzeflora.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is op de duinvoet van het buitenduin gelegd (zie
ook volgende paragraaf).
Overige wijzigingen groter dan 1 ha betreffende de volgende punten:
• De operationele Leidingstrook over de Brielse Maas Dam aan oostzijde Oostvoornse Meer is
buiten het gebied gebracht, omdat hier geen waarden aanwezig zijn en het aan de rand van
het gebied ligt. De grens is gelegd op de grens van het natuurgebied cq. eigendom van het ZH
Landschap (verkleining van ca. 4 ha).
• De begrenzing in het Oostvoornse Meer is uitgebreid met een eilandje (ca. 4 ha) waar het
Zuid-Hollands Landschap hennrichtingsplannen heeft met als doel H2110 embryonale duinen.
Dit levert tevens een Logischere begrenzing op.
• Landgoed De Duintjes (7,3 ha), vrijwel geheel omsloten door Habitatrichtlijngebied, is
toegevoegd in verband met de aanwezigheid van H218o_C duinbossen, binnenduinrand
(subtype C).

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H2120
Witte duinen
H2130
Grijze duinen
Duindoornstruweten
H2160
Kruipwilgstruwelen
H2170
H2180
Duinbossen
Vochtige duinvalleien
H2190
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1014
Nauwe korfslak
Noordse woelmuis
H1340
Groenknolorchis
H1903
Vogelrichttijnsoorte n
Soortnr
Soort
Geoorde fuut b
Aoo8
Aalscholver b
A017
Lepelaar b
A034
-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Blauwgraslanden
H6410
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Duinheiden met struikhei
H2150
Kleine zilverreiger n
A026
Grote zilverreiger n
A027
Visarend
n
A094
-

-

-

Kernopgaven
2.02

2.04
2.05

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130
door tegengaan vergrassing en
verstruweling.
Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep) en verbetering kwaliteit
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H2180 A.
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190 _B. Behoud vochtige
lepelaar A034,
duinvalleien H2190 als habitat van
noordse woelmuis *H134o nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis
A8:7, v eklwi
nHnq en
H1903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan).
(vcn
'n:
7
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instandhoudingsdoeLen
Algemene doelen

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
H2120
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting De zeewering bestaat hier uit opgespoten rivierzand. Dit zand kan niet eenvoudig gaan
verstuiven. Bovendien komt het gebied steeds meer in de luwte te liggen door de
uitbreiding van de Maasvlakte, waardoor weinig kansen voor verbetering van het
habitattype witte duinen bestaan. Mogelijk kunnen zich wel voor de zeereep jongere
helmduinen vormen in het gebied Voordelta.
*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en
grijze duinen, heischraal (subtype C).
Toelichting Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsherstel van het habitattype grijze duinen is
gewenst gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote
verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitattype in Europa. Het beste kan dit
gebeuren vanuit gedegradeerd duingrasland of ten koste van struweel. Behoud van de
goede voorbeelden is om dezelfde reden van groot belang.
H2130
Doel

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen of habitattype H2190 vochtige duinvalleien is
toegestaan.
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en
landelijk niet bedreigd. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor
onder meer habitattype H2130 grijze duinen. Het type komt lokaal in goede kwaliteit
(met veel struweelsoorten) voor op locaties die niet conflicteren met de doelstellingen
voor type H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien; op dergelijke locaties is
behoud van belang. Om de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia in het
gebied voorkomen, ook de jonge die als matig ontwikkeld beoordeeld worden.
H2160
Doel

H2170
Doel

Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruwelen is momenteel alleen in matige kwaliteit aanwezig
over een geringe oppervlakte.
Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreaLe gebied
Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, vochtig (subtype B) en duinbossen,
binnenduinrand (subtype C) en behoud oppervlakte en erbetering kwaliteit
duinbossen, droog (subtype A). Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het gebied herbergt een breed scala aan duinbossen over een groot oppervlakte. Voor
het habitattype duinbossen, droog (subtype A) bestaat aan de binnenduinrand goede
H2180
Doel:

mogelijkheden voor verbetering kwaliteit. Op termijn kan het gebied daarom een zeer
grote bijdrage leveren aan het landelijke doel voor duinbossen, droog (subtype A).
Habitattype duinbossen, vochtig (subtype B) komt met een dusdanig grote oppervlakte
voor dat het gebied een zeer grote bijdrage levert aan het landelijke doel voor dit
subtype. Bijzondere aandacht verdient het behoud van het Elzenbroekbos langs het
Quackjeswater, een uiterst zeldzaam bostype in de Nederlandse kustduinen (onderdeel
van duinbossen, vochtig (subtype B). Het gebied is in de afgelopen decennia zodanig
dichtgegroeid met bos en struweel, dat er een opgave is om het aandeel open
begroeiing in het gebied te vergroten; dit mag ten koste gaan van oppervlakte van het
habitattype duinbossen.
H2190

Vochtige duinvalleien

Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, open water (subtype A) en
vochtige duinvalleien, kalkrijk ( subtype B).
Toelichting Het gebied herbergt de beste voorbeelden van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype
B) in Zuidwest-Nederland. Vanwege het grote oppervlakte en de bijzondere kwaliteit
levert het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor dit subtype. De
grotere plassen en duinmeren behoren tot vochtige duinvalleien, open water (subtype
A). Deze zijn ten dele - als gevolg van vogelkolonies - geëutrofieerd, maar gezien de
opgave voor watervogels wordt geen kwaliteitsverbetering nagestreefd. Kleinere
duinplassen met vochtige duinvalleien, open water (subtype A) zijn op veel plaatsen
goed ontwikkeld.
Doel

H6410

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

caeruleae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt in matige vorm voor op de overgang tussen de
hogere duinen en de vroongronden. Voor Voornes Duin wordt geen uitbreiding
oppervlakte of verbetering kwaliteit nagestreefd.
Soorten
H1014

Nauwe korfslak

H1340

*Noordse woelmuis

H1903

Groenknolorchis

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het betreft een gebied met een groot aantal populaties van de nauwe korfslak, die
verspreid in het gebied voorkomen.
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Deze endemische ondersoort verkeert in een zeer ongunstige staat van instandhouding.
In duinvalleien komt de noordse woelmuis meestal in wat ruigere vegetaties voor, in dit
gebied gaat het om schorren, rietmoeras en natte duinvalleien. Doordat de schorren
periodiek overstromen blijven concurrenten van de noordse woelmuis weg, dit biedt
goede kansen voor de ontwikkeling van een duurzame populatie.
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het betreft hier één van de grootste populaties van de groenknolorchis in ons land.
Deze soort verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Voor
behoud van de soort in het gebied dienen de kalkrijke vormen van de duinvalleien in
oppervlakte en kwaliteit behouden te blijven.
Broedvogels
Geoorde fuut
Aoo8

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 5 paren.

-

:mrkd.

•ra

Toelichting De duinmeren in het Voornes duin vormen één van de twee belangrijke broedplaatsen
in de duinen (naast Meijendel en Berkheide) voor de geoorde fuut. Al sedert de 70-er
jaren komen jaarlijks enkele paren tot broeden in de duinmeren. Het hoogste aantal (9
paren) werd geteld in 1994. Het gemiddeld aantal paren bedroeg in de periode 19992003 ruim 5. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie en het
betreft een relatief geïsoleerde broedplaats.
Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
tenminste 1.100 paren.
Toelichting De kolonie aalscholvers in het Breede Water vestigde zich in 1984. Het aantal paren nam
snel toe tot een maximum in 1998 (1.510 paren). Sedertdien beweegt het aantal paren
zich tussen de 1.000 en 1.300; gemiddeld over de periode 1999-2003 circa 1.150. Gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A017
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 100 paren.
Toelichting De kolonie lepelaars in het Quackjeswater vestigde zich in het rietmoeras in 1989. De
aantallen namen snel toe tot een maximum van 230 paren in 1998. In recente jaren
bedraagt het aantal circa loo; gemiddeld over de jaren 1999-2003 107 paren (minimaal
82 paren in 2001 en maximaal 137 paren in 2002). Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
A034
Doel
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Op bats win recente informatie blijkt het habitattype niet voor te komen binnen de (huidige) begrening van het Natura

2000 gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.

Aantal thans lager dan ongeve er 0.1% van biogeonrafische populatie.
. van 2 vogels.
Aantat thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum
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- Duinen Goeree & Kwade Hoek

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatrichttijn + Vogelrichtlijn
NL9801079 + NL2000006
Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Delta Nutbedrijven,
Rijkswaterstaat, particulieren
Zuid-Holland
Goedereede
1.568 ha

Gebiedsbeschrijving
Het gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek omvat een aantal duingebieden aan de noordwestkant van
Goeree plus de aan de zeezijde gelegen Kwade Hoek.
De Kwade Hoek dankt zijn naam aan het feit dat, vooral bij Storm, schepen vast kwamen te zitten op
de daar aanwezige zandbanken. De Kwade Hoek is het meest noordeLijkedeel van het
intergetijdengebied van de VoordeLta en vormt hier de overgang van kwelder naar strandvlakte.
Door de aanleg van een stuifdijk in de jaren 60 en de HanngvLietdam in de jaren 70 werden
zeestromen en geuten als het ware zeewaarts afgebogen, waardoor er een concentratie van
zandbanken voor de kust ontstond. De zandbanken, waaronder een grote haak in het noordoosten,
vallen bij eb grotendeels droog en groeien elk jaar nog aan. Geologische processen die bij de opbouw
van de Nederlandse kust een rol hebben gespeeld zijn in het gebied nog dagelijks waarneembaar.
Het gebied bestaat aan de zeezijde uit strand, waar spontaan duintjes zijn ontstaan, en slikken.
Doordat deze modderige platen dagelijks worden overspoeld met zeewater zijn ze nauwelijks
begroeid. Meer landinwaarts Liggen schorren die doorsneden worden door kronkelige kreken. Achter
de duintjes hebben zich vochtige primaire duinvalleien ontwikkeld. Het is dus een afwisselend en
dynamisch landschap met primaire duinvorming, slikken, schorren, valleien en duinstruweel.
De duinen van Goeree zijn ontstaan in de vroege Middeleeuwen. Uit die tijd stammen de West-,
Middel- en Oostduinen. Door herhaaLdelijke verstuiving zijn deze duingebieden afgevlakt. De
duingebieden langs de kust zijn jonger. Het kalkrijke duingebied van de kop van Goeree bestaat uit
vier deelgebieden die onder andere de botanisch meest soortenrijke vroongronden in ons land, een
vorm van het habitattype grijze duinen, herbergen. De Westduinen en de Middelduinen hebben een
reliëfarm, golvend duinlandschap met kleine laagtes en duintjes, waarin een kleinschalig mozaïek van
duingrastand en duinvaLLeien aanwezig is, deels met bos beplant. De Oostduinen is een vergraven
kopjesduingebied met infiltratiegeulen, duinvalleien, droog duingrasLand en duinstruweel. De duinen
aan de westkant van Goeree (Westhoofd en Springertduinen) bestaan uit kalkarme duinen, veel
duinstruweel en een duinvallei (Westhoofdvattei).

Bearenzin
De begrenzing van het Habitatrichttijngebied (zoals aangemeld) Duinen Goeree is op de kaart op
technische punten aangepast:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxcLaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare Lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.

• De zeewaartse grens van het Habitatrichtlijngebied bij Kwade Hoek is gelijkgetrokken met die
van het Vogelrichtlijngebied Kwade Hoek. Verder verschil in begrenzing met dit
Vogelrichtlijngebied (duinen) betreft een logisch verschil dat blijft gehandhaafd.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied ten westen van het Flaauwe Werk is gelegd op de
duinvoet van het buitenduin (zie ook volgende paragraaf).
Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea's.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op enkele plaatsen aangepast:
• Het Zuiderdiep en omgeving (137 ha) ten westen van Stellendam (N57) zijn overgeheveld naar
Habitatrichtlijngebied Haringvliet omdat het in landschappelijk opzicht beter daarbij aansluit.
Bovendien zal het Zuiderdiep een belangrijke functie gaan vervullen in de ontwikkeling van
brakke natuur in de Zuiderdieppolders (ten noordoosten van Stellendam), die onderdeel
worden van Habitatrichtlijngebied Haringvliet.
• Ten noordwesten van Havenhoofd (ca. 5,5 ha) en ten westen van de Springertpolder (ca. 1,1
ha) is het gebied uitgebreid met terrein dat deel uitmaakt van het duingebied.
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op twee plaatsen aangepast teneinde de grens van het
Vogetrichtlijngebied aan de landzijde te leggen op de overgang van kwelder naar duingebied (de
watervogels waarvoor het gebied is aangewezen maken niet of nauwelijks gebruik van het
duingebied). Dit Levert een uitbreiding op van ca. 3 ha ten oosten van Havenhoofd en een verkleining
van ca. 15 ha tussen de Oostduinen en Ouddorp.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H1310
Zilte pionierbegroeiingen
H1320
Slijkgrasvetden
Schorren en zitte graslanden
H1330
Embryonale duinen
H2110
H2120
Witte duinen
H2130
Grijze duinen
Duindoornstruwelen
H216o
Vochtige duinvalleien
H2190
H6430
Ruigten en zomen
Habitatrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
Nauwe korf slak
H1014
Noordse woelmuis
H1340
Vogelrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
Fuut - n
Aoo5
A017
Aalscholver - n
Lepetaar - n
A034
Grauwe gans - n
A043
Brandgans - n
A045
Bergeend - n
A048
Wintertaling -n
A052
Pijlstaart -n
A054
A056
Slobeend - n
Scholekster - n
A130
A132
Kluut - n
Bontbekptevier - n
A137

A141
A144
A149
A157
A16o
A162

Zilverplevier n
Drieteenstrandloper n
Bonte strandloper n
Rosse grutto n
Wulp n
Tureluur n
-

-

-

-

-

-

Voorstel tot het toevoegen aan de database:
Strandplevier b
A138
-

Kernopgaven
2.01

2.05

2.06

Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen
ii ie
H2120 en embryonale duinen H2110 O.M. van belang als habitat voor
en strandplevier A138.
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H219o_B. Behoud vochtige
lepelaar A034,
duinvalleien H2190 als habitat van
:nknolörchis
Aû2.
noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014
H1O (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan).
Graslanden: Ontwikkeling
*H2130c <

H

grijze duinen (heischraal)
op kansrijke locaties.

