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De leeswijzer geeft een korte toelichting op de verschillende onderdelen van de Natura 2000
gebiedendocumenten. Deze toelichting is ook van belang voor de (ontwerp) aanwijzingsbesluiten.
Waar relevant is een relatie gelegd met andere documenten zoals het Natura 2000
doelendocument. Daarnaast is een verklarende woordenlijst opgenomen met betrekking tot
begrippen gehanteerd in de gebiedendocumenten en het Natura 2000 doelendocument.
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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 bi] 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 doel endocument (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.nh/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.
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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
Vogelrichttijn (i.h.g.v. een Voge(richtlijngebied) of ten opzichte van de aanmelding bij de Europese
Commissie (i.h.g.v. een Habitatrichtlijngebied) 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 Habitatrichtlijn) is opgenomen
in het Natura 2000 doelendocument - bijlage 9.2.3.

Code
H3260
H7230
H9120
H916o

Hbtattyp
Beken en rivieren met waterptanten
Kalkmoerassen
Beuken-eikenbossen met hulst

Eike-habeuk'ribssen

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.

A022
A295
A298

Woudaap
Rietzanger
Grote karekiet

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H91FO
H1099

Droge hardhoutooibossen
Rivierprik

4

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 H403o 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).

8.05

:uL: LeubO5Sefl:
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SKtfl:
Hculo en beuken-eikenbossen me huisi H9120 (twissehny open en dichi), verzachten bosrand en
herstel. natuuriijke boomsirnenstetting.
Vissen en waterptanten: HersCeL waerkwaiiteit en morfodynarnie voor vissen (rivierdonderpad
H1i6 en beeknrik H10q6) en beken en rivieren niet waerpLanten (waterranonkels) H3260 _. 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
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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.
•
I'tvOç

OC

l3enoua van 0e brciraje van he Natura 2ooc çJeLitc aan cte biolijg:sci ie dIve3iuell er i aan ck gunstige staat
van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van hel Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud ei, waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang niet de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats eri 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.
Behç'ud of ber;toi vtn cjebied pecfiekeecotoih'verrister voor d

c
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Habitattypen
De instandhoudingsdoeten bestaan uit een formulering van een doet en een toelichting daarop.
De doelen zijn kwalitatief beschreven in termen van uitbreiding of behoud oppervlakte en
verbetering of behoud kwaliteit (habitattypen).

Doel
Toelichting

nvoor yronu
up
nu.. Luti ui n Fraxinu. vxi±iur
o-Jui,
Atnion incanae, Salicion atbae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviate bossen, beekbegeleidende
bossen (subtype C).
Het habitattype vochtige altuviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) komt op veel
locaties op cie Veluwe voor, maar in de meeste gevallen slechts over een geringe oppervlakte
en met matige kwaliteit. Langs de natuurlijke beken (Hierdense beek) en op de overgang naar
het lisseldal (Middachen) liggen grotere en kwalitatief betere voorbeelden. Voor duurzaam
r or
r
r
a
c
r
r.'t c )p rt ktc 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 doet 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.
H2320
Doet
Toelichting

heide met CuUuno en Emperum myrurn
Benoud versoreding, oppervlakte en kwaiieit.
Het habita ttype binnenlandse kraaihe-ibegroeiingen verkeert landelijk in een gunstige staat
van instandhouchng. De Veluwse begroeiingen :ijn vun neciezd heLzmn er ne ze ch •:zr de
rand van het areaal van het rype bevinden

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 H712o herstellende hoogvenen ten
gunste van H7110 actieve hoogvenen, hoogveerilandschap (subtype A) of H216o
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.
Doei
Toelichting

beoua opeervlate en verbetering KwaLittet. Erngu a mr tgany n oppeLvdKte ten gunste
van habitattvpe H7110 actieve hoogvenen, hoogveeniondschip (subtvpe A) is toegestaan.
Het huidige areaal van het habitattype herstellende hoogvenen is door vervenirig en
verdroging sterk aangetast. Herstel van het oorspronkelijke oppervlak is tiet meer mogelijk.
De ligging in een "zadel" van het dekzandlandschap maakt herstel een realistisch doel,
waarbij de overgangen naar de droge en natte heide zowel launistisch als floristisch
soortenrijke gradidntzones vormen, met onder andere s' 'enkgemeenschappen en veenbossen.
De heidevegetaties en de bossen op het verdroogde hoogveen worden niet tot habitattypen
H4010 vochtige heiden, hoere zandgronden (subtype 4) en HgiDo hoogveenbossen
1

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

Ns ordsv woeirn eis
Uitbreiding omvang en verbetering kwatiteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De noordse woeimuis komt hier slechts in een gering, deel van het (potentieel) geschikte ,
leefgebied voor langs de Friese lisseimeerkust. 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.

Voor de plantensoorten is niet het begrip 'leefgebied', maar het begrip 'biotoop' gehanteerd.
H614
Doet
Toelichting

Kuipend nroerasscherm
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.
Het betreft hier momenteel een van de relatief grotere vindplaatsen van het kruipend
moerasscherm in ons Land. Door natuurontwikkeling is het biotoop van de soort fors
uitgebreid, de soort heeft zich ook al gevestigd in dit nieuwe gebied. Uitbreiding van de
populatie kruipend rnoerasscherm is noodzakelijk om de soort duurzaam in het gebied te

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.
Hi.083
Doel
Toelichting

Vhegcad hert
Uitbreiding verspreiding, uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor
uitbreiding populatie.
In ons laad is de Veluwe het belangrijkste kerngebied voor het vliegend hert. De soort komt
vooral voor in ffie omgevina van Vkrhnutr'n Eispeet, Hoop Soeren en ten westen van

Slechts voor een beperkt aantal soorten zijn aantallen genoemd in het doel Het betreft de
soorten: gevlekte witsnuitlibel, gaffellibel, pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje en de
gewone zeehond (in het Deltagebied). Het gehanteerde aantal staat voor de omvang van een
duurzame populatie en/of de poputatieomvang 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.

Toelichting

jrn• pup
volwassen individuen.
De gaffellibel heeft landelijk een zeer ongunstige staat van instandhouding door het tekort
aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. De populatie betreft cie enige thans
in Nederland aanwezige populatie van de gaffellibel. Het beoogde behoud van de populatie
(mei het voor een duuriame populatie minimaal noodzakelijke aantal dieren) is gebaseerd op
nç F vcn 1j r
het re k•ev ar
•; tnnci'iiik q a'tii'snnt va

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.
111365
Doel

Toelichting

Gewone zeehond
Behoud omvang en verbetering kwaliteit teefgebieti voor uitbreiding populatie tent behoeve
van een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het Deltagebied.
De gewone zeehond is Landelijk in een gunstige staat van instandhouding, maar ZuidwestNederland herbergt geen levensvatbare populatie. Het streven voor de Delta is een regionale
populatie van tenminste 200 exemplaren, waarbij de Voordetta de grootste bijdrage levert.
Hiertoe zal het areaal rustig gebied moeten toenemen en dient het gebied geschikt te worden
vor'' vctn1ir

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 zat in het kader van de Natura 2000 beheersplannen moeten plaatsvinden.

H1102
Doel
Toelichting

Elft
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Het Haringvliet is als door-trek- en opgroeigebied van groot (potentieel) belang voor de e(ft.
Vroeger bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Er zi j n concrete
aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (0) nog een kleine populatie voorkomt. De gewenste
verbetering kwaliteit leefgebied heeft betrekking op onder andere verbinding met het Natura

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.

DoeL
Toelichting

wauen tecigetuco net een urugkrecht voor een p-opuLdtre vdn tCH
beheuc 0,-, i vane,
minste 220 paren
De rietlanden in de Groote Wie' 'en herbergen één van cie sleutelpoputaties van de rietzanger
in de periode i9937 werden jaarlijks zoo 125 paren vastgesteld.
in het Friese
Voor de periode 1999 -2003 wordt het gemiddeld aantal paren geschat op 220. Gezien de
landelijke gunstige staat van instandhouding niet betrekking tot de populatie omvang, is
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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.
A15:L
Dooi
Toelichting

Utbrv-iun:': omVe
non
voor een
Of OI vOi beOi 0 inritert eengeureo npopulatie van ten minste 10 pa-en.
De kemphaan is van oorsprong een talrijke broedvogel van vochtige tot natte graslanden met
in 1980 nog een populatie van 68 paren. De populatie is, in lijn met de algehele tendens in
Nederland, sterk afgenomen. Na 1997 zijn er geen paren meer vastgesteld. Gezien de landelijk
zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied
'vere onv-ntdonndn drnnakr-n - cç'r f rn
innrobnio rrrr t 'a'nt w' bi znndt-

De aantallen zoals weergegeven in het doel zijn doorgaans gebaseerd op of afgeleid van
gegevens van SOVON/CBS. 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 199912000-2003/2004.
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 teltechnische redenen niet het aantal paren genoemd maar het aantal
hanen.
A107

Doel
Toelichting

Korhoen
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
populatie van tenminste 40 banen.
De Sallandse Heuveirug is het Laatste broedgebiecl van de korhoen in Nederland. De
populatie-omvang wordt bepaald aan de hand van het aantal banen. Ondanks intensieve
beheersmaatregeten neemt cle stand niet toe: na 1997 (32 hanen) is juist een duidelijke
terugval opgetreden resulterend in een dieptepunt in 2002 van slechts 8 haren. In de periode
2003 - 2005 werden jaarlijks 1315 haren geteld.
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie
"ti1
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Voor de systematiek bij de formulering van de broedvogeldoelen wordt verwezen naar het Natura
2000 doelendocument.

De 50 VON/CBS-gegevens staan in het Rapport Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000
netwerk. SOVON Vogelonderzoek Nederland & Centraal Bureau voor de Statistiek, 2006.
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
sleutetpopulatie 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.
iU34
Doet
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten
minste 20 paren.
Het eerste broedgeval van de lepelaar vond plaats in iggs. Het (voorlopig) hoogste aantal
paren werd vastgesteld in 2002: 28 paren. De kolonie bevindt zich op de Spuitkop, een
voormalige plaat die door opspuitingen in 1983 permanent boven water is komen te liggen.
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Voor de soorten porseleinhoen (A119) 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.
Doet
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit leef gebied met een draagkracht voor een populatie van ten
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 gebied levert
onvoldoende draagkracht voor een sleuteipopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht
in dc- acm? FHec mervhirdlo r. bnlravc van aa mrrinna!e cm eojia 1 ie.

Voor een aantal broedvogelsoorten is een regionaal doel geformuleerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied. Dit geldt voor de kluut, bontbekplevier, 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.
Duel
Toelichting

Bemivv aiva.j ar •itet Lavi et •d mei eer Q agKracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 2.000 paren.
De kluut is van oudsher een broedvogel waarvoor de Koudekerkse Inlage een grote bijdrage
leverde in de 80-er jaren (maximaal 109 paren), De populatie is in de 8o-er en g"- r jaren
redelijk stabiel gebleven met een Lichte inzinking halverwege de 90-er jaren (minimum 136
paren in 1996), 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
sLu pc cuatla s alleen op remonaal niveau c,edefin crd vanwroe 'iet sierk vAssetende

Daarnaast is tevens voor de aalscholver (A017) in het lisselmeergebied een regiodoel toegepast,
mede doordat individuen voorkomend in het IJsselmeer, Oostvaardersplassen, Lepelaamplassen
afhankelijk zijn van hetzelfde foerageergebied.
Doel
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de populatie van
het lJsselrneergebied van ten minste 8000 paren.
De sleutetpoputatie 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
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grootste kolonies van Nedeiland. Gezien de andeUjk gunstige staat van instandhouding is

Niet-broedvogelsoorten
De doelen van de niet-broedvogels zijn uitgedrukt in behoud of uitbreiding omvang en behoud of
verbetering kwaliteit leef gebied 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 (Ao6s)).
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 200312004. 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.
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Zomervogel: Visdief
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Doortrekker: Bontbekpievler
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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 doet, 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 slaapplaatsfunctie 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:
Ao5o
Doet
Toelichting

Ao6
Doel
Toelichting

AlSi
Doe.i
Toelichting

Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10.30 0 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.
Stobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie eis
foerageergebied. De data zijn nog niet geschikt voor een trendanalyse. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Kemphaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6.300 vogels tseizoe.nsmeximum).
Aantallen 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
'
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Zoals hierboven aangegeven wordt in uitzonderingssituaties, voor de eider (A063) en zwarte zeeeend (A065) voor het aantal het midwintergetal gehanteerd:
Doe
Toelichting

SC:!üu G omvag e
ifot mti eet dtaaykracht voor een populatie van
gemiddeld 2.500 vogels (midwinter aantal).
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 ftucwatie 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 stuiten, jaar op jaar fluctuates 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 Noordzeehustzone, een teken 'K unnen zijn van herstel
van de voedseltituatie in de Waddenzee. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijniuke oorzaak van de lancietijk zeer ongunstige slaat van instandhouding is met

Als onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is in een aantal situaties in het doel geen aantal
opgenomen.
A0u.

Doet
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Aantallen roodkeelduiKe's 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 heruergt. in cle reguliere tellingen is deze soort slecht vertegenwoordigd,
maar recent lijken 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.
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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 dagteltingen 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 tetgegevens beperkt
beschikbaar zijn, zo wordt er gewerkt met seizoensmaxima omdat vaak alleen gegevens bestaan
uit de voor de soort relevante periode.
Doel

Toehchtino

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld i.soo 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 er als slaapplaats. Het Ijsselmeer is één van de
cnootste slaapplaatsen in Nederland. De soort is aanwetig 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 foeraqeergebieden op binnendijkse graslanden. Het aantalsverloop vertoont een
rier arrit Behoirt van cie hjdin situatie is
ostievr herd niet een sterke toelarne in r

Voor het Deltagebied is niet gewerkt met aantallen voor de omvang van de slaapplaatsen omdat
de betreffende gegevens zich daar nog niet toe tenen. In de toelichting op het doet is wel in
gegaan op de betekenis van de slaapplaats, waarbij is aangegeven of slaapplaats van regionale of
bovenregionale betekenis is.
Di

Toelichting

beHOuC ecn
en kwautet lee enien nul een daaykrachc vout een populatie van
gemiddeld 3100 vogels (seizoensgcniiddetde).
Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebieci en ais slaapplaats. Recent ook van belang als
slaapplaats (regionale betekenis). De draagkrachtschatung heeft alleen betrekking op do
foerageerfunictie. Voor de staapptaatsfunctie zijn geen aantallen bekend. Recent is de
populatie sterk in aantal toegenomen ten gevolge van natuurontwikkeling in het kader van
Plan Tir'hu
Behoud va de hukliqe siruetie is vr doend qrzien de landetlik ninrhae staat

Voor de systematiek bij de formulering van de niet- broedvogeldoelen wordt verwezen naar het
Natura 2000 doelendocument.
De SOVON-gegevens staan in het Rapport Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000
netwerk. SOVON 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 doet 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 & limeer 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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A005
Doel
Toelichting