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoeten zijn geformuleerd.
Habitattypen
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en
H1310
andere zoutminnende planten
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting De zilte pionierbegroeiingen van de Kwade Hoek vormen binnen de Zeeuwse en ZuidHollandse eilanden de beste voorbeelden, zowel wat betreft de zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) als de zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur
(subtype B).
H1320
Doel

Schorren met slijkgras vegetatie (Spartinion maritimae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting Het habitattype stijkgrasvetden is marginaal aanwezig en alleen in de vorm met de exoot
engels slijkgras.
H1330
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A).
Doel
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden verkeert landelijk in een matig ongunstige
staat van instandhouding. De schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) van
de Kwade Hoek behoren binnen de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden tot de weinige
voorbeelden van het type op zandige bodem.

Embryonale wandelende duinen
H2110
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype embryonale duinen is landelijk niet bedreigd, maar bij de Kwade Hoek
ligt één van de weinige aangroeiende duingebieden in Zuidwest-Nederland waarvan dit
habitattype een onderdeel vormt. Het habitattype is onder andere van belang als
broedbiotoop van strandplevieren (A138).
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype witte duinen is landelijk niet bedreigd, maar bij de Kwade Hoek ligt één
van de weinige aangroeiende duingebieden in Zuidwest-Nederland met een dynamische
zeereep. Het habitattype witte duinen is onder andere van belang als broedbiotoop voor
strandplevieren (A138).
H2120

*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en
behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkarm (subtype 8) en grijze duinen,
heischraal (subtype C).
Toelichting Wat betreft grijze duinen, een habitattype dat landelijk in zeer ongunstige staat van
instandhouding verkeert, wordt in het Natura 2000 gebied onderscheid gemaakt tussen
de vroongronden en overige duingraslanden. Voor de vroongronden wordt behoud van
de huidige kwaliteit en oppervlakte nagestreefd, zowel van de grijze duinen, heischraal
(subtype C) als van grijze duinen, kalkarm (subtype B). De vroongronden (in het
bijzonder van de Westduinen en Middelduinen) leveren de grootste bijdrage voor
heischrale duingraslanden met als bijzonderheid de herfstschroeforchis in de
Westduinen. Recent is in de Middelduinen veel geïnvesteerd in herstel van de
hydrologie van deze vroongronden met adequate beheersmaatregelen (begrazing).
Voor de jonge duinen is verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de oppervlakte
van habitattype grijze duinen, kalkrijk (subtype A) een opgave vanuit de vergraste
begroeiingen of struweel. Het gebied levert een zeer grote bijdrage aan het landelijke
doel voor grijze duinen, kalkarm (subtype B) en grijze duinen, heischraal (subtype C).
H2130

Doel

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit Enige achteruitgang oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en
landelijk niet bedreigd. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor
onder meer habitattype H2130 grijze duinen. Het type komt Lokaal in goede kwaliteit
(met veel struweelsoorten) voor op locaties die niet conflicteren met de doelstellingen
voor habitattype H2130 grijze duinen of habitattype H2190 vochtige duinvalleien. Op
dergelijke locaties is behoud van belang. Om kwaliteit te behouden moeten alle
successiestadia in het gebied aanwezig zijn, ook de jonge stadia die als matig zijn
beoordeeld.
H216o

Doel

Vochtige duinvalleien
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water (subtype
A), uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk
(subtype B) en vochtige duinvalleien, ontkalkt (subtype C).
Toelichting In dit gebied komen enkele goed ontwikkelde vochtige duinvalleien, open water
(subtype A), vochtige duinvatleien, kalkrijk (subtype B) en vochtige duinvalleien,
ontkalkt (subtype C) voor, zoals in de Meinderswaalvallei, in de Kwade Hoek en in de
Middelduinen. In de Middel- en Oostduinen wordt gewerkt aan uitbreiding oppervlakte
en kwaliteitsverbetering van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) en vochtige
duinvalleien, ontkalkt (subtype C). Daarnaast bevat het gebied echter ook een aantal
verdroogde en verruigde valleien (o.a. Westhoofdvallei, Kwade Hoek) waar uitbreiding
van vochtige duinvalteien, kalkrijk (subtype B) mogelijk is.
H2190

Doel

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het Laagland, en van de montane en
alpiene zones
Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, hang wilgenroosje (subtype B).
Doel
Toelichting Het betreft een sterk bedreigde en in het duingebied zeldzame brakke variant van het
habitattype ruigten en zomen, gekenmerkt door heemst en echt lepelblad. Het betreft
het habitattype ruigten en zomen, hang wilgenroosje (subtype B). Door de grote
dynamiek bestaan in de Kwade Hoek goede mogelijkheden voor duurzaam behoud van
het habitattype. Andere voorbeelden van dit habitattype met heemst in ZuidwestNederland zijn verdwenen of als gevolg van verzoeting veel moeilijker duurzaam te
behouden.
H6430

Soorten

Nauwe korfslak
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het betreft één van de gebieden die de grootste bijdrage Leveren voor de nauwe
korfslak.
H1o14

*Noordse woelmuis
H1340
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De exacte verspreiding binnen het gebied is niet bekend. De noordse woelmuis is in de
drie kilometerhokken, die geïnventariseerd zijn, ook aangetroffen. Het voornaamste
gebied voor de soort is waarschijnlijk de Kwade Hoek, terwijl de soort ook daarbuiten in
wat ruigere duinvatleien voorkomt.
Broedvogels
Strandplevier
A138
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
Doel
populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren.
Toelichting Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet voor uitbreiding
van de populatie strandplevieren gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen
in het Deltagebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied zullen wel
worden onderzocht. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd
(gebaseerd op een 5 jaarsgemiddetde) vanwege het sterk wisselende voorkomen per
gebied.
Niet-broedvoaels
Fuut
A005
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen futen
fluctueren zonder duidelijke trend, net zoals in de Voordelta en Oosterschelde. Er is
geen sprake van een toename. De landelijk matig ongunstige staat van instandhouding
heeft vooral betrekking op de situatie in het lisselmeergebied, niet op de duinen.

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 250 vogels (seizoensgemiddetde).
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Tot voor kort was er een toename in aantallen zoals in de Oosterschelde,
maar zeer recent (2003) zijn lage aantallen waargenomen. Handhaving van de huidige
situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A017
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen lepelaars zijn in de nazomer van internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het aantal
tepelaars in de Kwade Hoek is verbonden aan de aantallen in enkele omliggende
gebieden (Kiekgat, mogelijk Scheelhoek en recent Westplaat). De aantallen fluctueren
sterk, maar er is geen toename waargenomen zoals in Voordelta (Westplaat) en
Oosterschelde. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke
staat van instandhouding is gunstig.
A034
Doel

A043

Grauwe gans

A045

Brandgans

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 240 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Het verloop van de aantallen is hetzelfde als dat van een aantal
grondeleenden in de Voordelta. In de jaren negentig was er een daling die zich
inmiddels heeft hersteld. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 110 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft alleen betrekking op de foerageerfunctie. Voor de
slaapplaatsfunctie zijn geen aantallen bekend. De aantallen zijn laag en fluctueren sterk.
Er is geen toename van de aantallen zoals in de Oosterschelde. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Doel

Bergeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Voor de bergeend vormt de Kwade Hoek (samen met de Westp(aat) o.a. een
verzamelplaats voor de ruitrek. Daardoor wijkt het seizoensverloop van de aantallen af
van het verloop in andere delen van de Delta, met maxima voor en na de rui (juni/juli en
september). De trend is niet significant, maar met een toenemende tendens anders dan
in de Voordelta. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke
staat van instandhouding is gunstig.
A048
Doel

Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 530 vogels (seizoensgemidde(de).
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen
zijn recent toegenomen. Het dal in de jaren negentig die de trends van de meeste
A052
Doel

grondeteenden in de Voordelta vertonen, ontbreekt bij de Kwade Hoek. Handhaving van
de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave.
Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting De pleisterende aantallen pijlstaarten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen fluctueren en er valt
geen duidelijke trend uit af te leiden. Het dal in de jaren negentig die de trends van de
meeste grondeleenden in de Voordelta vertonen, ontbreekt bij de Kwade Hoek.
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave.
A054
Doel

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen
zijn toegenomen. Het dal in de jaren negentig die de trends van de meeste
grondeleenden in de Voordelta vertonen, ontbreekt bij de Kwade Hoek. Handhaving van
de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A056
Doel

Scholekster
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 790 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de scholekster o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De aantalsontwikkeling herinnert aan die van de Westerschelde, met vanaf
begin jaren negentig een toename, gevolgd door een sterke afname vanaf 1998 en een
recent herstel in 2003. Er is echter geen sprake van een duidelijke trend over de gehele
periode.
A130
Doel

Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 180 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kluut o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De waargenomen aantallen betreffen vooral pleisterende vogels in de periode maartaugustus. Voor de kluut vormt de Kwade Hoek (buitenste strandhaak) een belangrijk
ruigebied, waar soms meer dan 1000 vogels gebruik van maken. De seizoenspiek valt
daardoor in juli. De tijdelijk verhoogde aantallen in de tweede helft van de jaren
negentig zijn min of meer complementair met een dat in die periode in de Voordelta
(Westptaat). Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave.
A132
Doel

Bontbekpievier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bontbekpievieren zijn van nationale betekenis in de trektijd, met name in
augustus/september en mei. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als
foerageergebied en als slaapplaats. De aantallen zijn begin jaren negentig toegenomen,
daarna waren er grote fluctuaties zonder duidelijke trend. Handhaving van de huidige
situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. De
populatie waartoe de meeste bontbekpievieren van de Kwade Hoek waarschijnlijk
behoren (doortrek naar West- en Zuid-Afrika, met een piek in mei), neemt mogelijk
internationaal af.
A137
Doel

Zitverplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting De aantallen zilverplevieren zijn van regionale betekenis in de trektijd, met name in
augustus-oktober en in mei. De aantallen zijn net zoals andere soorten sinds begin jaren
negentig toegenomen, alleen in de Voordelta (Westplaat) is dat niet het geval.
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
A141
Doel

Drieteenstrandtoper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de drieteenstrandloper o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Pleisterende en doortrekkende vogels zijn in de gehele Voordelta van
nationale betekenis in de periode oktober-mei. De aantallen zijn toegenomen, net zoals
in andere delen van de regio. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er
is geen landelijke herstelopgave.
A144
Doel

Bonte strandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 800 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de bonte strandloper o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Pleisterende en doortrekkende aantallen zijn van regionale betekenis in de
periode oktober-mei. De aantallen zijn net zoals andere steltlopers van het
intergetijdegebied sinds begin jaren negentig toegenomen, in tegenstelling tot
Voordelta (Westplaat). De trend komt statistisch echter uit op neutraal door semicyclische fluctuaties die ook in de Oosterschelde zichtbaar zijn (strenge winters).
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
A149
Doel

Rasse grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de rosse grutto o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De soort is vooral aanwezig in de trektijd, met name in augustus/september
en mei. Net als andere steltlopers van het intergetijdegebied zijn de aantallen sinds
begin jaren negentig toegenomen, in tegenstelling tot in de Voordelta (Westp(aat).
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.
A157
Doel

Wulp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 420 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De soort is vooral aanwezig tijdens de najaarstrek (juli-oktober). De aantallen zijn
toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat
van instandhouding is gunstig.
Ai6o
Doel

Tureluur
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 390 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de tureluur o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Pleisterende aantallen zijn van nationale betekenis, met name in mei-juli.
Net zoals andere steltlopers van het intergetijdegebied zijn de aantallen sinds begin
jaren negentig toegenomen, in tegenstelling tot in de Voordelta (Westplaat). De soort
verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding.
A162
Doel

Synopsis
Habitattypen
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H1310_A Zilte
H1310_B Zilte

pionierbegroeiingen (zeekraal)
pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
Stijkgrasvetden
H1320
H1330_A Schorren en zitte graslanden
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Natura 2000 gebied 107 - Don kse Laagten
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Vogelrichtlijn
NL9802066
Staatsbosbeheer, particulieren
Zuid-Holland
Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland
203 ha

Gebiedsbeschrijving
Het gebied Donkse Laagten bestaat uit vochtige en natte graslanden, gelegen in polder Langenbroek
en in een gedeelte van polder Kortenbroek, in de nabijheid van een zandopduiking (donk). De
graslanden worden doorsneden door een boezemkanaal (Grote of Achterwaterschap).

Begrenzing
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd]

Natura 2000 database
Vogelrichtlijnsoorten
Soort
Soortnr
Kotgans - n
A041
Voorstel voor het toevoegen aan de database:

A037
A045

Kleine zwaan - n
Brandgans - n 8

Kernopgaven
4.11

Plas-dras situaties: Plas-dras situaties voor

broedvogels

kwrkcrin

4.15

Vochtige graslandeit Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410,

rofe v.'r:.
kevitsb1oernhooiLanden, mede als Leefgebied van de kemphaan AlS! en watersnip A153.

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen

Behoud bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat
van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.