Fuut
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
geiidded 1.300 vogels (seizoensgerniddelde).
in hei 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 a3nta ontwikKeinc4 . 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 0e. een Functie als foerageer -gebied.
Het iJsselmeer levert de grootste bijdrage in Nederland na de Grevelingen (voorheen gebied
met grootste bijdrage) en is vooral van belang in de maanden augustusoktober (ruiperide).
Voorheen vormde het IJsselmeer een belangrijke ruiconcentratie van ce. 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 ruitrrd ontwikkeld aan de andere kant van het meer,
mei een zwaartepunt ten noorden van Enkhuizen, maar de aantallen zijn aanzienlijk lager (ce.
a000). De afname komt overeen net die van andere viseters en is geconcentreerd rond 1992,
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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 (seizoensgemiddetde) 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.
32

Doel
Toeiichtrng

Ktuut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 510 vogels (seizoensgemiddelde).
Ondanks de blidrage van de Oosterschelde aan de Landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud » omdat herstel gezien de "zandhonger" niet
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
slikken met ongeveer 50 tra per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te remmen» zal
onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.
Aantallen kluten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort 0e. een functie als foerageergebied en ets slaapplaats. De draagkrachtschauing heeft
betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste bijdrage na de Waddenzee. De
populatie vertoonde een recente toename in het voorjaar door toegenomen

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 H91F0 droge hardhoutooibossen. Een ten gunste formulering kan ook zijn
gehanteerd ten gunste van broedvogels als de porseleinhoen (A119) of de kwartelkoning (A122).
Doel

Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 5.500 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang
foerageergebied ton gunste van hahitattypen H3270- slikkige rivieroevers, H6120
stroomdaigraslariden, HgiEo vochtige alluviate bossen, zachthoutooibossen (subtype A),
soorten rivierprik Hiogg of broedvogelsoorten. Aug porseteinhoen of A122 kwarteikoning is
toegestaan.
Aantallen kotganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie CiS foeraqeergebied en als 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 H314o kranswierwateren, een ten gunste
formulering voor dit habitattype opgenomen.
AO5

Doel

Toelichting

bjrioji

leelgelDUIG mei een Jrga.hi vJor een pepuiatie• van

gemiddeld 6.00 vogels (seizoensgerrriddelde). Enige achteruitgang in omvang
foerageercjebied ten gunste van H3140 kranswierwateren is toegestaan.
Aantallen tafeleeriden zijn van intornationale en grote nationale betekenis. Het gebied heeft
o.a, een functie als foorageergebed. Het gebied levert de grootste bijdrage in Nederland. De
soort is vooral aanwezig in oktober-kbruari. 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 Dronter meer en Nutdemauw. later zijn aantallen toegenomen en sinds
198 fluctuerend. De toename in de Vetuwerandmeren ging samen met een forse afname in
het Markermeer en IJsselmeer, terwijl de totale aantallen in het lisselmeergehied 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 ton
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
ç'rlr fl3C?Y Oide':Z.(ht
vorr:s het doe! op ht'[ wordt e'te!d

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 Vogelrichtlijngebied. Idem voor vogelsoorten in een Habitatrichtlijngebied
(categorie i).
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 loa, 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 is%) 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 slaapplaatsfunctie;

Is

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

s/

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 slaapplaatsfunctie staat in het Rapport Trends van
vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk. SOVON 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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S

de woordenlijst _(op alfabet)

Begrenzingssoort
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 -'et 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 hbitattype 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
Deelvan een leefgebied dat een soort gebruikt om te broeden.
Broeclvogel
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

Doorl:rekgebied
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
habit3telementen 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 drempetwaarde betrekking op de door SOVON/CBS geschatte maandgemiddelden in de
monitoringsgebieden voor watervogels (dus ruimer dan het Natura 2000 netwerk maar bij de
mees-:e soorten lager dan het werkelijk landelijk gemiddelde), regionaal op het door
SOVCN/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.

F

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

G

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).

H

Habitattype
Ecosysteemtype op het (and 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.

Hoogwatervluchtptaats
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 broedvogelatlas) in relatie tot de broedpopulatie
in de Europese Gemeenschap rond 2000 (Rapportage van Birdlife International) 1 . Gebruikte
schaal: - minder dan 2%, + van 2 tot en met 15%, ++ van 15-50%, .++ meer dan 50%.

1

.••..:

Hootcistructuur
voor cluuraam Oehoud biodweisnet dmrsoorten. Atterra rapport 1296,
WUR Atterra, Wageningen. (in druk)
Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur is een uitgave van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).
Hoofdauteurs: G.W. Lammers. A. van Hinsberg, W. Loonen, M.J.S.M. Reijnen, M.E. Sanders. Milieu- en
Natuurplanbureau Rapport nr 408768003

2

SirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The
Nethertands: BirdUfe 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 cp 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
broed vogelsoorten wordt aangenomen dat een aantal van 20 sleutelpopulaties een goede
garan:ie 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
doeleiidocumen 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
doel€n de trendwaarde voor 2003/04) meer dan 2% bedraagt van de landelijke trendwaarde,
gecorrigeerd voor het geschatte percentage vogels dat zich gemiddeld in de
monitonrigsgebieden 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%.

Crcg, UK.

Birdlife International. (BirdLife Conservadon 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.

o

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-monitoringsgebieden
(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 profielendocument worden de ecologische vereisten op het niveau van een habitattype of
een soort gepubliceerd.

R

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 fty-way. De fly-way betreft de samenhangende regio
van broedgebied tot en met overwintenngsgebied van de geografische populatie die
Nederland aan doet.
Relatieve bijdrage van een gebied
De bijdrage van een Natura 2000-ebied 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 loo paren (bijvoorbeeld
rietzanger).
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 plantensociologische 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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A045
4046

4048
4050
4051
4052
4054
4056
4067

A069
4103
4125

A130
A132
A137
A138
A140
A141
4143
4144

A149
4157

4160
4161
A162
A164

A169

93
95

Branclgans - n
Rotgans - n
Bergeend - n
Smient -n
Krakeend - n
Wintertaling - n
Pijlstaart - n
Slobeend - n
Brilduiker - n
Middelste zaagbek - n
Stechtvalk - n
Meerkoet - n
Scholekster - n
Kluut - b,n

Bontbekplevier -

b,n

Strand plevier - b,n
Goudplevier - n
Zilverplevier - n
Kanoet - n
Drieteenstrandloper - n
Bonte strandloper - n
Rosse grutto- n
Wulp - n
Zwarte ruiter - n
Tureluur - n
Groenpootruiter - n
Steenloper - n
Visdief - b
Dwergstern - b

oorstel voor het toevoegen aan de database:
Dodaars - n
Wilde eend - 8
Kievit - n 8
Grote stem - b
Noordse stem - b

A004
A053
A142
A191
A194

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Ao81
Bruine kiekendief - b 18
A183
Kleine manteirT eeuw -- b

Kernopgaven
iii

116

1.19

Rust- en foerageergebieden: Behoud slikken en platen voor rustende en
foeragerende niet-broedvogels zoals voor bonte strandloper A149, rosse grutto A157,
en rustgebieden voor
scholekster A130, kanoet 4143, steenloper A169 n
gewone zeehond H1365
Diversiteit schorren en kwelders:
oui AadJerzee eii herstel (Delta) van
schorren en zilte graslanden (buitendijks) H1330_A met alle successiestadia, zoet-zout
overgangen, verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als
hoogwatervluchtplaats.
Binnendijkse brakke gebieden: Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse
brakke gebieden voor noordse woelmuis *H1340, broedvogels (kluut A132, sterns),
overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H7140_B, schorren en zilte graslanden

(binnendijks)H1330_B
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for wiicenroosje) H643Ci H en als hoogwatervluchtptaats.

Instandhoudingsdoelen
Alaemene 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 instandhoudingsdoeten zijn geformuleerd.
Habitattypen
Grote, ondiepe kreken en baaien
HuGo
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting De Oosterschelde is het enige gebied dat voor dit habitattype grote baaien is
aangemeld. De kwaliteitsdoelstelling betreft enerzijds behouden van het de variatie en
oppervlakten aan slikken en platen en permanent onder water staande delen (de
verdeling tussen diepe en ondiepe, laagdynamische en hoogdynamische delen en
zandige en slibnjke delen) met hun bijbehorende biodiversiteit en anderzijds de
aanwezigheid van zeegrasvetden. Kwaliteitsverbetering in de volle breedte wordt gezien
de "zandhonger" niet realistisch geacht. De zandhonger leidt tot een verwachte afname
van platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel
mogelijk 'te remmen' dan wel te stoppen zal met voorrang nader onderzoek plaats
vinden naar effectieve maatregelen op de korte en (middel)Lange termijn. Mogelijke
verbeteringen van kwaliteit kunnen b.v. liggen in het doen ontstaan van mosselbanken
op droogvallende platen. Slik-en zandpLaten van de Oosterschelde voorkomend in de
vorm van laag dynamische platen maken onderdeel uit van het habitattype 116o grote
baaien.
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en
andere zoutminnende planten
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal
Doel
(subtype A).
Toelichting In het bekken van de Oosterschelde is het habitattype zilte pionierbegroeiingen,
zeekraal (subtype A) nog slechts in kleine oppervlakten aanwezig door de erosie van de
schorren. Binnendijks in de inlagen en karrevelden is echter nog een brede variatie en
aanzienlijk oppervlakte van het habitattype aanwezig. Hier bestaan ook goede
mogelijkheden voor uitbreiding van het type in de binnendijkse
natuurontwikkelingsgebieden.
H1310

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
H1320
Behoud oppervlakte.
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,
Natura 2cyoo gebiedendocumen*,- werkdocument Nawra 2000 aanwizingsbesWit

heeft het hier een duidelijke functie als beschermingszone tegen het eroderen van
schorren (habitattype H1330). Mogelijk herbergt de Oosterschelde nog de enige locatie
in ons land met het oorspronkelijke klein slijkgras, maar recente waarnemingen hiervan
zijn niet bekend.
H1330

Doet

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) en
uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit schorren en zilte graslanden, binnendijks
(subtype B).
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden is langs de Oosterschelde als gevolg van
het veranderd getij na de afsluiting sterk achteruitgegaan in oppervlakte en kwaliteit; zo
is onder meer een groot deel van de lage schorren overwoekerd met engels slijkgras.
Het is de vraag of het onder de huidige infrastructurele omstandigheden mogelijk is om
de kwaliteit te herstellen; mogelijk kan enige verhoging van de getijdeverschillen
hieraan bijdragen of kunnen door gericht beheer delen van het schor verjongd worden.
Binnendijks, in de inlagen en karrevelden, komt het habitattype in bijzondere vormen
voor, met een grote variatie aan begroeiingstypen. Er zijn mogelijkheden voor
uitbreiding van deze binnendijkse, zilte begroeiingen door middel van
natu u rontwi k keling.
H7140

Overgangs -en trilveen

Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van overgangs- en trilvenen,
veenmosrietlanden (subtype B).
Toelichting In een aantal zoete inlagen komt het habitattype overgangs- en tritvenen,
veenmosrietlanden (subtype B) voor, in een matige kwaliteiten op een geringe
oppervlakte. Het betreft een zeldzame situatie in dit deel van het land; door successie
zal het habitattype zich naar verwachting uitbreiden en soortenrijker ontwikkelen.
Soorten
H1340

*Noordse woelmuis

Doel

Uitbreiding verspreiding, omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie.
Toelichting De Oosterschelde levert een grote bijdrage voor de noordse woelmuis, een sterk
bedreigde en internationaal belangrijke soort. De soort komt vooral binnendijks voor in
inlagen en karrevelden. Door verdere natuurontwikkeling van brakke en zoete
moeraslanden in een gordel rondom de Oosterschelde is uitbreiding leefgebied te
realiseren.
H1365

Doel

Gewone zeehond

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 Oosterschelde kan een bijdrage leveren aan de regionale doelstelling van ten minste
200 exemplaren in het Deltagebied voor de gewone zeehond. Door het instellen van
rustgebieden kan verstoring worden voorkomen.
Broedvoaels
A132
Kluut
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 2.000 paren.
Toelichting De kluut is van oudsher een broedvogel waarvoor de Koudekerkse Inlage een grote
bijdrage leverde in de 80-er jaren (maximaal 109 paren). De populatie is in de 80-er en
90-er jaren redelijk stabiel gebleven met een lichte inzinking halverwege de 90-er jaren
(minimum 136 paren in 1996), 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 sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd
vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied.
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BontbekpLevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 100 paren.
Toelichting Na de vestiging aan het begin van de vorige eeuw nam de bontbekplevier geleidelijk toe
in aantal tot in de 70-er jaren. Sedertdien beweegt het aantal broedparen zich tussen de
20 en 45, zonder een eenduidige trend (recent maximaal 34 paren in 1999).
Broedplaatsen met een grote bijdrage zijn Neeltje Jans en de
natuurontwikkelingsprojecten langs de kust van Tholen (Stinkgat en Noordpolder).
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 Zeeuwse Delta ten
behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A137
Doel

Strandpievier
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren.
Toelichting De strandplevier is van oudsher broedvogel op (schelpen)strandjes langs de kust. Voor
het in gebruik nemen van de stormvloedkering in 1986 broedden jaarlijks meer dan 30
paren in het gebied (bijvoorbeeld 1979 54 paren). Daarna namen de aantallen gestaag af
tot een dieptepunt in 2001 met 0 paren. De door natuurontwikkeling (Plan Tureluur)
geschapen nieuwe broedgelegenheid in het noordelijke deel van de Prunje (net buiten
de oorspronkelijke begrenzing van het Vogelricht(ijngebied) bood onderdak aan 30
paren in 2002 en in 2003 werden in de Oosterschelde weer 16 paren geteld. Gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie in dit
natuurlijke habitat gewenst. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit zullen worden
onderzocht. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een zelfstandige
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Deltagebied ten
behoeve van een regionale sleutelpopulatie (het aantal is gebaseerd op 5
jaarsgemiddelden).
A138
Doel

A191
Doel

Grote stem
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. Een recente broedplaats is de Flaauwersintaag. 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.
A193
Doel

Visdief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 6.500 paren.
Toelichting Verspreid langs de kusten van de Oosterschelde zijn van oudsher, relatief kleine,
kolonies van de visdief te vinden. De recente toename komt overeen met het landelijke
herstel van het dieptepunt eind 60-er jaren. Maximaal werden in 2003 1146 paren
geteld. De belangrijkste broedplaatsen liggen langs de kust bij Serooskerke
(bijvoorbeeld. Flauwers en Weevers Inlaag) met ongeveer de helft van de
broedpopulatie van de Oosterschelde in 2002 (440 van de 820 paren). 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.
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Noordse stem
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Toelichting De noordse stern bereikt in het Deltagebied de zuidgrens van haar verspreiding. Jaarlijks
komen in de hele delta 30 - 60 paren tot broeden waarvan doorgaans de helft in de
Oosterschelde. Meestal broeden enkele paren bijeen in natuurontwikkelingsgebieden.
Een relatief goed jaar was 2003 met 28 paren. Het gebied Levert onvoldoende
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de
draagkracht in de regio Deltagebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A194
Doel