Behoud bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Niet-broedvogels
Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als slaapplaats. Beschikbare
gegevens zijn nog niet geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende, want de vermoedelijke oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A037

Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 830 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kolganzen zijn van internationale betekenis. De kolgans gebruikt het gebied
o.a. als slaapplaats en foerageert zowel in het gebied als in de omgeving. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is
mogelijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering
in het doel. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat
van instandhouding is gunstig en de internationale populatieomvang neemt toe.
A041

Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. Beschikbare gegevens zijn nog niet
geschikt voor trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende want de
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A045

Complementaire doelen
Habitattypen
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of Lemige kleibodem (Molinion
H6410

caeruleae)

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Omdat het habitattype blauwgraslanden landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding verkeert en vooral in het laagveengebied er zeer slecht voor staat (en
hier moeilijk hersteld kan worden), is een instandhoudingsdoel geformuleerd voor dit
Vogelrichtlijngebied waar het type duurzaam voorkomt. Het habitattype komt hier
duurzaam voor onder invloed van onderdijkse kwel.
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- Oude Maas

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Rivierengebied
Habitatrichttijn
NL2003037
-

Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat,
particulieren
Zuid-Holland
Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Oud-Beijerland, Rotterdam,
Spijkenisse
399 ha

Gebiedsbeschrijving
De Oude Maas is een rivier die onder invloed van eb en vloed staat. De smalle uiterwaarden vormen
het grootste, nog resterende zoetwatergetijdengebied van ons land. Door afsluiting van het
Haringvliet is de getijdendynamiek afgenomen. Hoge delen van het gebied worden daarom bij
getijdenhoogwaters niet meer regelmatig overspoeld.
De gebieden bestaan uit getijdengrienden, wilgenbossen en vochtige terreinen met een riet- en
ruigtevegetaties.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• De haven bij het Deltaziekenhuis (2,4 ha) is buiten de begrenzing gebracht omdat deze niet
van betekenis is voor de instandhouding van het gebied.
• Bij Klein Profijt (Oud-Beijerland) zijn rond de monding van de Vliet enkele percelen nieuwe
natuur (ca. 18 ha) toegevoegd, die worden ingericht als leefgebied voor de *H134o noordse
woelmuis.
• Verder enkele uitbreidingen om een betere aansluiting te krijgen op de oeverlijn met enkele
meer dynamische terreindelen: Zomerlanden Gorzenbosch (strook tussen vooroeverdam en
huidige grens), grienden bij Goidschalxord (ca. 21 ha) en Beerenplaatcomplex (ten zuiden van
vooroeverdam en bij monding Beeregat, 10 ha).

Natura 2000 database
H a bitattypen
Habitattype
Code
Ruigten en zomen
H6430
Vochtige aUuviale bossen
H91E0
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Noordse woelmuis
H1340
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Slikkige rivieroevers
H3270

Kernopgaven
3.05

Kwaliteitsverbetering zoetwatergetijdegebied: Kwaliteitsverbetering
zoetwatergetijdengebied t.b.v. vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
*H91E0A, ruigten en zomen (hang wilgenroosje) H6430_B, slikkige rivieroevers
H3270, :.;• noordse woelmuis *H1340

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instand houdingsdoelen zijn geformuleerd.
Hp bitattypen
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubn p.p. en
H3270
Bidention p.p.
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Langs de benedenrivieren is dit een van de weinige gebieden waar de dynamiek zodanig
is dat dit habitattype slikkige rivieroevers duurzaam behouden kan blijven.
H6430
Doel

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Uitbreiding oppervlakte en behoud van kwaliteit ruigten en zomen, hang wilgenroosje
(subtype B).

2000 cJebLdendOcurre;

':rkdecune
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Toelichting Het betreft hier een aantal vormen van het habitattype ruigten en zomer hang
wilgenroosje (subtype B), met onder meer zeldzame soorten als zomerklokje, engels
lepelblad en rivierkruiskruid. Deze vorm van het subtype is landelijk beperkt tot het
zoetwatergetijdegebied, waarbij de Oude Maas één van de allerbeste voorbeelden
herbergt. De oppervlakte is door het stoppen van beheer sterk achteruitgegaan in de
afgelopen decennia. Uitbreiding van dit habitattype is mede van belang als leefgebied
voor de noordse woelmuis (H1340).
*Bossen op aUuviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(Alno-Padion,

H91E0

Alnion incanae, Salicion albae)

Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype
A).
Toelichting Het gebied levert voor het habitattype vochtige alluviale bossen de grootste bijdrage
met goed ontwikkeld zachthoutooibossen in het zoetwatergetijdengebied, grotendeels
bestaande uit doorgeschoten grienden.
Doel

Soorten
*Noordse woelmuis
H1340
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het betreft hier een geïsoleerde populatie van de noordse woelmuis. Door het stoppen
van beheer hebben grote oppervlaktes geschikt leefgebied (riet- en ruigtebegroeiingen)
zich ontwikkeld tot bos, waarmee een flink verlies aan habitat voor de soort is
opgetreden. De soort is bekend van Klein profijt en de Berenplaat. In het eerste gebied
is recent een natuurontwikkelingsproject afgerond, waarmee het leefgebied voor de
soort is vergroot. Op lisselmonde bestaan plannen voor binnendijkse
natuurontwikkeling waarvan de noordse woelmuis op termijn mogelijk kan profiteren.
Uitbreiding van het leefgebied is noodzakelijk om een levensvatbare populatie te
behouden.

Synopsis
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- Haringvliet

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Noordzee, Waddenzee en Delta
Habitatrichttijn + Vogelrichtlijn
NL1000015 + NL9802018
21 natuurmonumenten (BN/SN)
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren
Zuid-Holland
Bernisse, Cromstrijen, Dirksiand, Goedereede, HeUevoetsluis,
Korendijk, Middelharnis, Oostftakkee
11.633 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Haringvliet is een afgesloten zeearm die via een open verbinding met het Hollands Diep deel
uitmaakt van de delta van Rijn en Maas. Na de voltooiing van de Haringvlietsluizen in 1970 viel het
getij in het voormalige brakke getijdengebied grotendeels weg. Het water werd zoet tot aan de
sluizen en het getij werd beperkt. Het Haringvliet vormt nu een groot zoetwaterbekken, dat alleen via
Spui, Oude Maas en Nieuwe Waterweg nog in verbinding staat met de Noordzee. Het peil wordt
beïnvloed door de Haringvlietsluizen en de bovenstroomse stuwen.
Aan de oevers van Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee bestaat het landschap
uit grasgorzen, riet- en biezenvelden, begroeide en onbegroeide zand- en slikptaten grenzend aan het
open water. Een aantal voormalige platen zijn door vooroeververdediging en aanvulling met grond
uitgegroeid tot uitgestrekte gebieden (Ventjagerspiaten en Slijkplaat).
In het Haringvliet ligt het eiland Tiengemeten. Een deel van de rietlanden en zilte gorzen is door
begrazing omgevormd in grasland van brakke bodem (zilverschoonverbond), terwijl onbegraasde
delen zich ontwikkeld hebben tot riet, brakke ruigte en struweel.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze
geheel binnen het Vogel- en Habitatnchtlijngebied vallen.
• Onlogische verschillen (<25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn opgeheven door
de meest ruime grens aan te houden.
Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea's.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is aangepast:
• Langs het Voornes Duin is de grens gelegd op die van het Vogelrichtlijngebied (+ s ha).
• Uitbreiding met de Zuiderdieppolders (ca. 400 ha) ten noordoosten van Stellendam waar
getijdennatuur zal worden gerealiseerd ten behoeve van onder meer *H1340 noordse
woelmuis en H1330 schorren en zilte graslanden.
• Het Zuiderdiep en omgeving ten westen van Stellendam (N57) zijn overgeheveld van Duinen
Goeree naar dit gebied omdat het in landschappelijk opzicht hierbij beter aansluit. Bovendien

zal het Zuiderdiep een belangrijke functie gaan vervullen in de ontwikkeling van brakke
natuur in de Zuiderdieppolders.
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied Haringvliet is uitgebreid met het Zuiderdiep en omgeving
(ca. 137 ha) ten westen van Stellendam (N57). Dit gebied bestaat voor een belangrijk deel uit water en
moeras dat een functie vervult voor diverse soorten watervogels waarvoor het Haringvliet is
aangewezen. De Zuiderdieppolders worden niet onder de Vogelrichtlijn aangewezen omdat de
begrenzingensystematiek zoals die in maart 2000 is vastgesteld, geen rekening houdt met
toekomstige ontwikkelingen.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Slikkige rivieroevers
H3270
Ruigten en zomen
H6430
Habitatrichttijnsoorten
Soort
Soortnr
Zeeprik
H1095
Rivierprik
H1099
H11o2
Elft
H1103
Fint
HiiO6
Zalm
Bittervoorn
H1134
Rivierdonderpad
H1163
H1340
Noordse woelmuis
Vogelrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
Fuut - n
A005
Aalscholver n
A017
Lepelaar n
A034
Kleine zwaan n
A037
Kolgans n
A041
Grauwe gans n
A043
Brandgans n
A045
Bergeend n
A048
A050
Smient n
Krakeend n
A051
A052
Wintertating n
Wilde eend n
A053
Pijtstaart n
A054
A056
Slobeend n
Ao61
Kuifeend n
Topper n
A062
Ao81
Bruine kiekendief
Visarend n
A094
Slechtvalk n
A103
Meerkoet n
A125
Kluut b,n
A132
Strandplevier
b
A138
Goudptevier n
A140
Kievit n
A142
A156
Grutto n
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b

A160
A176
A193
A195
A272

Wulp - n
Zwartkopmeeuw
Visdief b
Dwergstern b
Blauwborst b

-

b

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Schorren en ziLte graslanden
H1330
Vochtige alluviale bossen 1
HgiEo
Dwerggans n 8
A042
Bont bekplevier b
A137
Algi
Grote stem
b
Rietzanger b 6
A295
-

-

-

-

Voorstel voor verwijderen uit de database:
A017
Aalscholver - b
A026
Kleine zilverreiger - n 22
Dwergmeeuw - n 11
A177

Kernopgaven
1.06

1.13

1.14

1.17

Herstel zoutinvioed Haringvliet: Herstel zoutinvloed in Haringvliet, vooral voor
trekvissen, zoals zeeprik H1095, elft H1102, fint H1103 en zalm H1106, en mede voor
brakke variant van ruigten en zomen (hang wilgenroosje) H6430_B en schorren en zilte
graslanden (buitendijks) H133o_A.
VoortpLantingshabitat: Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal
voortplantingshabitat voor bontbekplevier
A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern A195, visdief
A193
Leefgebied noordse woelmuis: Behoud van geïsoleerde eilanden als leefgebied voor
noordse woelmuis *H1340 (onbereikbaar voor concurrenten).
BroedgeLegenheid en foerageergebied: Behoud habitat broedvogels als grote stem
foerageergebied voor ganzen.
Aigi en dwergstern A195, visdief A193,

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de ha bitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.

Habitattypen
H1330
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Behoud oppervlakte en behoud kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks
Doel
(subtype A).
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) komt hier in
beperkt oppervlakte voor in laagtes tussen brakke zilverschoongraslanden.
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en
Bidention p.p.
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype slikkige rivieroevers komt hier onder meer voor in de vorm van de
associatie van blauwe waterereprijs en waterpeper (Polygono-Veronicetum anagollidis aquaticoe). Na de afsluiting van het Haringvliet is de oppervlakte sterk afgenomen. Het
habitattype verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding.
H3270

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van ruigten en zomen, hang
Doel
wilgenroosje (subtype 8).
Toelichting Het gebied levert de grootste bijdrage voor de brakke variant met heemst binnen het
habitattype ruigten en zomen, hang wilgenroosje (subtype 8). Dit is een variant die
landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert.
H6430

* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(AIno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van vochtige aLluviale bossen,
Doet
zachthoutooibossen (subtype A), en vochtige alluviale bossen essen-iepenbossen
(subtype B).
Toelichting Het habitattype komt momenteel over geringe oppervlakte voor, maar kan verder
ontwikkeld worden op onder andere Tiengemeten. Het subtype A (zachthoutooibossen)
verkeert alleen in het zoetwatergetijdengebied in een matig ongunstige staat van
instandhouding, zodat de landelijke opgave juist hier voor een belangrijk deel
gerealiseerd kan worden. Op iets hogere delen kan ook het subtype B (essenlepenbossen) in het gebied ontwikkeld worden.
H91E0

Soorten
Zeeprik
H1o95
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de
Maaspopulaties van de zeeprik. De gewenste verbetering kwaliteit heeft betrekking op
verbinding met het Natura 2000 gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de
'Kier'. Door deze verbinding te verbeteren wordt ook het leefmilieu van het Haringvliet
zelf verbeterd.
Rivierprik
H1099
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de
Maaspopulaties van de rivierprik. De gewenste verbetering kwaliteit leefgebied heeft
betrekking op verbinding met het Natura 2000 gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de
vorm van de 'Kier'. Door deze verbinding te verbeteren wordt ook het leefmilieu van het
Haringvliet zelf verbeterd.
H1102
Elft
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Haringvliet is als doortrek- en opgroeigebied van groot (potentieel) belang voor de
elft. Vroeger bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Er zijn

concrete aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. De
gewenste verbetering kwaliteit leefgebied heeft betrekking op onder andere verbinding
met het Natura 2000 gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de 'Kier'.
Fint
H1103
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Haringvliet is als doortrek- en opgroeigebied van groot belang voor de fint. Het gaat
waarschijnlijk vooral om finten van de voormalige grootste paaipopulatie. Die lag in het
zoetwatergetijdengebied, waaronder de Biesbosch. De gewenste verbetering kwaliteit
leefgebied heeft betrekking op onder andere verbinding met het Natura 2000 gebied
Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de 'Kier'.
Zalm
H1i06
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de
Maaspopulaties van de zalm. De gewenste verbetering kwaliteit leefgebied heeft
betrekking op verbinding met het Natura 2000 gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de
vorm van de 'Kier'.
Bittervoorn
H1134
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het Haringvliet ligt niet binnen één van de kerngebieden voor de soort bittervoorn in
Nederland. De relatieve bijdrage is gering, op termijn is derhalve een achteruitgang van
de populatie en leefgebied acceptabel ten gunste van meer bedreigde habitattypen en
soorten, zoals trekvissen.
Rivierdonderpad
H1163
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het Rivierengebied is relatief belangrijk voor de rivierdonderpad omdat de populatie in
de grote rivieren minder kwetsbaar is dan in de beken.
*Noordse woelmuis
H1340
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het betreft hier een grote populatie van de noordse woelmuis, zowel voorkomend langs
de oevers als op de eilanden, die een belangrijke rol in het gehele Deltagebied vervult.
Het Haringvliet is mede van belang door de isolatie van populaties op de eilanden, zoals
Tiengemeten, en langs de randen van het Haringvliet.
Broedvogels
Bruine kiekendief
Ao81
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
ten minste 20 paren.
Toelichting De bruine kiekendief is van oudsher een vrij zeldzame broedvogel. Vanaf de 70-er Jaren
heeft er een sterke toename plaatsgevonden, tot circa 30 paren begin 90-er jaren.
Daarna bleef het aantal stabiel op een iets lager niveau (1999-2003 18-23 paren). Gezien
de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.
Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een steutelpopulatie.
Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 2.000 paren.
Toelichting Alle zeearmen in de Delta zijn van groot belang als broedgebied voor de kluut.
Belangrijke deelgebieden zijn de Scheelhoek en de Slijkplaten (nieuw opgespoten
eilandjes ten behoeve van natuurontwikkeling) en de Ventjagersplaten. Mede door de
natuurontwikkeling is de populatie duidelijk toegenomen (1993-97 gemiddeld 176
paren, 1999-2003 gemiddeld 407 paren). Gezien de landelijk gunstige staat van
A132
Doel

instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud voldoende. De
sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied.
A137
Doel