A195
Doel

Dwergstern
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 300 paren.
Toelichting De verspreiding van de dwergstern hangt vooral samen met het aanbod aan geschikte
schelpenrijke strandjes. Hoewel de dwergstern van oudsher een geregelde broedvogel
is, fluctueren de aantallen sterk van slechts enkele paren tot meer dan 100 (gemiddeld in
de periode 1993 - 2002 35 paren, minimaal 10 in 2000 en maximaal 73 in 2001). Het
werkeiland Neeltje Jans vervulde tijdelijk een belangrijke functie met als maximum 115
paren in 1984. In recente jaren is de kust bij Serooskerke in trek: in 2002 40 paren op een
nieuw aangelegd schelpeiland (Vogeleiland 't Heertje in de Schelphoek). 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.
Niet-broedvoaels
A004
Dodaars
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen dodaars zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Het betreft een concentratiegebied met de grootste
bijdrage van de dodaars na het Veerse Meer, maar in het algemeen heeft de soort een
diffuse verspreiding. De populatie is toegenomen, weliswaar met fluctuaties verbonden
aan de strengheid van de winters, conform het landelijke aantalsverloop. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A0o5
Doel

Fuut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 370 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen futen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een
functie als foerageergebied. De soort komt vooral voor in het najaar, met hoogste
aantallen in augustus-december. Midden jaren negentig is de populatie toegenomen
doordat de aantallen langer hoog bleven, daarna heeft een terugval plaatsgevonden en
tenslotte een nieuwe toename. Dit patroon komt sterk overeen met dat van de
middelste zaagbek en de aalscholver. Behoud van de huidige situatie is voldoende want
de vermoedelijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding
ligt niet in dit gebied.
A007

Doel

Kuifduiker

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 8 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kuifduikers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage na de
Grevelingen. Recent is de populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

Ji?

A017

Aalscholver

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 360 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de foerageerfunctie. De
populatie is toegenomen in een enigszins fluctuerend patroon, dat sterk lijkt op dat van
de fuut en de middelste zaagbek en waarschijnlijk is gestuurd door veranderingen in
visbeschikbaarheid. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
Doel

Kleine zilverreiger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kleine zilverreigers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrag na
de Grevelingen en de Westerschelde & Saeftinghe. Recent is de populatie sterk in aantal
toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A026
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen lepelaars 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 beide functies. Recent is de populatie sterk in aantal toegenomen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A034
Doel

Kleine zwaan
A037
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Doel
Toelichting Aantallen kleine zwanen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort vooral een functie als slaapplaats. De randen (o.a. inlagen van het
gebied hebben voor de soort een functie als slaapplaats voor vogels uit SchouwenDuiveland, Tholen, Noord-Beveland en Zuid-Beveland. Slaapplaats van regionale
betekenis. Aantallen liepen midden jaren negentig op tot enkele honderden vogels,
daarna was er sprake van een afname. Behoud van de huidige situatie is voldoende
want de vermoedelijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding ligt niet in dit gebied.

Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.300 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. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De slaapplaats is van regionale
betekenis. De meeste grauwe ganzen foerageren in de landbouwgebieden rondom de
Oosterschelde. Recent is de populatie sterk in aantal toegenomen. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A043
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Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.100 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. Recent ook van
belang als slaapplaats (regionale betekenis). De draagkrachtschatting heeft alleen
betrekking op de foerageerfunctie. Voor de slaapplaatsfunctie zijn geen aantallen
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bekend. Recent is de populatie sterk in aantal toegenomen ten gevolge van
natuurontwikkeling in het kader van Plan Tureluur. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Rotgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen rotganzen zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste
bijdrage na de Waddenzee. Er was sprake van relatief hoge aantallen rond 1990, daarna
is de populatie afgenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is
geen landelijke herstelopgave geformuleerd.
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Bergeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bergeenden 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 beide functies. Het gebied levert de grootste
bijdrage na de Waddenzee en de Westerschelde. De populatie is toegenomen met enige
fluctuatie. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
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Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 12.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De slaapplaats is
van regionale betekenis. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De
Oosterschelde levert één van de grootste bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk. De
soort is een wintergast, verschijnt vanaf september, de meeste vogels zijn weer
verdwenen in april. De populatie is toegenomen, vooral sinds 1997, met name rond
natuurontwikkelingsgebieden die in het kader van Plan Tureluur zijn aangelegd.
Belangrijke foerageergebieden zijn ook de Rammegors en de Zandkreek. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
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Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De
populatietoename in de tweede helft van de jaren negentig lijkt na 2000 af te vlakken.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wintertallingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. De soort is vooral aanwezig van augustus-april,
hoogste aantallen in september-december. In de tweede helft van de jaren negentig is
de populatie sterk toegenomen, evenals de smient met name rond
natuurontwikkelingsgebieden als de Prunje en Scherpenissepolder. De wintertaling
foerageert vooral op zaden Langs begroeide randen van slikken en profiteert van vroege
successiestadia in dynamische gebieden of na uitvoering van natuurontwikkeling.
Zonder aangepast beheer kan een respons als in de Prunje en Scherpenissepolder
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tijdelijk zijn. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave geformuleerd.
Wilde eend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 5.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wilde eend o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied
levert de grootste bijdrage na de Waddenzee, Westerschelde en Haringvliet. Sinds 2000
is er sprake van relatief hoge aantallen. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
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Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 730 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De Oosterschelde levert in Nederland
de grootste bijdrage na de Waddenzee en Westerschelde & Saeftinghe. De soort is een
wintergast, aanwezig in oktober-maart. In de loop van de jaren negentig is de populatie
toegenomen in een patroon dat sterk herinnert aan dat van smient, slobeend en
wintertaling. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave geformuleerd.
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Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 940 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste
bijdrage na de Oostvaardersplassen. De soort is een doortrekker, hoogste aantallen in
september-november en maart/april en recent in hogere aantallen overwinterend. Vanaf
1998 is de populatie sterk toegenomen in een patroon dat sterk herinnert aan dat van
smient, pijlstaart en wintertaling. De slobeend foerageert veelal op plantaardig
materiaal in slik of ondiep water langs begroeide oevers. Belangrijk zijn de schorren van
Rattekaai/Eerste Bathpolder, Rammegors en Prunjepolder. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
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Brilduiker
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 680 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van 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 een wintergast, vooral aanwezig in november-maart. De populatie is
toegenomen tot midden jaren negentig, daarna weer afgenomen, recent heeft enig
herstel plaatsgevonden (patroon vertoont enige overeenkomst met dat van de duikende
viseters). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de Landelijk gunstige staat
van instandhouding.
A069
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Middelste zaagbek

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 350 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen middelste zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage na de
Grevelingen. De soort is een wintergast, aanwezig in oktober-april. Aanvankelijk
vertoonde het aantalsverloop een sterke najaarspiek in oktober, maar midden jaren
negentig is de populatie toegenomen doordat de vogels meer bleven overwinteren, met
name in het oostelijke deel van het gebied, daarna heeft een afname plaatsgevonden en
tenslotte weer een nieuwe toename. Dit patroon komt sterk overeen met dat van de
documen Natura

fuut (A005) en de aalscholver (Ao17) en heeft mogelijk te maken met veranderingen in
lokaal voedselaanbod of doorzicht. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Slechtvalk
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen slechtvalken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage in Nederland na
de Waddenzee. Er is sprake van een forse doorgaande populatietoename, net als in
andere delen het land. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
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Meerkoet