Bontbekpievier

A138

Strandplevier

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 100 paren.
Toelichting Sedert de afsluiting is de bontbekpievier een broedvogel in kleine aantallen. In de
periode 1999-2003 werden jaarlijks 6-11 paren bontbekplevieren vastgesteld. Ondanks
de Landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet voor uitbreiding van de
populatie gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen in het Deltagebied.
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied zullen wel worden onderzocht. Het
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio noordelijke Deltagebied ten behoeve van
een regionale sleutelpopulatie.

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren.
Toelichting De strandplevier is van oudsher broedvogel in io-tallen paren met als belangrijkste
broedplaats de Scheelhoek en het Qua ckgors bij Hellevoetsluit. Door de Deltawerken
ontstonden tijdelijke broedplaatsen door het opspuiten van zand bij de HeLlegatsdam en
het droogvallen van de Ventjagersplaat. Opspuiten van zand ten behoeve van
natuurontwikkeling bij de Scheelhoek en de Slijkplaat leidde weer tot een snelle
toename van het aantal broedparen (in 2000 31 paren). Ondanks de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is niet voor uitbreiding van de populatie gekozen
gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen in het Deltagebied. Mogelijkheden voor
verbetering kwaliteit leefgebied zullen wel worden onderzocht. De sleutelpopulatie is
alleen op regionaal niveau gedefinieerd (gebaseerd op 5 jaarsgemiddelden) vanwege
het sterk wisselende voorkomen per gebied.
Doel

A176

Zwaikopmeeuw

A191

Grote stem

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van tenminste 400 paren.
Toelichting Het eerste zekere broedgeval van de zwartkopmeeuw werd vastgesteld op de
Scheelhoek in 1959. Pas in de 80-er jaren werd het een regelmatige broedvogel in snel
toenemende aantallen met een (voorlopig) maximum in 2001 met 389 paren. De
belangrijkste broedplaatsen zijn de natuurontwikketingseilandjes langs de Scheelhoek.
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.
De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 4.000 paren.
Toelichting De grote stern broedt verspreid over het Deltagebied in een beperkt aantal kolonies die
geregeld van plaats wisselen. Het is daarom van groot belang op meerdere locaties waar
de soort recentelijk heeft gebroed aandacht te besteden aan behoud van het leefgebied.
Recente broedplaatsen zijn de natuurontwikkelingseilandjes langs de Scheelhoek.
Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de
populatie niet direct vereist, daar zich al jaren lang een geleidelijke toename aftekent.
De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied.
Doel

Visdief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van tenminste 6.500 paren.
Toelichting Net als elders in Nederland viel de populatie van de visdief halverwege de 20e eeuw
sterk terug. De belangrijkste broedplaats was de Scheelhoek met maximaal 6.000-7.000
paren in 1946. Begin 60-er jaren waren ze vrijwel verdwenen als broedvogel. Momenteel
broeden weer ruim 2.000 paren; maximaal werden 2.774 paren geteld in 1998. De
belangrijkste deelgebieden zijn opgespoten eilandjes langs de Scheelhoek en op de
Slijkplaat. Ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is
uitbreiding van de populatie niet direct vereist, daar zich al jaren lang een geleidelijke
toename aftekent. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd
vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied.
A193
Doel

Dwergstern
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 300 paren.
Toelichting De populatieontwikkeling van de dwergstern is identiek aan die van de visdief.
Halverwege de 20 1 eeuw was sprake van een sterke achteruitgang. Belangrijkste
broedplaats was de Scheelhoek met maximaal 200 paren in de 1944-53. Begin 60-er jaren
waren ze vrijwel verdwenen als broedvogel. Momenteel broeden weer circa 100 paren;
maximaal werden 141 paren geteld in 1998. Belangrijkste deelgebieden zijn de t.b.v.
natuurontwikkeling opgespoten eilandjes langs de Scheelhoek, op de Slijkplaat en bij de
Ventjagersplaten. Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
uitbreiding van de populatie niet direct vereist, daar zich in recente jaren een
geleidelijke toename aftekent. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau
gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied.
A195
Doel

Blauwborst
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 300 paren.
Toelichting Van oorsprong was de blauwborst vermoedelijk slechts een onregelmatige broedvogel
langs het Haringvliet (o.a. Scheelhoek 50-er jaren). Pas in de 80-er jaren vond op
uitgebreide schaal kolonisatie plaats van nieuw ontstane rietruigtes op drooggevallen
platen en verruigde gorzen. Begin go-er jaren werden bij niet geheel volledige tellingen
maximaal tegen de 300 paren geteld. Voor de periode 1999-2003 wordt het aantal paren
op gemiddeld 410 geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is
behoud op een bescheiden niveau voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht
voor een sleutelpopulatie.
A272
Doel

Rietzanger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 420 paren.
Toelichting Van oorsprong was de rietzanger een schaarse broedvogel langs het Haringvliet. Pas in
de 80-er jaren vond kolonisatie plaats van nieuw ontstane rietruigtes op drooggevallen
platen en verruigde gorzen. Begin go-er jaren werden bij niet geheel volledige tellingen
maximaal tegen de 200 paren geteld. Voor de periode 1999-2003 wordt het aantal paren
op gemiddeld 420 geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding met
betrekking tot de populatie omvang, is behoud op een bescheiden niveau voldoende.
Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A295
Doel

Ni et-b roedvoa els
Fuut
Aoo5
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. Sinds de jaren
tachtig is de populatie toegenomen, maar recent zijn aantallen enigszins fluctuerend.

Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A017

Aatscholver

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 240 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. In de jaren zeventig
was het Haringvliet een belangrijk foerageergebied, maar terwijl de landelijke populatie
groeide, namen de aantallen in de Haringvliet af, met name sinds het midden van de
jaren negentig. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat
van instandhouding.
A034

Lepelaar

A037

Kleine zwaan

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen lepetaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft o.a.
een functie als foerageergebied. Vanaf eind jaren tachtig is de populatie sterk
toegenomen. Tegenwoordig levert het Haringvliet na de Waddenzee de grootste
bijdrage, met gemiddeld ongeveer 20% van de Nederlandse vogels. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De aantallen in de nabije omgeving tijdens dagtellingen binnendijks zijn in
de jaren tachtig sterk toegenomen, maar na het midden van de jaren negentig weer
even sterk afgenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want de
vermoedelijke oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding
liggen niet in dit gebied.
A041

Kolgans

A042

Dwerggans

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kolganzen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied en als slaapplaats voor vogels uit Goerree-Overflakkee, Voorne Putten
en Hoekse Waard. Slaapplaats van regionale betekenis. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op de foerageerfunctie. De slaapptaatsfunctie is waarschijnlijk belangrijker,
maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De
populatie is toegenomen volgens het landelijke beeld, maar met relatief grote
fluctuaties in relatie tot beperkte aantallen. Om te foerageren is de kolgans minder
afhankelijk van de grasgorzen (Beninger en Korendijkse Slikken) dan de brandgans.
Deze gorzen worden ook als rustgebied gebruikt als in het najaar wordt gefoerageerd
op binnendijkse akkers (oogstresten). Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijke staat van instandhouding.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen dwergganzen zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een
functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking
op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is belangrijker, maar er zijn niet
voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De slaapplaats is van
regionale betekenis. Na het Lauwersmeer levert het Haringvliet (Korendijkse Slikken) de
grootste bijdrage. Gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijke gaat van instandhouding.

A043
Doel

Grauwe gans

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied, met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting
heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatstunctie is mogelijk belangrijker,
maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De
slaapplaatsfunctie betreft ook vogels uit Voorne-Putten, Hoekse Waard en GoereeOverflakkee (regionale betekenis). Het Haringvliet levert na de Westerschelde &
Saeftinghe en de Waddenzee de grootste bijdrage. Om te foerageren is de grauwe gans
minder afhankelijk van de grasgorzen (Beninger en Korendijkse Slikken) dan de
brandgans, die ook als rustgebied gebruikt worden als in het najaar wordt gefoerageerd
op binnendijkse akkers (oogstresten). De populatie is sterk toegenomen na 1990,
enigszins vertraagd ten opzichte van de landelijke trend. Behoud van de huidige situatie
is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.
Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 14.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie (regionale betekenis) betreft
grotendeels vogels die in de directe omgeving (Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en
Hoekse Waard) foerageren. Na de Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage,
met gemiddeld ongeveer 10% van de Nederlandse vogels. Vooral de functie van de
grasgorzen zoals de Beninger- en Korendijkse Slikken is aanzienlijk. De populatie is
toegenomen volgens het landelijke populatieverloop. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.
A045

Doel

A048
Doel

Bergeend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 820 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bergeenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied. Het haringvliet levert één van de grootste bijdragen in Nederland.
Sinds begin jaren negentig is de populatie toegenomen. Behoud van de huidige situatie
is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 8.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft o.a.
een functie als slaapplaats en als foerageergebied. De draagkrachtschatting heeft vooral
betrekking op de slaapplaatsfunctie. Slaapplaats van regionale betekenis. De soort komt
vooral voor op grasgorzen als de Beninger- en Korendijkse Slikken, en overdag ook
pleisterend in de Scheelhoek, van waaruit 's nachts gefoerageerd wordt in de
Grevelingen (Slikken van Flakkee). Tot eind jaren negentig was er sprake van een
doorgaande populatietoename, daarna heeft enige terugval plaatsgevonden. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.
A050

Doet

Ao51
Doel

Krakeend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 860 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
o.a. een functie als foerageergebied. Het Haringvliet levert na de Biesbosch en het
Lauwersmeer de grootste bijdrage, met gemiddeld bijna 10% van de Nederlandse
vogels. De soort komt voor verspreid over het gebied, o.a. foeragerend op draadalgen

die op verdedigingswerken en strekdammen groeien. De populatie is toegenomen
volgens de landelijke populatietrend. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijke staat van instandhouding.
Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 770 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wintertalingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie
als foerageergebied. Het grootste deel van de jaren tachtig en negentig was de
populatie min of meer stabiel, recent is deze enigszins toegenomen. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
A052
Doel

Wilde eend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wilde eenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie
als foerageergebied. Het gebied levert als wetland na de Waddenzee en de
Westerschelde de grootste bijdrage. Hoogste aantallen komen voor in de
wintermaanden. De populatie is min of meer stabiel, net als de landelijke populatie.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van
instandhouding.
A053
Doel

Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied. Populatieaantallen fluctueren enigszins, er is geen duidelijke trend.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
A054
Doel

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een
functie als foerageergebied. Rond 1990 was er sprake van verhoogde aantallen, afgezien
daarvan is de populatiegrootte stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijke staat van instandhouding.
A056
Doel

Ao61

Kuifeend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kuifeenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied. De populatie is toegenomen tot begin jaren negentig, daarna
enigszins fluctuerend. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig op
grond van verwachtte afname als gevolg van herstel van zout-zoet overgangen en
eventueel oligotrofiëring. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk
niveau is geen herstelopgave geformuleerd. Mogelijk dat de aantallen achteruitgaan ten
gevolge van de veranderingen in het mosselbestand voortkomend uit de Kier'.
Doel

Topper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen toppers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied. Het gebied levert weliswaar na het IJsselmeer en de Waddenzee de
grootste bijdrage, maar is daaraan veruit ondergeschikt. Aantallen fluctueren, maar
recent liggen deze gemiddeld hoger dan in de periode 1985-95. Behoud van de huidige
A062
Doel

situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat
van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Visarend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de visarend o.a. een
functie als foerageergebied. Het gebied levert na de Biesbosch en het Ketelmeer &
Vossemeer de grootste bijdrage. Het aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1995,
aantallen zijn daarna weer afgenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijke staat van instandhouding.
A094
Doel

Slechtvalk
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 8 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de slechtvalk o.a. een
functie als foerageergebied. Het gebied levert één van de grootste bijdragen in
Nederland. Populatieaantallen zijn sinds begin jaren tachtig sterk toegenomen. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.
A103
Doel

A125
Doel

Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.300 vogels (seizoensgemiddetde).
Toelichting Aantallen meerkoeten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied. Het aantalsverloop vertoont grootschalige fluctuaties, met optima
rond 1980 en begin jaren negentig. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
A132
Doel

Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kluten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied. Populatieaantallen fluctueren enigszins, er is geen duidelijke trend.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
Goudplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de goudplevier o.a. een
functie als foerageergebied. Het Haringvliet levert één van de grootste bijdragen binnen
het Natura 2000 netwerk. De goudplevier maakt vooral gebruik van de grasgorzen, met
hoogste aantallen tijdens de (najaars)trek. Aantallen zijn sterk fluctuerend, er is geen
duidelijke trend. De landelijk ongunstige staat van instandhouding heeft vooral
betrekking op gebieden buiten het Natura 2000 netwerk. Behoud van de huidige situatie
is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A140
Doel

Kievit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie
als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking
op de slaapplaatsfunctie. Het Haringvliet levert als wetland één van de grootste
bijdragen. De kievit maakt gedurende het winterhalfjaar vooral gebruik van de
grasgorzen. Populatieaantallen zijn in de jaren tachtig toegenomen, daarna fluctuerend.
A142
Doel

Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen hersteLopgave
geformuleerd.
Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 290 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen grutto's zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op
de slaapplaatsfunctie. Het Haringvliet levert als wetland één van de grootste bijdragen.
Aantallen zijn toegenomen, vooral in de jaren tachtig, weliswaar met grote fluctuaties.
De landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op
gebieden buiten het Natura 2000 netwerk en condities in de broedgebieden. Behoud
van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A156
Doel

Ai6o

Wulp

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wulpen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de
slaapplaatsfunctie. Het aantaLsverloop vertoonde een optimum rond 1985, met recent
gemiddeld lagere aantallen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijke staat van instandhouding.
Doel
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Slikkige rivieroevers
Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)

H91E0_A Vochtige alluviale bossen
(zachthoutooibossen)
HgiEo_B

Vochtige alluviale bossen (esseniepenbossen)
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Aantal thans oqer dan o.i% van bioqeografische populatie.
Aantalihans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk thv. steute[potiulatie.
Herstel van een technische fout database 2006.
Aantal thans lager dan 1% van de Nederlandse broedpopulatie of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren aan
sleuteipoputatie.
Aantal thans lager dan ongeveer 01% van bioqeografische populatie.
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- Oudeland van Strijen

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Meren en Moerassen
Vogelrichtlijn
NL9802103

Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren
Zuid-Holland
Binnenmaas, Strijen
1.578 ha

Gebiedsbeschrijving
Het gebied Oudeland van Strijen kan worden beschouwd als een stuk voorland (buitendijks gebied)
van de voormalige Groote of Zuidhollandse Waard. De Zuidhollandse Waard was een bedijkt gebied
dat globaal gelegen was tussen Dordrecht, Werkendam, Heusden en Geertruidenberg. Deze Waard is
na de overstromingen in 1421/22 (St. Elizabethsvloed) verloren gegaan. Later is de polder opnieuw
bedijkt. Het Oudeland van Strijen, dat vooral bestaat uit grasland- en akkerbouwpercelen, heeft een
zeer open karakter. Er is nauwelijks bebouwing en opgaande begroeiing in het gebied aanwezig.
Boerderijen staan langs de dijken aan de rand van het gebied.

Begrenzing
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd]

Natura 2000 database
Vogelrichtlijnsoorten
Soort
Soortnr
Kolgans n
A041
Brandgans - n
A045
Smient n
A050
-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Dwerggans - n
A042
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Slechtvalk 23
A103

Kernopgaven
4.07

Plas-dras situaties: Plas-dras situaties voor smienten A050 e broedvoge; zos kemphaan
A: 1. porscemnoen A119 en wa!ernip A153 en noordsevoelrnuis 4 H1340.
;
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InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat
van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Niet-broedvogels
Kolgans
A041

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van

gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting De kolgans gebruikt het gebied o.a. om te foerageren, slaapt o.a. in Hollands Diep en
Haringvliet. De aantallen zijn sinds 1985 toegenomen tot een maximum in de eerste
helft van de jaren negentig, daarna weer afgenomen. Handhaving van de huidige
situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A042
Doel

Dwerggans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensmaximu m).
Toelichting Aantallen dwergganzen zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert na het Lauwersmeer en het
Haringvliet de grootste bijdrage binnen het Natura 2000 netwerk. Beschikbare gegevens
zijn nog niet geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van internationale betekenis. De brandgans gebruikt het
gebied o.a. om te foerageren, slaapt o.a. in Hollands Diep en Haringvliet. Sinds 1990 is
de soort sterk in aantal toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende,
want de Landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A045
Doel

A050
Doel

Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
Sinds de jaren tachtig is de soort sterk in aantal toegenomen. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
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Hollands Diep

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Rivierengebied
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL2003021 + NL9802019
Esscheplaat, Zeehondenplaat en Sasseplaat BN/SN Oosterse
Slobbegorzen BN Hoogezandse Gorzen BN
Staatsbosbeheer, Domeinen, Rijkswaterstaat, particulieren
Noord-Brabant, Zuid Holland
Cromstrijen, Dordrecht, Moerdijk, Oostftakkee, Strijen
4.254 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Hollands Diep is een voormalig estuarium dat deel uitmaakt van de delta van Rijn en Maas, die
respectievelijk via de Boven-Merwede en de Amer hun water afvoeren naar het Hollands Diep. Het
laatste traject naar de zee wordt gevormd door het Haringvliet, dat in november 1970 zijn open
verbinding met de zee verloor door sluiting van de Haringvlietdam. Het peil op het Hollands Diep
wordt beïnvloed door de Haringvlietsluizen en de bovenstroomse stuwen. Na afsluiting van het
Haringvliet is het Hollands Diep snel zoet geworden.
Midden in het Hollands Diep ligt een baggerspeciedepot met bosschages. Het gedeelte van het gebied
dat onder de Habitatrichtlijn is aangewezen, betreft een aantal platen en gorzen op de noordoever
van het Hollands Diep. De Esscheplaat, Zeehondenplaat en Sasseplaat bestaan voor het grootste deel
uit getijdengrienden en vloedbossen (doorgeschoten grienden), die in het verleden onder invloed
stonden van het getij. De Oosterse slobbengorzen zijn voormalige slikken en platen, riet- en
grasgorzen en grienden. De Hoogezandsche Gorzen zijn buitendijkse grasgorzen.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceetscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze
geheel binnen het Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn gelegen.
• Onlogische verschillen (<25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn opgeheven door
de meest ruime grens aan te houden.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea's toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast.
De volgende gebiedsdelen zijn toegevoegd:
• Polder Oostersche Bekade Gorzen (verworven nieuwe natuur, 60 ha) ten behoeve van
uitbreiding van het leefgebied van de *H134o noordse woelmuis.
• Oostersche Slobbegorzen (si ha, Vogelricht(ijngebied en (voormalig) natuurmonument) ten
behoeve van de *H134o noordse woelmuis en biedt ontwikkelingskansen voor het habitattype
*H9 iEo vochtige alluviale bossen, essen-lepenbossen (subtype B).
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• Hoogezandsche Gorzen (8,8 ha, Vogelrichtlijngebied en (voormalig) natuurmonument. Deel
van natuurmonument was reeds begrensd).
• Buitendijks gebied Hoogezandsche Gorzen tot vooroeververdediging (63 ha,
Vogelnchtlijngebied).
• Enkele percelen ten westen van de Albertpolder (5,3 ha).
• Esscheplaat (39 ha, Vogelrichtlijngebied en natuurmonument; merendeel van dit
natuurmonument was reeds begrensd).
Verder is het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) op één plaats verkleind:
Dijk ten oosten van Strijensas (5,2 ha): dit deelgebied omvat geen relevante habitatwaarden
en levert geen bijdrage aan de instandhouding van het gebied.
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op één plaats uitgebreid:
Esscheplaat (2,8 ha, Habitatrichtlijngebied en natuurmonument, merendeel van
natuurmonument was reeds begrensd).
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Habitattype n
Habitattype
Code
Vochtige aUuvia(e bossen
H91E0
Habitatrichttijnsoorten
Soort
Soortnr
Noordse woelmuis
H1340
Vogelrichtlijnsoorten
Soort
Soortnr
Lepelaar - n
A034
Kolgans - n
A041
Grauwe
gans - n
A043
Brandgans - n
A045
Smient - n
A050
Krakeend - n
A051
Wilde eend - n
A053
Kuifeend - n
Ao61
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Ruigten en zomen
H6430
Zeeprik 3 /
H1095
Rivierprik 3 la
H1o99
Eift 3/a
H1102
Fint
H1103
Zalm
HiiO6

Kernopgaven
3.01
3.03
3.05

Trekvissen: Geen barrières in de trekroute zalm H1106, zeeprik H1095, rivierprik
H1o99 en elft H1102.
Open water: Foerageergebied en uitwijkmogelijkheid bij vorst voor soorten als
kuifeend A061.
Kwatiteitsverbetering zoetwatergetijdegebied: Kwaliteitsverbetering
zoetwatergetijdengebied t.b.v. vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)

LC

Ct;:

nvieroevers
*H91E0A, ruigten en zomen (hang wilgenroosje) H6430_B,
noordse woelmuis *H1340 Lnghaarrnuts
fint H1103

InstandhoudingsdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
H6430
alpiene zones
Behoud oppervlakte en kwaliteit van ruigten en zomen, hang wilgenroosje (subtype B).
Doel
Toelichting Het habitattype ruigten en zomen komt plaatselijk voor in de vorm van het subtype
ruigten en zomen, hang wilgenroosje (subtype B) met soorten als moerasmelkdistel en
groot warkruid, onder meer op de Zeehondenplaat en langs het water.
H91E0

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(ALno-Padion,

Alnion incanae, Salicion a!bae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype
A) en uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen, esseniepenbossen (subtype B).
Toelichting Door het wegvallen van de zoetwatergetijde zijn de vochtige alluviale bossen,
zachthoutooibossen (subtype A) in soortenrijkdom aan vaatplanten achteruitgegaan.
Het grootste deel van deze bossen ligt te hoog en ontwikkelt zich op termijn mogelijk
tot vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen (subtype 8). Wat betreft de epifytische
mossen zijn deze bossen zeer soortenrijk geweest (waarbij onder meer de tonghaarmuts
werd aangetroffen). Geleidelijk is deze soortenrijkdom afgenomen door het donkerder
worden van het bos. Verdere mogelijkheden voor uitbreiding van het subtype vochtige
alluviale bossen, essen-iepenbossen (subtype B) zijn binnendijks aanwezig.
Doel

SoortEn

Zeeprik
H1095
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Hollands Diep is als doortrekgebied van groot belang en als opgroeigebied van
vermoedelijk groot belang voor de zeeprik. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen
noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door het elders
verbeteren van de doorgang in de trekroute.
H1099
Doel

Rivierprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting Het Hollands Diep is als doortrekgebied van groot belang voor de rivierprik. In dit
gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot
stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.
Elft
H11o2
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Hollands Diep is als doortrekgebied van groot (potentieel) belang voor de elft.
Vroeger bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Er zijn
concrete aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. In
dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan
tot stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.
Fint
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Hollands Diep is als doortrek- en opgroeigebied van groot belang voor de fint. Het
gaat om finten van de voormalige grootste paaipopulatie, die lag in het
zoetwatergetijdengebied, waaronder de Biesbosch. In dit gebied zijn geen
herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen
door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.
H1103

Hiio6
Zalm
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Hollands Diep is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn en de
Maaspopulaties van de zalm. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk.
Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de
doorgang in de trekroute.
*Noordse woelmuis
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting De oeverlanden van het Hollands Diep maken onderdeel uit van het verspreidingsgebied
van de noordse woelmuis in de Delta. Het gaat hierbij om een geïsoleerde populatie die
zich tot nu toe weet te handhaven.
H1340

Ni et-broedvoa els
Lepelaar
A034
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 4 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Vooral na 2000 is
de populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijke gunstige staat van instandhouding.
Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 660 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De slaapplaats
betreft vogels uit Hoekse Waard en West-Brabant (boven-regionale betekenis). De
draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is
waarschijnlijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een
kwantificering in het doel. Het aantalsverloop vertoonde een optimum eind jaren
negentig en daarna een afname. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
A041

Doel

A043
Doel

Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.200 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats, en levert als
zodanig één van de grootste bijdragen in Nederland. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op de foerageerfunctie. De slaapp[aatsfunctie is mogelijk belangrijker, maar
er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De
slaapplaatsfunctie betreft vogels uit West-Brabant en Hoekse-Waard (regionale
betekenis). In de jaren negentig is de populatie toegenomen. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de brandgans o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Het gebied heeft een slaapptaatsfunctie voor brandganzen uit o.a. Hoekse
Waard en West-Brabant. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de
foerageerfunctie. Aantallen zijn sterk fluctuerend. De slaapplaatsaantatlen zijn
onbekend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding
A045
Doel

Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 540 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied.
De slaapplaats is van bovenregionale betekenis. De draagkrachtschatting heeft vooral
betrekking op de slaapplaatsfunctie. Sinds begin jaren tachtig is de populatie sterk
toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Ao50
Doel

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 230 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. In de jaren tachtig is de populatie sterk
toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A051
Doel

Wilde eend
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wilde eend o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1990 en daarna een sterke afname.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke gunstig staat van
instandhouding.
A053
Doel

Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1990, daarna een sterke afname. Behoud
van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
A061
Doel

Complementaire doelen
Soorten
H1095
Zeeprik
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting Het Hollands Diep is als doortrekgebied van groot belang en als opgroeigebied van
vermoedelijk groot belang voor zeeprik. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen
noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door het elders
verbeteren van de doorgang in de trekroute.
Dit complementaire doel betreft het gedeelte van het gebied dat alleen onder de
Vogelrichtlijn valt.
Rivierprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Hollands Diep is als doortrekgebied van groot belang voor de rivierprik. In dit
gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot
stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.
Dit complementaire doel betreft het gedeelte van het gebied dat alleen onder de
Vogelrichtlijn valt.
H1099

H1102

Elft

H1103

Fint

H11o6

Zalm

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Hollands Diep is als doortrekgebied van groot (potentieel) belang voor de elft.
Vroeger bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Er zijn
concrete aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. In
dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan
tot stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.
Dit complementaire doel betreft het gedeelte van het gebied dat alleen onder de
Vogelrichtlijn valt.
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doet
Toelichting Het Hollands Diep is als doortrek- en opgroeigebied voor de fint van groot belang. Het
gaat om finten van de voormalige grootste paaipopulatie, die lag in het
zoetwatergetijdengebied, waaronder de Biesbosch. In dit gebied zijn geen
herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen
door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.
Dit complementaire doel betreft het gedeelte van het gebied dat alleen onder de
Vogelrichtlijn valt.
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting Het Hollands Diep is als doortrekgebied voor de zalm van groot belang voor de Rijn en
de Maaspopulaties van de zalm. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen
noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door het elders
verbeteren van de doorgang in de trekroute.
Dit complementaire doel betreft het gedeelte van het gebied dat alleen onder de
Vogelrichtlijn valt.
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Op basis van recente nformafle blijkt de soort thans voor te komen binnen de (bwd iç;ei begrenzing van het Na1LIrE 2000
gebied.
In het Reactiedocument 2004} is aangegeven dat de zeepnik (H sogs) riet aan het gebied Hollands Diep is toegevoegd.
Daarbij wordt gerefereerd aan de tekst uit het Lijstdocument, 2004. Het gebied is nu voor deze soort en andere irekvissen wel
aangemeld op basis van enigszins bijgestelde begrenzing (getijktrekken van begrenzing met beschermde
natuurmonumenten) Overigens zij opgemerkt dat voor het open water van het gebied (Vogelrkhttijngebied) zogenoemde
complementaire doelen voor het gebied zijn
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- Voordelta

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

Noordzee, Waddenzee en Delta
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL4000017 + NL9802017
Rijkswaterstaat, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten
Zuid-Holland, Zeeland
Goedereede, Hellevoetsluis, Noord-Beveland, Rotterdam, SchouwenDuiveland, Veere, Vlissingen, Westvoorne
92.367 ha

Gebiedsbeschrijving
De Voordelta omhelst het ondiepe zeegedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het gebied
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van kustwateren
(zout), intergetijdengebied en stranden, dat een relatief beschutte overgangszone vormt tussen de
(voormalige) estuaria en volle zee. Na de afsluiting van de Deltawerken is dit kustgedeelte sterk aan
veranderingen onderhevig geweest, waarbij een uitgebreid stelsel van droogvallende en diepere
zandbanken is ontstaan met daartussen diepere geulen.
Door erosie- en sedimentatieprocessen treden verschuivingen op in de omvang van de
intergetijdengebieden. Daarbij heeft o.a. de "zandhonger" van de Oosterschelde, maar ook de
uitbreiding van de arealen door aanslibbing in de Kwade Hoek effect op de Voordelta (Westplaat). De
waterkwaliteit wordt beïnvloed door met name de uitstroming van Rijn en Maas via de
Haringvlietsluizen. Mede door deze aanvoer van voedingsstoffen kent de Voordelta een hoge
voedselrijkdom.
In de randen van het gebied bij Voorne en Goeree liggen een aantal schorren en meer slikkige platen.
Verder horen ook de stranden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, waar plaatselijk
duinvorming optreedt, tot het gebied.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelnchtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op enkele technische punten op de kaart aangepast of gebiedsdelen zijn overgeheveld van het ene
naar het andere gebied.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, dammen en dijken.
• De landwaartse begrenzing langs de duingebieden van Voorne, Goeree, Schouwen-Duiveland
en Walcheren is gelegd op de duinvoet (zie ook paragraaf 3.4) . Hierop zijn twee
uitzonderingen. Ter hoogte van Kwade Hoek tussen Stellendam en het Flaauwe Werk ligt de
grens op de gemiddeld laag-laagwaterlijn. Het Verklikkerstrand op Schouwen-Duiveland
maakt wegens optredende primaire duinvorming deel uit van het Habitatrichtlijngebied Kop
van Schouwen (de primaire duinvorming maakt hier ook deel uit van het gelijknamige
staatsnatuurmonument).
De kaart behorende bij dit besluit is in overeenstemming gebracht met de bovenaangehaalde tekst
met betrekking tot de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied. Op de kaart behorende bij het besluit
van 24 maart 2000 loopt de grens vanaf de zuidpunt van de Westkapelse Zeedijk 2,8 km westwaarts in

plaats van de 7,5 km die in de nota van toelichting behorende bij dit besluit (zoals gewijzigd bij het
besluit van 7 december 2001) is vermeld. In de voornoemde nota van toelichting wordt in paragraaf
3.3 aangegeven dat de bovenaangehaalde tekst doorslaggevend is daar waar de kaart en de nota van
toelichting niet overeenstemmen. Dit betreft een oppervlakte van 3600 ha. De volgende terreinen zijn
vervallen als onderdeel van het Vogelrichtlijngebied:
• Een duinstrook ten noorden van de Brouwersdam die deel uitmaakt van het
Habitatrichtlijngebied Duinen Goeree (4,3 ha).
• Een duinstrook grenzend aan de Brouwersdam bij Scharendijke (7,1 ha).
• Steenglooiing en aangrenzend terrein ten zuiden van de Oosterscheldekering (18,5 ha).
Deze drie terreinen maken door hun aard geen onderdeel uit van de leefgebieden van de
(water)vogelsoorten waarvoor de Voordelta is aangewezen. Volgens het citaat opgenomen onder
paragraaf 3.2 betreffen deze leefgebieden immers "kustwateren(zout), intergetijdengebied en
stranden".
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen als volgt
aangepast:
• De zeewaartse grens is gelegd op de doorgaande NAP -20 m lijn in plaats van op de
rechtgetrokken dieptelijn van 20 meter (conform het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 dat
op 8 juli 2005 door de Ministerraad is vastgesteld). Deze grens wordt geacht een passende
begrenzing te vormen van Hilio permanent overstroomde zandbanken. De overige
habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen, zijn beperkt of komen
geconcentreerd voor in de kustzone. Dit betreft een verkleining van het Habitatricht(ijngebied
van 6525 ha.
• Het nieuw op de kaart begrensde deel van het Vogelrichtlijngebied ter hoogte van Walcheren
(zie vorige alinea) is toegevoegd voor zover gelegen binnen de doorgaande NAP -20 m lijn
(2840 ha).
• Steenglooiing en aangrenzend duinterrein aan de zuidzijde van de Oosterscheldekering (16
ha) is komen te vervallen omdat er geen habitattypen of soorten voorkomen waarvoor het
gebied is aangewezen en ook anderszins weinig betekenis is voor de instandhouding van het
gebied.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Permanent overstroomde zandbanken
Hiiio
Slik- en zandplaten
H1140
Zilte pionierbegroeiingen
H1310
S(ijkgraslanden
H1320
Schorren en zilte graslanden
H1330
HabitatrichtLij nsoorten
Soort
Soortnr
Zeeprik
H1095
Rivierprik
H1099
Elft
H1102
Fint
H1103
Gewone zeehond
H1365
Vogetrichttijnsoorten
Soort
Soortnr
Roodkeelduiker
Aooi
Fuut - n
A005
Kuifduiker n
A007
Aalscholver n
A017
-

-

-

n

A034
A043
A048
A050
A051
A052
A054
A056
A062
A063
A065
A067
Ao69
A130
A132
A137
A141
A144
A149
A157
A16o
A162
A169
A177

Lepelaar n
Grauwe gans n
Bergeend n
Smient n
Krakeend n
Wintertaling n
Pijlstaart n
Slobeend -n
Topper n
Eider - n
Zwarte zee-eend n
Brilduiker n
Middelste zaagbek n
Scholekster n
Kluut n
Bontbekplevier n
Zilverplevier n
Drieteenstrandloper n
Bonte strandloper n
Rosse grutto n
Wulp - n
Tureluur n
Steenloper- n
Dwergmeeuw n
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Grijze zeehond
H1364
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Zalm 1'
H11o6
Nonnetje - n 21
A068

Kernopgaven
1.01

1.06

1.10
1.11

Overstroomde zandbanken: Behoud zee-ecosysteem met permanent overstroomde
zandbanken (Noordzee-kustzone) Hiiio_B, als habitat voor zwarte zee-eend A065,
roodkeelduiker Aooi, topper Ao62 en eider A063, met bodems van verschillende
ouderdom en meer natuurlijke opbouw van vispopulaties.
Herstel zout-invloed Haringvliet: Herstel zout invloed in Haringvliet, vooral voor
trekvissen, zoals zeeprik Hiogs, elft H1102, fint H1103 en zalm H1106, en mede voor
en schorren en zilte
brakke variant van
graslanden (buitendijks) H1330_A.
Diversiteit getijdenplaten: Verbetering kwaliteit stik- en zandplaten (getijden gebied)
H114o_A ten behoeve van vergroting biodiversiteit.
Rust- en foerageergebieden: Behoud slikken en platen voor rustende en
foeragerende niet-broedvogels zoals voor bonte strandloper A149, rosse grutto A157,
scholekster A130, steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor
gewone zeehond H1365 en grijze zeehond H1364.

Instandhoudingsdoeten
Alciemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
nt Natura 2000 aan\zset

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

2000

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitatty,en
Hnio

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype permanent overstroomde zandbanken komt voornamelijk voor in de
vorm van permanent overstroomde zandbanken, Noordzee-kustzone (subtype B), in een
buitendelta. De Voordelta is een van de belangrijkste gebieden in ons land voor dit
subtype. In het noordelijk deel van het gebied (o.a. nabij de Kwade Hoek) komen over
een geringe oppervlakte ook permanent overstroomde banken, getijden gebied (subtype
A) voor.
H1140

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

H1310

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

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype slik- en zandplaten komt voor in de vorm van hoogdynamische
zandplaten (Noordzeekustzone, subtype 8) en in de vorm van laagdynamische platen
(getijdengebied, subtype A). Het gebied is vooral van belang voor slik- en zandplaten,
Noordzeekustzone ( subtype B), dat landelijk in een gunstige staat van instandhouding
verkeert. De slik- en zandplaten, getijden gebied (subtype A), komen voor op de
Westplaat.

Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zilte pionierbegroeiingen wordt aangetroffen op het schor bij
Oostvoorne. Hier komen omvangrijke zeekraalbegroeiingen voor (zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal(subtype A)) en aan de randen van het gebied op kleine
schaal zeevetmuurbegroeiingen (zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype 8).
Schorren met stij kg rasvegetatie (Spartinion maritimae)
H1320
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype slijkgrasvelden is waarschijnlijk uitsluitend in een vorm met de exoot
engels slijkgras aanwezig. Deze vorm is vanuit het oogpunt van biodiversiteit niet van
belang, maar omdat het habitattype plaatselijk een aanzienlijke oppervlakte inneemt,
heeft het hier een duidelijke functie als beschermingszone tegen het eroderen van
schorren (habitattype 1330 schorren en zilte graslanden). Herstel van begroeiingen van
klein slijkgras wordt als weinig haalbaar ingeschat.
H1330

Atlantische schorren (G!auco-Puccine!lietalia maritimae)

Behoud oppervlakte en kwaliteit van schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype
A).
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden wordt buitendijks (subtype A) aangetroffen
op het schor bij Oostvoorne. Het betreft een vrij jong schor met een goede afwisseling
Doel

van verschillende begroeiingstypen. Het is waarschijnlijk dat het type zich spontaan
verder zal uitbreiden.

Soorten
H1095

Zeeprik

Hiogg

Rivierprik

Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting De Voordelta is als leefgebied van vermoedelijk groot belang voor de zeeprik.
Verbeteren verbinding met het Natura 2000 gebied Haringvliet, zoals voorgesteld in de
vorm van de 'Kier', is van betekenis voor uitbreiding populatie. Uitvoering van de 'Kier
wordt toegerekend aan het Haringvliet.

Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting De Voordelta is als leefgebied van vermoedelijk gemiddeld belang voor de rivierprik.
Verbeteren verbinding met het Natura 2000 gebied Haringvliet, zoals voorgesteld in de
vorm van de 'Kier', is van betekenis voor uitbreiding populatie. Uitvoering van de 'Kier'
wordt toegerekend aan het Haringvliet.
Elft
H1102
Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting De Voordelta is als leefgebied van groot (potentieel) belang voor de elft. Verbeteren
verbinding met het Natura 2000 gebied Haringvliet, zoals voorgesteld in de vorm van de
'Kier', is van betekenis voor uitbreiding populatie. Uitvoering van de 'Kier' wordt
toegerekend aan het Haringvliet.

H1103

Fint

H1364

Grijze zeehond

H1365

Gewone zeehond

Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting De Voordelta is als leefgebied van vermoedelijk groot belang. Het gaat waarschijnlijk
vooral om finten van de voormalige grootste populatie. Die lag in het
zoetwatergetijdengebied, waaronder de Biesbosch. Verbeteren verbinding met het
Natura 2000 gebied Haringvliet, zoals voorgesteld in de vorm van de 'Kier', is van
betekenis voor uitbreiding populatie. Uitvoering van de 'Kier' wordt toegerekend aan
het Haringvliet.

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De grijze zeehond is recentelijk waargenomen in het aantal van 200 stuks. Tevens is de
eerste voortplanting van deze soort geconstateerd. De soort verkeert landelijk in een
matig ongunstige staat van instandhouding.

Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie ten
behoeve van een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het Deltagebied.
Toelichting De gewone zeehond is landelijk in een gunstige staat van instandhouding, rrar
Zuidwest-Nederland herbergt geen levensvatbare populatie. Het streven voor de Delta is
een regionale populatie van tenminste 200 exemplaren, waarbij de Voordelta de
grootste bijdrage levert. Hiertoe zal het areaal rustig gebied moeten toenemen en dient
het gebied geschikt te worden voor voortplanting.
Doel

Ni et-broedvoaels
Roodkeelduiker

Aooi

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Aantallen roodkeelduikers zijn waarschijnlijk van grote nationale betekenis. Het gebied
heeft o.a. een functie als foerageergebied. De verspreiding in Nederland is grotendeels
beperkt tot de kustgebieden van de Noordzee, waarbij de Voordelta veelal verreweg de
grootste aantallen herbergt. In de reguliere tellingen is deze soort slecht

vertegenwoordigd, maar recent (ijken de aantallen landelijk te zijn toegenomen.
Hotspot is het Brouwershavense Gat, waar 's winters steeds hogere aantallen verblijven.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
A005

Fuut

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele
jaar present, met lage aantallen in maart-mei en een piek in oktober, net als in de
Oosterschelde (in de rest van de delta winterpieken in januari). 's Zomers komen futen
vooral voor in het water voor de Haringvlietsluizen, later in het seizoen ook voor de
Brouwersdam. Populatieaantal(en fluctueren enigszins, er is geen duidelijke trend.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk
matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Doel

A007

Kuifduiker

A017

Aalschotver

A034

Lepelaar

A043

Grauwe gans

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kuifduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied. Het betreft het belangrijkste gebied na Grevelingen en Oosterschelde.
Recent is de populatie sterk toegenomen, net als in andere delen van de regio. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 480 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is het hele jaar
present, met lage aantallen in februari/maart en een piek in augustus, net als in de rest
van de zoute delta (met uitzondering van het Veerse Meer). De populatie is toegenomen
als in de rest van het (and, met verhoogde aantallen in de tweede helft van de jaren 90
en recent weer wat lagere aantallen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Vooral in de nazomer zijn
de slikken van de Westplaat van belang, waarbij uitwisseling bestaat met de Kwade
Hoek, waar de aantallen vaak nog hoger zijn. Er is sprake van een populatietoename,
net als in andere delen van de regio. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de foerageerfunctie.
Populatieaantallen fluctueren, er is geen duidelijke toename zoals in de rest van het
land. Het aantalsverloop vertoonde een minimum in de tweede helft van de jaren
negentig, overeenkomstig de situatie bij grondeleenden. Behoud van de huidige situatie
is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Doel

Bergeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 360 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is vooral in de
zomer aanwezig, met lage aantallen in november-januari en hoge in juni-september
(met een ruidip in augustus), net als in de Westerschelde (in de rest van de Delta
winterpieken in januari-maart). Bergeenden komen vooral voor op de Westplaat.
Populatieaantallen fluctueren. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
A048
Doel

Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 380 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de slaapplaatsfunctie. De soort is een
wintergast en een doortrekker, vooral aanwezig in september-maart, maar anders dan
in de rest van de Delta. De Voordelta herbergt echter een fractie van de totale aantallen,
met een doortrekpiek rond oktober. De populatie is toegenomen volgens het landelijk
beeld, maar met fluctuaties in relatie tot de lage aantallen. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A050
Doel

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het
hele jaar present, maar is vooral aanwezig in november-maart, net als de rest van de
zoute delta (met uitzondering van Oosterschelde, met zomerpiek). De krakeend komt
met name voor in de buitenhaven van Stellendam, foeragerend op algen en wieren
tussen het basalt. De populatie is toegenomen, maar niet geheel volgens het landelijk
beeld; er waren relatief lage aantallen in de eerste helft van de jaren negentig,
vergelijkbaar met de patronen van andere grondeleenden (met name slobeend (Ao56)).
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A051
Doel

Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoonde een sterke najaarspiek in september/oktober (en soms een
tweede piek in december/januari door vorsttrek). De wintertaling heeft in de Voordelta
een vroeger en korter verblijf dan elders in de zoute delta. Rond midden jaren negentig
was er sprake van lage aantallen, net als bij andere grondeteenden, daarna heeft herstel
plaatsgevonden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is
geen herstelopgave geformuleerd.
A052
Doel

Pijtstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 250 vogels (seizoensgemidde(de).
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
o.a. een functie als foerageergebied. De Voordelta is één van de belangrijkste gebieden
in Nederland. De soort komt voor geconcentreerd in de intergetijdegebieden. Rond
midden jaren negentig waren er relatief lage aantallen pijlstaarten, net als bij andere
grondeleenden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
A054
Doel

A056

Slobeend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied, onder andere
op Slufter en Sluftermeer op de Maasvlakte (deels buiten de begrenzing). In de eerste
helft van de jaren negentig waren er relatief lage aantallen, vergelijkbaar met de
patronen van andere grondeleenden (met name krakeend (A051)). Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijke gunstige staat van instandhouding.
Doel

Topper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen toppers waren in de periode 1993 - 97 van nationale en internationale
betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een
wintergast. Voorheen was de Voordelta het belangrijkste gebied in de Delta, maar
tegenwoordig is het ondergeschikt aan het Haringvliet. Het aantalsverloop vertoont een
piek rond 1995 en daarna een forse afname, herinnerend aan de tijdelijke aanwezigheid
in de Noordzeekustzone rond 1995 en het uitwijken van andere schelpdiereters vanuit
de Waddenzee in die periode (Haringvliet vertoont echter niet dit patroon). De recente
aantallen zijn echter lager dan die in de tweede helft van de jaren tachtig.
A062
Doel

Eider
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.500 vogels (midwinter aantal).
Toelichting Aantallen eiders zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied. Aantallen liggen weliswaar in de schaduw van die van het
Waddengebied, maar de Voordelta is belangrijk binnen het Deltagebied met drie kwart
van de eiders (de rest grotendeels in de Oosterschelde). De trend in aantallen heeft een
negatieve tendens maar is niet significant door fluctuatie in relatie tot lage aantallen.
Door onvolledigheid van de oudere tellingen (hoge percentages bijschatting in de
trendgegevens) is een relatie met de situatie in de Waddenzee niet uit te sluiten. Jaar op
jaar fluctuaties worden veroorzaakt door al of niet aanwezig zijn van grote
winterconcentraties van enkele duizenden vogels. Deze fluctuaties vertonen
overeenkomst met die van de zwarte zee-eend (A065) en zijn wellicht verbonden aan
jaarlijkse verschillen in beschikbaarheid van schelpdieren ter plaatse. De recente afname
zou, net als die in de Noordzeekustzone, een teken kunnen zijn van herstel van de
voedselsituatie in de Waddenzee. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.
Ao63
Doel

Ao65

Zwarte zee-eend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 9.700 vogels (midwinter aantal).
Toelichting Aantallen zwarte zee-eenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een
functie als foerageergebied. Het betreft het belangrijkste gebied na de
Noordzeekustzone. De soort is een wintergast. De hoogst bekende aantallen stammen
uit de jaren tachtig, sindsdien sterk fluctuerende, maar aanzienlijk lagere aantallen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende ondanks de landelijk matig ongunstige
staat van instandhouding van de populatie.
Doel

Brilduiker
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 330 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied, vooral bij de Westplaat en bij de Brouwersdam. De Voordelta is één
van de belangrijkste gebieden in Nederland. Populatieaantallen zijn significant
A067
Doel

toegenomen, ondanks fluctuaties. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A069

Middelste zaagbek

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen middelste zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een
functie als foerageergebied. Het belang van het gebied is sterk ondergeschikt aan dat
van de Grevelingen, maar het is niettemin één van de belangrijkste gebieden in
Nederland. Het fluctuatiepatroon binnen de significante toename is overeenkomstig met
dat van de Grevelingen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
Doel

Scholekster
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de scholekster o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van
oogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is het belangrijkste gebied na de Waddenzee en
de Ooster- en Westerschelde. Terwijl de aantallen in de Oosterschelde afnamen en die in
de Kwade Hoek fluctuaties vertoonden die overeenkomen met die in de Westerschelde,
zijn de aantallen in de Voordelta (Westplaat) min of meer constant gebleven. Behoud
van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de Landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A130
Doel

A132

Kluut

A137

Bont bekpievier

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 150 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van
hoogwatervluchtptaatsen). De populatie is afgenomen met een minimum in de tweede
helft van de jaren negentig, dat ongeveer complementair is met een maximum in de
Kwade Hoek. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bontbekplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een
functie als foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op
beide functies (gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is
één van de belangrijkste gebieden in Nederland. De aantallen zijn eind jaren tachtig
sterk afgenomen, sinds begin jaren negentig constant. De afname gaat gepaard met een
toename op de Kwade Hoek, net als bij andere steittopers van de intergetijdegebieden
(bonte strandloper (A149), rosse grutto (A157), tureluur (A162), zilverplevier (A141),
kluut (A132)), en houdt wellicht verband met verschuivingen in het aanbod aan
intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie en sedimentatiepatronen. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Doel

A141

Zilverplevier

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de zilverplevier o.a. een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op
tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordetta is het belangrijkste gebied na de
Doet

Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De aantallen zijn sinds eind jaren tachtig
afgenomen. De afname gaat gepaard met een toename op de Kwade Hoek, net als bij
andere steltlopers van de intergetijdegebieden (bonte strandloper (A149), rosse grutto
(A157), tureluur (A162), bontbekpievier (A137), kluut (A132)) en houdt wellicht verband
met verschuivingen in het aanbod aan intergetijdegebied in de regio, als gevolg van
erosie en sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
Drieteenstrandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 350 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen drieteenstrandlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een
functie als foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op
beide functies (gebaseerd op tellingen van hoogwaterv(uchtplaatsen). Het betreft het
belangrijkste gebied na de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de Westerschelde. De
populatie is toegenomen volgens een patroon dat voldoet aan het landelijke beeld.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
A144
Doel

Bonte strandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 620 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de bonte strandloper o.a. een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op
tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De aantallen zijn sinds eind jaren tachtig
afgenomen. De afname gaat gepaard met een toename op de Kwade Hoek, net als bij
andere steltlopers van de intergetijdegebieden (zilverplevier (A141), rosse grutto (A157),
tureluur (A162), bontbekplevier (137), kluut (A132)), en houdt wellicht verband met
verschuivingen in het aanbod aan intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie
en sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
A149
Doel

Rosse grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 190 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de rosse grutto o.a. een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op
tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is het belangrijkste gebied na de
Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De aantallen vertonen sinds eind jaren
tachtig een afnemende tendens, hoewel de trend door fluctuaties niet significant is. De
afname gaat gepaard met een toename op de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers
van de intergetijdegebieden (zilverplevier (A141), bonte strandloper (A149), tureluur
(A162), bontbekplevier (137), kluut (132)), en houdt wellicht verband met verschuivingen
in het aanbod aan intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie en
sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
A157
Doel

Wulp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 980 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van
hoogwaterv(uchtplaatsen). De Voordelta is het belangrijkste gebied na de Waddenzee
en de Ooster- en Westerschelde. De aantallen leken begin jaren negentig wat af te
nemen, maar namen recent toe net als in de Kwade Hoek en de Oosterschelde, in
A16o
Doel

tegenstelling tot die van ander stelttopersoorten. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Tureluur
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 460 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen tureluurs zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide
functies (gebaseerd op tellingen van hoogwatervtuchtplaatsen). De Voordelta is het
belangrijkste gebied na de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De aantallen
zijn sinds eind jaren tachtig afgenomen. De afname gaat gepaard met een toename op
de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van de intergetijdegebieden (zilverplevier
(A141), bonte strandloper (A149), rosse grutto (A1157), bontbekplevier (A137), kluut
(A132)), en houdt wellicht verband met verschuivingen in het aanbod aan
intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie en sedimentatiepatronen. Behoud
van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
A162
Doel

Steenloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen strandlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als
foerageergebied en als slaapplaats. De Voordelta is één van de belangrijkste gebieden in
Nederland, hoewel veruit ondergeschikt aan m.n. de Waddenzee. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van
hoogwatervluchtplaatsen). Populatieaantallen vertonen fluctuaties die lijken op die van
de Westerschelde, maar zonder negatieve tendens. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A169
Doel

Dwergmeeuw
A177
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Aantallen dwergmeeuwen zijn van (grote) nationale betekenis. Het gebied heeft o.a.
een functie als foerageergebied met name gedurende enkele weken tijdens de
doortrekperiode. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig als gevolg
van een negatieve trend bij overwinterende vogels in het IJsselmeer, terwijl trends in het
algemeen gekoppeld zijn aan de situatie in de broedgebieden. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

Synopsis
Habitattypen
HinoA

Permanent overstroomde zandbanken
(getijden gebied)
Hlllo_B Permanent overstroome zandbanken
(Noordzee-kustzone)
H1140_A Stik- en zandplaten (getijdengebieci)
H114o_ B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)
H1310_A Zitte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1310_B Zilte pionierbegroeiingen(zeevetmwr)
H1320
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- Kop van Schouwen

(Zie [eeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Duinen
Habitatnchtlijn
NL1000017
Kop van Schouwen BN/SN
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Domeinen, particulieren
Zeeland
Schouwen-Duiveland
2.250 ha