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied.
Populatieaantallen fluctueren, na 2000 waren aantallen relatief hoog. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd.
Scholekster
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 24.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de "zandhonger" niet
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te
remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden.
Aantallen scholeksters zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste
bijdrage na de Waddenzee. De soort is vooral aanwezig in najaar en winter, hoogste
aantallen in augustus-februari. Verplaatsing van mosselpercelen naar dieper water en
toenemende kokkelvisserij verlaagde de draagkracht van de Oosterschelde voor
scholeksters. Tegenwoordig zijn de scholeksters in de Oosterschelde vrijwel geheel op
kokkels aangewezen. De afname van de aantallen vond plaats in alle delen van de
Oosterschelde behalve de noordtak. Dit gedeelte werd in 1993 voor scheipdiervisserij
gesloten (Structuurnota Zee- en Kustvisserij), maar herbergt relatief beperkte
hoeveelheden kokkels die bovendien van relatief slechte kwaliteit zijn. Door een afname
van de aantallen scholeksters in de andere gebieden, veranderde de noordtak van de
minst belangrijke naar de belangrijkste sector. In het westelijke deel van het gebied zijn
de overwinterende aantallen gehalveerd, waarbij het seizoenspatroon meer het beeld
van een doortrekpatroon dan van een overwinteringspatroon heeft gekregen. Tussen
1999 en 2001 was er sprake van enig herstel, daarna zijn aantallen licht gedaald.
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Kluut

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 510 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de "zandhonger" niet
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
stikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te
remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden.
Doel
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Aantallen kluten 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 beide functies. Het gebied levert de grootste bijdrage na de
Waddenzee. De populatie vertoonde een recente toename in het voorjaar door
toegenomen broedvogelpopuLaties in natuurontwikkelingsgebieden Prunje en
Scherpenissepolder.
A137

Bontbekpievier

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bontbekp(evieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste bijdrage na de Waddenzee
voor de populatie die in West-Europa en Noord-Afrika overwintert. Voor de populatie
die naar W/Z-Afrika trekt, levert het gebied de grootste bijdrage na de Waddenzee en de
Westerschelde. De soort is grotendeels doortrekker met een scherpe piek in september,
die wordt toegeschreven aan de laatstgenoemde populatie, evenals de hoogste van de
twee veel lagere voorjaarspieken in mei. Een eerdere, nog lagere maar wel afzonderlijke
piek in maart wordt toegeschreven aan de eerstgenoemde populatie. Deze populatie
beleefde in de Oosterschelde een dal in de eerste helft van de jaren negentig maar
herstelde zich daarna. De andere populatie is min of meer stabiel. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel
is de verwachting dat het leefgebied zal afnemen; door de "zandhonger" zullen platen
en slikken in oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de "zandhonger" wordt echter niet
realistisch geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel
mogelijk 'te remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs
genomen kunnen worden.
Doel
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Strandplevier

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de "zandhonger" niet
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te
remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden.
Aantallen strandpievieren zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting
heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste bijdrage na de
Westerschelde. De soort komt in de Oosterschelde vrijwel alleen voor in het
zomerhalfjaar, maar anders dan bijv. Grevelingen een sterk accent op de periode van de
najaarstrek, met een scherpe piek in augustus. Er ligt een sterk accent op de periode van
de najaarstrek, met een scherpe piek in augustus. Eind jaren tachtig is de populatie
afgenomen, maar sinds begin jaren negentig is deze stabiel. De aantallen doortrekkers
in Nederland worden grotendeels bepaald door de omvang van de eigen
broedpopulatie en de afname is voor een groot deel een gevolg van verlies aan
geschikte broedgebieden. De draagkrachtschatting is berekend over de periode na de
grootste landelijke afname, 1989-2003.
Doel

Goudplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen goudplevieren zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
A140
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draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Oosterschelde levert als
foerageergebied van de goudplevier de grootste bijdrage binnen het Natura 2000
netwerk. na de Waddenzee en Grevelingen (verspreiding is echter vrij diffuus). Aantallen
laten een sterke, doorgaande toename zien, afgezien van de lage waarden in 2003104.
Behoud van de huidige situatie is voldoende want de vermoedelijke oorzaak van de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding ligt niet in dit gebied.
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Zilverplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zilverplevieren zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste
bijdrage na de Waddenzee. De soort is het hele jaar present met lage aantallen in
juni/juli en doortrekpieken in september en mei, maar ook relatief hoge aantallen
overwinteraars. Het aantalsverloop is min of meer stabiel, met tijdelijk verhoogde
aantallen rond midden jaren negentig. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel is de verwachting dat het
leefgebied zal afnemen; door de "zandhonger" zullen platen en slikken in oppervlakte
achteruit gaan. Herstel van de "zandhonger" wordt echter niet realistisch geacht. Het
doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en slikken met ongeveer 50 ha
per jaar. Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk 'te remmen' zal
onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.
A142
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Kievit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het betreft een
concentratiegebied met de grootste bijdrage na de Waddenzee (verspreiding is echter
diffuus). Aantallen zijn geleidelijk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd.
Kanoet
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
populatie van gemiddeld 7.700 vogels (seizoensgemi ddelde).
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de "zandhonger" niet
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te
remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden. Aantallen kanoeten zijn van internationale (ondersoort islandica) en grote
nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied
en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied
levert voor beide ondersoorten de grootste bijdrage na de Waddenzee. Hoogste
aantallen komen voor in de winter, november-februari, de ondersoorten islandica en
canutus trekken in augustus door in veel lagere aantallen. Er is sprake van een
doorgaande populatietoename met enige fluctuatie voor beide ondersoorten.
A143
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Drieteenstrandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 260 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de "zandhonger" niet
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te
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remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden. Aantallen drieteenstrandlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het betreft het vijfde gebied
van de drieteenstrandloper in Nederland. Aantallen vertonen een doorgaande toename,
conform de landelijke trend.
Bonte strandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 14.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bonte strandlopers 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 beide functies. Het gebied levert de grootste
bijdrage na de Waddenzee. De soort is een doortrekker en een wintergast, met hoogste
aantallen van oktober-mei. Aantallen zijn stabiel, maar net als bij een aantal andere
soorten met schijnbaar cyclische fluctuaties die waarschijnlijk worden gestuurd door
strenge winters (via invloed daarvan op voedselbeschikbaarheid). In jaren na strenge
winters vertrekken de vogels met name in het centrale deel van de Oosterschelde
relatief vroeg in het seizoen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel is de verwachting dat het Leefgebied
zal afnemen; door de "zandhonger" zullen platen en slikken in oppervlakte achteruit
gaan. Herstel van de "zandhonger" wordt echter niet realistisch geacht. Het doel is
afgestemd op een verwachte afname van platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar.
Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk 'te remmen' zal onderzocht
worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.
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Rosse grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen rosse grutto's 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 beide functies. Het gebied levert voor beide
populaties de grootste bijdrage na de Waddenzee. De soort is het hele jaar present, met
lage aantallen in juni/juli, en doortrekpieken in augustus/september en nog duidelijker
in mei. In augustus en mei betreft het de populatie die in NW/W -Afrika overwintert. In
het centrale deel van de Oosterschelde zijn de aantallen in de wintermaanden echter
vrijwel even hoog als die tijdens de doortrekperiodes. De soort overtijt samen met
zilverplevieren (A141), bonte strandlopers (A149) en kanoeten (A143) op zandplaten, in
kreken, dijktaluuds en schorren zoals de Dortsman, Kattendijke, Herkingen en de
zuidkust van Schouwen. Bij verhoogd water wijken ze o.a. uit naar de Middelplaten in
het Veerse Meer. Die van de noordtak gaan vaak naar de Grevelingen (Herkingen en
Battenoord). De aantallen van beide populaties zijn stabiel. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel is de
verwachting dat het leefgebied zal afnemen; door de "zandhonger" zullen platen en
slikken in oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de "zandhonger" wordt echter niet
realistisch geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en slikken
met ongeveer 50 ha per jaar. Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk
'te remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden.
A157
Doel