Gebiedsbeschrijving
De Kop van Schouwen is een duingebied op het westelijke uiteinde van Schouwen-Duiveland. Het
gebied omvat een aantal deelgebieden met een verschillende ontstaansgeschiedenis, waardoor
kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, klifduinen en stuifduinen aanwezig zijn. Aan de
zeezijde van het gebied zijn de duinen sterk geaccidenteerd, met natuurlijke begroeiing,
verstuivingsprocessen en natte valleien; de open binnenduinen zijn licht golvend. Daardoor komt een
brede variatie aan duinhabitattypen voor.
In de aangroeiende noordwestpunt (Verklikkerduinen) zijn jonge duinvalleien aanwezig. De iets
zuidelijker gelegen Meeuwenduinen vormen een naar verhouding grootschalig actief stuivend duin
waarin in de laatste 50 jaar geen maatregelen zijn getroffen voor vastlegging van het duin. Er komen
evenwel geen duinvalleien in voor. In de Zeepe duinen ten oosten daarvan zijn in het kader van
natuurontwikkeling valleien opnieuw uitgegraven en zijn nieuwe uitblazingsvalleien ontstaan. In het
zuidwesten van het gebied worden jonge duinen met struweel en bos aangetroffen. In de oostelijke
binnenduinen liggen ontkalkte vroongronden met soortenrijke graslanden, afgewisseld met de
zogenaamde elzenmeten, duinheide en landgoedbossen. Tussen Burgh-Haamstede en Renesse zijn de
meeste natte duinvalleivegetaties te vinden.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatricht(ijngebied vallen.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied valt grotendeels samen met de duinvoet van het
buitenduin (zie ook volgende paragraaf), zoals ook van toepassing was op het
natuurmonument. Uitzondering hierop is de primaire duinvorming van de Verklikkerduinen
die, evenals in geval van het natuurmonument, onderdeel uitmaakt van het
Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De volgende gebiedsdelen zijn aan het gebied toegevoegd ten behoeve behoud en ontwikkeling van
het habitattype H2190 vochtige duinvalleien en/ of leefgebied voor de *H134o noordse woelmuis:
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• Twee percelen nieuwe natuur nabij Slot Moermond (3,9 ha).
• Sanering camping Berkenhof (2,1 ha).
• Westerenban langs de Kloosterweg (7 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H2120
Witte duinen
Grijze duinen
H2130
Duinheiden met struikhei
H2150
H2160
Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen
H2170
Duinbossen
H2180
Vochtige duinvalleien
H2190
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Noordse woelmuis
H1340
Groenknotorchis
H1903
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H2110
Embryonale duinen
Blauwgraslanden
H6410
Nauwe korfslak
H1014

Kernopgaven
2.02

2.05

2.06
2.08

Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130
VN
tit
. door tegengaan vergrassing en
ve rst r u we tin g
Open vochtige duinvalleien (incl. vochtige duinbossen): Behoud oppervlakte en herstel
kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige duinvalleien
H2190 als habitat van.
noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis H1903
))(
(vergroting oppervlakte i5 vrijwel overal gedaan).
grijze duinen (heischraal)
Graslanden: Ontwikkeling
•H2130C en blauwgraslanden H6410 op kansrijke locaties.
Gradiënt binnenduinrand: Herstel hydrologie/vochtgradiënt duinbossen
en blauwgraslanden H6410
;chrate graslanden
(binnenduinrand) H2180_C.
:.t'•
Schiermonnikoog, lanc
(Schouwen,
Op Texel mede t.b.v, noordse woelmuis *H1340.

Instandhoudingsdoeten
Algemene doelen

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
Embryonale wandelende duinen
Hziio
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype embryonale duinen komt voor bij het Verktikkerstrand.
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting De kwaliteit van het habitattype witte duinen is de Laatste decennia, als gevolg van het
vastleggen van de duinen met stuifschermen en zandsuppleties, teruggelopen. Het
zoveel mogelijk toestaan van verstuiving in de gehele zeereep, voor zover niet strijdig
met veiligheid, is van belang voor verbetering van de kwaliteit van achtergelegen
habitattype H2130 grijze duinen en habitattype H2190 vochtige duinvalleien.
H2120

*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doet
Toelichting Het habitattype grijze duinen verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. Door verdroging in het verleden en het grotendeels wegvallen van
konijnenbegrazing zijn grote delen van het open duin dicht gegroeid met struweel. Voor
de jonge duinen is herstel van de kwaliteit en uitbreiding van de oppervlakte van grijze
duinen, kalkrijk (subtype A) een opgave (vanuit vergraste begroeiingen of struweel).
Speciale aandacht verdient herstel van de verdroogde vroongronden met grijze duinen,
heischraal (subtype C) en grijze duinen, kalkarm (subtype B). Het gebied levert een zeer
grote bijdrage aan het landelijke doel voor grijze duinen, heischraal (subtype C).
H2130

*Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Duinheiden met struikhei is een zeldzaam habitattype dat in dit gebied over een relatief
grote oppervlakte voorkomt (circa 10 ha) waardoor het gebied een zeer grote bijdrage
levert aan het landelijke doet voor het habitattype. Het type verkeert landelijk in een
gunstige staat van instandhouding.
H2150

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting De oppervlakte duindoornstruwelen is de laatste decennia sterk toegenomen, ten koste
van andere habitattypen, te weten de habitattypen H2120 witte duinen, H2130 grijze
duinen en H2190 vochtige duinvalleien. Het gebied levert wat betreft de oppervlakte een
zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype. Het type komt lokaal in
goede kwaliteit (met veel struweelsoorten) voor op locaties die niet conflicteren met de
doelstellingen voor de habitattypen H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien.
Om de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia in het gebied voorkomen, ook
de jonge stadia die als matig ontwikkeld worden beoordeeld.
H2160

Doel
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Duinen met Salix repens ssp. argen tea (Salicion arenariae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruwelen verkeert momenteel in gunstige staat van
instandhouding. Het vormt een ouder successiestadium van habitattype H2190 vochtige
duinvalleien en komt samen met dit habitattype voor in duinvalleien.
H2170
Doel

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit duinbossen, vochtig (subtype B) en behoud
oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen, binnenduinrand
(subtype C). Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van habitattype H2130 grijze
duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.
Toelichting Van het habitattype duinbossen verkeren duinbossen, vochtig (subtype B) en
duinbossen, binnenduinrand (subtype C) landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding. Duinbossen, binnenduinrand (subtype C) betreft onder meer de
stinzenbossen in de binnenduinrand, zoals bij Kasteel Haamstede. In het gebied zijn
mogelijkheden om de kwaliteit van duinbossen, vochtig (subtype 8) te verbeteren.
H2180
Doel

Vochtige duinvalleien
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water
(subtype A), vochtige duinvalleien kalkrijk ( subtype 8) en vochtige duinvalleien ontkalkt
(subtype C).
Toelichting Door verdroging zijn veel potentiële locaties momenteel bezet door duindoornstruweel
of soortenarme duinrietbegroeiingen. Goed ontwikkelde voorbeelden van het
habitattype vochtige duinvalleien worden onder meer aangetroffen in de
Verklikkerduinen en in de laagten in de vroongronden. Het betreft hier de subtypen
open water (subtype A), kalkrijk (subtype B) en ontkalkt (subtype C). Speciale aandacht
dient er te zijn voor het behoud van de (zeldzame) begroeiingen met harlekijnorchis in
de Zouten en Zoeten Haard. In de Zeepeduinen is herstel van dit habitattype mogelijk nu
de waterwinning is gestopt. Bij de lokalisering van de verbeteropgave is in het bijzonder
afstemming met de soort H134o noordse woelmuis van belang.
H2190
Doel

H6410

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

caeru!eae)

Doel
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt in matig ontwikkelde vorm voor in de
vroongronden. Uitbreiding oppervlakte van deze vorm is mogelijk.
Soorten
Nauwe korfslak
H1o14
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De nauwe korlak is recent waargenomen op enkele plaatsen in de duinen van
Schouwen.
*Noordse woelmuis
H1340
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Deze endemische ondersoort noordse woelmuis verkeert in een zeer ongunstige staat
van instandhouding. In duinvalleien komt de soort meestal in wat ruigere vegetaties
voor en doorgaans in relatief lage aantallen, zodat de bijdrage van de Kop van
Schouwen niet als heel groot voor de soort is ingeschat. Om de soort hier te behouden
is vernatting van duinvalleien wenselijk, evenals het behouden van sommige valleien in
een relatief ruige begroeiing. Er dienen zodoende keuzes gemaakt te worden in relatie
met het doel voor habitattype H2190 vochtige duinvalleien.
H1903
Doel

Groenknolorchis
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.

Toelichting De groenknolorchis wordt aangetroffen in het deelgebied Buitenverklikker. De aantallen
van de soort kunnen jaarlijks sterk fluctueren, afhankelijk van de waterstanden (in natte
jaren worden de laagste aantallen geteld).
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Embryonale duinen
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H2120

Witte duinen

--

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)
H2130_B Grijze duinen (kalkarm)
H2130_C Grijze duinen (heischraal)
H2150

Duinheiden met struikhel

H2160

Duindoornstruweten

H2170

Kruipwilgstruwelen

H218o_A Duinbossen (droog)
H218o_B Duinbossen (vochtig)
H218o_C Duinbossen (binnenduinrand)
H2190_A Vochtige duinvalleien (open water)
H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk
H2190_C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
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- Manteling van Walcheren

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Duinen
Natura 2000 Landschap:
Habitatrichtlijn
Status:
NL1000020
Site code:
Beschermd natuurmonument: Manteling van Walcheren BN/SN
Staatsbosbeheer, Zeeuws Landschap, Rijkswaterstaat, particulieren
Beheerder:
Zeeland
Provincie:
Veere
Gemeente:
740 ha
Oppervlakte:

Gebiedsbeschnjvi
De Manteling van Walcheren betreft een kalkarm duingebied aan de noordwestrand van het
voormalige eiland Walcheren. De kust is hier al vele honderden jaren een afslagkust en de kustlijn is
in de loop der tijd met enkele kilometers Landinwaarts verplaatst. Hierdoor is de zone met primaire
duinen uiterst smal of ontbreekt volledig en komen de oude duinen tot zeer kort aan de kustlijn. Aan
de zeezijde is tamelijk veel reliëf aanwezig dat meer landinwaarts overgaat naar minder
geaccidenteerd terrein.
In het westelijke deel van het duingebied liggen, niet ver achter de zeereep, oude duineikenbossen
die hier een natuurlijke bosgrens vormen. Het oostelijk gelegen Oranjezon herbergt een aantal
vochtige duinvalleien en soortenrijke duindoornstruwelen.
Van oudsher wordt de Manteling van Walcheren gekenmerkt door buitenplaatsen met statige
landhuizen en soortenrijke bossen met stinzeplanten in de binnenduinrand.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichttijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxctaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Habitatrichttijngebied valt.
• De zeewaartse begrenzing van het gebied is gelegd op de duinvoet van het buitenduin (zie
ook volgende paragraaf), zoals ook gold op het natuurmonument.
Verdere wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De volgende gebiedsdelen zijn aan het gebied toegevoegd wegens aldaar voorkomende
habitatwaarden in aansluiting op reeds begrensd gebied:
• De uitloper van het duingebied langs het Veerse Meer (ten zuiden van de N57; 20 ha), die in
2000 is aangewezen als onderdeel van Vogelrichtlijngebied Veerse Meer, is overgeheveld naar
Habitatrichtlijngebied Manteling van Walcheren omdat het overeenkomstige duinwaarden
heeft en weinig betekenis heeft voor de (pleisterende) watervogelsoorten waarvoor het
Veerse Meer is aangewezen. Het merendeel van dit deelgebied was ook onderdeel van het
gelijknamige natuurmonument.
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• Groeneweg bij OostkapelLe (6,6 ha) ten behoeve van duurzame instandhouding (incl.
hydrologische condities) van onder meer H218o_C duinbossen, binnenduinrand (subtype C).

Natura 2000 database
Ha bitattypen
Code
Habitattype
H2130
Grijze duinen
H2150
Duinheiden met struikhei
H2160
Duindoornstruweten
H2180
Duinbossen
H2190
Vochtige duinvalleien
Ha bitatrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
H1014
Nauwe korfslak

Kernopaaven
2.04
2.05

Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep) en verbetering kwaliteit
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H2180_A.
Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190 B. Behoud vochtige
duinvaUeien H2190
-2
A082, vni A2;
:j;, nauwe korfslak H1014 en gi oenknotot chis
H1903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overat gedaan). Op Terch€thng en
yty \r;.;
roser
H218 -0

Instandhouding sdoeLen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Ha bitattvDen
*Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen")
H2130
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het habitattype grijze duinen is
nodig gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote

verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitattype in Europa. Het beste kan dit
gebeuren vanuit gedegradeerd duingrasland of ten koste van struweel. Behoud van de
goede voorbeelden is om dezelfde reden van groot belang.
*Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
H2150
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Duinheiden met struikhei betreft een zeldzaam habitattype dat echter niet in een
ongunstige staat van instandhouding verkeert. Elders in de duinen zijn betere
voorbeelden van het habitattype aanwezig in grotere oppervlaktes.
Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype H2130 grijze duinen is toegestaan.
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en
landelijk niet bedreigd. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor
onder meer habitattype H2130 grijze duinen. Het type komt lokaal in goede kwaliteit,
met zeldzame braamsoorten, voor. Op dergelijke locaties is behoud van het habitattype
van belang. Om de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia in het gebied
voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld worden beoordeeld.
H2160

Doel

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen,
binnenduinrand (subtype C).
Toelichting De eikenbossen van het subtype duinbossen, droog (subtype A) verkeren landelijk in een
gunstige staat van instandhouding. Door onder meer de aanwezigheid van een
natuurlijke bosgrens levert het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel
voor dit subtype. De stinzenbossen van het subtype duinbossen, binnenduinrand
(subtype C) zijn in dit gebied relatief goed ontwikkeld.
H2180

Doel

Vochtige duinvalleien
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, open water (subtype A) en
vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B).
Toelichting Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in herstel van de het habitattype vochtige
duinvalleien, waarbij positieve ontwikkelingen zijn opgetreden ten aanzien van de
soortensamenstelling (kwaliteit).
H2190

Doel

Soorten
Nauwe korfslak
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Uit recente inventarisaties (2005) blijkt dat de nauwe korfslak op meerdere locaties
binnen het gebied voorkomt.
H1014
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Habitattypen
H2130_B Grijze duinen (kalkarm)
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H2190_A Vochtige duinvalleien (open water)
H2190_B Vochtige

Nat1n

duinvalleien (kalkrijk

enc-o

-

2Juj ar

.'k

-

Stoot von
instandhouding

Soorten
H1014

Nauwe korf stak

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