Wulp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6.400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wulpen 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 beide functies. Het gebied levert de grootste bijdrage na de
A160
Doet
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Waddenzee. De soort is het hele jaar present, met hoogste aantallen in juli-april met
maxima in augustus/september, wanneer in het gebied tevens de vleugelrui wordt
doorgebracht. De belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen zijn de Stikken van den
Dortsman, schor van Rattekaai/Eerste Bathpolder, zuidkust Schouwen en Pieterspolder
bij Yerseke, in het algemeen op korte afstand van de foerageergebieden. De aantallen
zijn stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding. Wel is de verwachting dat het leefgebied zal afnemen; door
de "zandhonger" zullen platen en slikken in oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de
"zandhonger" wordt echter niet realistisch geacht. Het doel is afgestemd op een
verwachte afname van platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om de
achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk 'te remmen' zal onderzocht worden
welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.
Ai61

Doel

Zwarte ruiter

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 310 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zwarte ruiters zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste
bijdrage na de Waddenzee (Dollard en Balgzand). De soort is een doortrekker, sterk
geconcentreerd in de nazomer/herfst, hoogste aantallen juli-november en een piek in
augustus/september, duidelijk later dan in de Westerschelde. Tijdens de voorjaarstrek in
april/mei zijn de aantallen veel lager. Het aantalsverloop is min of meer stabiel, mogelijk
met een lichte toename. De zwarte ruiter heeft een voorkeur voor de meest slikkige
delen van de platen. De soort overtijt vooral in de Flaauwers Intaag, Prunje, Rammegors
en Deesche Watergang, Kwistenburg en Middelplaten. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel is de verwachting
dat het leefgebied zal afnemen; door de "zandhonger" zullen platen en slikken in
oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de "zandhonger" wordt echter niet realistisch
geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en slikken met
ongeveer 50 ha per jaar. Om de achteruitgang van het leefgebied 2Dveel mogelijk 'te
remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden.
A162

Doel

Tureluur

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de "zandhonger" niet
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
stikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te
remmen' zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden.
Aantallen tureluurs 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 beide functies. Het gebied levert de grootste bijdrage na de
Waddenzee (Friese kust) voor beide populaties. Hoogste aantallen komen voor in
juli/augustus, als de populatie die in Z-Europa en W-Afrika overwintert, doortrekt. De
aantallen in deze twee maanden zijn in de Oosterschelde geleidelijk toegenomen. Na
augustus nemen de aantallen geleidelijk af en gaat het om de NW-Europese
winterpopulatie. Deze populatie is stabiel, met fluctuaties. In april is er weer een kleine
doortrekpiek.
A164

Doel

Groenpootruiter

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 150 vogels (seizoensgemiddelde).

-:))

11? c

r'dedo:imeit Do •:-rsiht»d± noverbor 2ÜO

Toelichting Aantallen groenpootruiters zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies. Het gebied Levert de grootste bijdrage na de Waddenzee.
De populatie is begin jaren negentig in aantal toegenomen, daarna min of meer stabiel.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de Landelijk gunstige staat van
instandhouding. Wel is de verwachting dat het leefgebied zal afnemen; door de
"zandhonger" zullen platen en slikken in oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de
"zandhonger" wordt echter niet realistisch geacht. Het doel is afgestemd op een
verwachte afname van platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om de
achteruitgang van het Leefgebied zoveel mogelijk 'te remmen' zal onderzocht worden
welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.
A169
Doel

Steenloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 580 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de "zandhonger" niet
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk 'te
remmen' zat onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden.
Aantallen steenlopers zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert voor beide
populaties de grootste bijdrage na de Waddenzee. De soort is het hele jaar present maar
met lage aantallen in juni en juli. Sinds eind jaren tachtig is de populatie enigszins
afgenomen in een patroon dat, afgezien van tijdelijk extra verlaagde aantallen rond
1992, overeenkomsten vertoont met dat van de scholekster (A130), met neiging tot
verschuiving van overwintering naar doortrek, doordat de aantallen tijdens de
doortrekpieken in augustus en mei nauwelijks zijn veranderd. En evenals bij de
scholekster (A130) Lijkt sinds 1999 sprake te zijn van enig herstel.
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Overeenkomstig de i3riterpretine zoals gehanteerd in het Lijstdocument 2004 maakt het habitattype slik- en zandplaten
(H1 4o} onderdeel uit van het habitauype grote baaien Hia6o).
Aartal thans hoger dan tl.i% van biogeooratisthe populatie.
Aaitai thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sletitelpopulatie.
Aa ta; thans lager dan 1% van dv Nederlandse broedpopulatie of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren aan

ra 2001) gebiedendocurnent - werkdocument Natura 2000 aanwijzinqbesluit

19

. — ,-;- l -

-

• 1

-.

-

-

-

-

-

1

air

ç
rL

- j -II •

•ffi

Ii

_I_-1 •

r

- ..

-

'
J

-

is

t

L

19

ip

l

-

-. -:

•u

-

..-

-., '«- -

trJt
ïi LA.

i

i'!'

tj'':
1.0

•:

ij

L1•!

:i[:•-

4-.

-

t t

1
1

•__,_

A-1--

--

du

-

:

#tr

-

IIL 11

1

:

11

lJ1t

I:;_L

•

t

-

-

•-it --tic

E.

:-

- -

1I

t_.______-4-

•

•

-

4-

-

-—

1

cu:n,rT

.1

eeç;- r1-'r ro.'pr:'h-'

Natura 2000 gebied 119 - Veerse Meer
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Noordzee, Waddenzee en Delta
Vogelrichtlijn
NL9802025
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, particulieren
Zeeland
Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere
2.552 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Veerse Meer is een voormalig onderdeel van het Oosterschelde estuarium. Na de aanleg van de
Veerse Dam in 1961 verdwenen eb en vloed uit het gebied. Sindsdien is het Veerse Meer een
brakwatermeer en is ruim 2000 ha schorgebied permanent droog komen te liggen. Medio 2004 is een
doorlaat naar de Oosterschelde in gebruik genomen. Hierdoor is het meer weer zouter geworden en
is het zuurstofgehalte in de diepere delen verhoogd. Mariene soorten nemen langzaam weer toe.
In het meer liggen zandbanken en kleine eilanden. Het Veerse Meer is omgeven door vochtige
graslanden en landbouwgebied. Op ondiepe plaatsen Langs de oevers komen moerasvegetaties voor.
Elders liggen vochtige graslanden en ruigten. Ten gevolge van zoute kwel komen naast vochtige
graslanden ook zoutvegetaties voor.

Begrenzing
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op de kaart op een technische punt verbeterd:
langs de Veerse Dam is de grens op de kaart gelegd op de buitenrand van de steenglooiing.
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is bij de aansluiting op de Manteling van Walcheren
verkleind met 22 ha. Hier is een strook duingebied dat onderdeel uitmaakt van het duingebied van
Walcheren overgeheveld van het Vogelrichtlijngebied Veerse Meer naar het Habitatrichtlijngebied
Manteling van Walcheren, omdat het geen functie heeft voor de watervogels waarvoor het Veerse
Meer is aangewezen.

Natura 2000 database
Vogelrichtlijnsoorten

Soortnr
A004
A005
A017
A026
A034
A037
A045
A046
A050

Soort
Dodaars n
Fuut n
Aalscholver b,n
Kleine zilverreiger
Lepelaar n
Kleine zwaan n
Brandgans n
Rotgans n
Smient n
-

-

-

-

n

-

-

-

-

-
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A051
A053
A054
A056
Ao61
A067
A069
A125
A132
A140
A183

Krakeend n
Wilde eend n
Pijlstaart n
Slobeend n
Kuifeend n
Brilduiker n
Middelste zaagbek n
Meerkoet n
Kluut n
Goudplevier n
Kleine mantelmeeuw b
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
A034
Lepelaar - b
Kolgans - n
A041
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A103
Slechtvalk - n

Kernopgaven
1.04

Foerageerfunctie visetende vogels: Behoud foerageerfunctie visetende vogels in het
bijzonder voor fuut A005
en middelste zaagbek A069.

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.
B roedvooels
Ao17
Aalscholver
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 300 paren.
Toelichting Na vestiging van een kolonie aalscholvers in 1987 op de Middelplaten is deze gestaag
gegroeid tot een (voorlopig) maximum van 576 paren in 2002. Gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding van de populatie is behoud op een bescheiden
niveau voldoende. Het gebied kan voldoende draagkracht leveren voor een
sleutelpopulatie.

1
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Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 10 paren.
Toelichting In 1996 vestigde de lepelaar zich op de Middelplaten. Het aantal nam langzaam toe en
in 2002 bedroeg het aantal paren 14. Gezien de gunstige landelijke staat van
instandhouding van de populatie is behoud voldoende. Het gebied kan onvoldoende
draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht
in de regio Deltagebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A034
Doet

A183
Doel

Kleine mantelmeeuw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 700 paren.
Toelichting De kleine mantelmeeuw vestigde zich in 1974 op de Middelplaten. De kolonie is
vervolgens gegroeid tot een maximum van 1240 paren in 1998. In de jaren daarna
schommelde het aantal sterk tussen de 400 en 1122 paren. Behalve op de Middelplaten
wordt soms gebroed op de Goudplaat. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding van de populatie is behoud voldoende. Het gebied kan voldoende
draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie.
Niet-broedvogels
Dodaars
A004
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de dodaars o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert
als overwinteringsgebied in Nederland de grootste bijdrage. De soort is vooral aanwezig
in oktober-maart, vooral in beschutte delen van het gebied, zoals havens, sluizen en
kreekresten, vaak foeragerend bij visnetten en fuiken. Er bevindt zich doorgaans een
concentratie van aantallen rond Veere, aansluitend op het talrijk voorkomen in het
Kanaal door Walcheren. Aantallen fluctueren in een bijna cyclisch patroon, gestuurd
door strenge winters, waarbij herstel in het Veerse Meer sneller lijkt te verlopen dan in
de Grevelingen en Oosterschelde. De populatie is afgenomen t.o.v. de jaren zeventig,
maar sinds midden jaren tachtig stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Fuut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 290 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. Het gaat vooral om
overwinteraars, aanwezig in oktober-maart. Hoogste dichtheden bevinden zich in het
oosten van het meer, net als in de Grevelingen aansluitend op de doorlaatsluis.
Aantallen zijn min of meer stabiel, recent enige toename, mogelijk in relatie met afname
in de Grevelingen, en hoewel de aantallen in het Veerse Meer lager zijn, zijn de
dichtheden tegenwoordig vergelijkbaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende
want de vermoedelijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding ligt niet in dit gebied.
A0o5
Doet

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de foerageerfunctie. De
omvang van de populatie fluctueert enigszins, waarschijnlijk in samenhang met
veranderingen in de omvang van een kolonie van enkele honderden paren op de
Middelptaten. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A017
Doel
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A026
Doel

Kleine zilverreiger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 7 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zilverreiger o.a. een functie als foerageergebied. Eind
jaren negentig was er sprake van een sterke populatietoename, daarna vooralsnog
stabiel, met tegenwoordig enkele tientallen vogels. De soort is vooral een
overwinteraar, hoogste aantallen in november in relatie tot verlaging van het peil in die
periode. 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 4 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoont een toename, net als in andere delen van de regio. Behoud van
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A034
Doel

A037

Kleine zwaan

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan vooral een functie als slaapplaats. De slaapplaats,
van regionale betekenis, wordt bezocht door vogels uit de nabije omgeving. Walcheren,
Noord-Beveland en Zuid-Beveland. Aantallen zijn afgenomen, weliswaar met fluctuaties.
Behoud van de huidige situatie is voldoende want de vermoedelijke oorzaak van de
landelijk matig ongunstige staat van instandhouding ligt niet in dit gebied.
Kolgans
A041
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen kolganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft vooral een
functie als slaapplaats. De slaapplaats is van regionale betekenis. Aantallen lopen op tot
enkele duizenden vogels. De gegevens echter zijn niet toereikend voor een
trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A045
Doel

Brandgans

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 600 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 en de trendanalyse hebben betrekking op de foerageerfunctie, de
internationale betekenis betreft echter de slaapplaatsfunctie. De slaapplaatsfunctie is
mogelijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering
in het doel. Vooral de Middelplaten worden als slaapplaats gebruikt. Veranderingen in
aantallen en timing van aanwezigheid is afhankelijk van natuurontwikketing. Na de
inrichting van Plan Tureluur rondom de Oosterschelde is de betekenis van de slaapplaats
minder geworden. Vroeger sliepen ook brandganzen van Schouwen-Duiveland soms in
dit gebied, nu is dat niet meer het geval en is het gebied als slaapplaats vooral van
belang voor lokaal aanwezige vogels. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Rotgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de rotgans o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het betreft het vijfde
gebied voor de rotgans binnen het Natura 2000 netwerk, maar veruit ondergeschikt aan
Waddenzee en Oosterschelde. Vooral de Middelplaten worden als slaapplaats gebruikt.
A046
Doel
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Aantallen zijn echter sinds eind jaren tachtig meer dan gehalveerd. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De slaapplaats is van
regionale betekenis. De soort is een wintergast, aanwezig in september-maart. De
populatie is toegenomen, wel is waar met de nodige fluctuaties. Er is sprake van
verhoogde aantallen bij koude en sneeuwval. De soort komt deels ook rustend in het
gebied voor en 's nachts binnendijks foeragerend. 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 60 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De populatie is
toegenomen, net als op de meeste plaatsen in Nederland. 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 3.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wilde eend o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen
fluctueren. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A053

Doel

Pijlstaart
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. Begin jaren
negentig is de populatie toegenomen, maar zeer recent (2003) zijn aantallen sterk
verlaagd. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen Landelijke
herstelopgave geformuleerd.
A054

Doel

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De populatie is
enigszins afgenomen sinds het begin van de jaren negentig. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de Landelijk gunstige staat van instandhouding.
A056

Doel

Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 760 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen
nemen toe. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke
herstelopgave geformuleerd.
A061

Doel

Brilduiker
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 420 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. Het Veerse meer levert één van de grootste bijdrage.
Ao67

Doel
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Aantallen fluctueren zonder duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Middelste zaagbek
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 320 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen middelste zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als foerageergebied. Voorheen leverde het Veerse meer de
grootste bijdrage voor de middelste zaagbek na de Grevelingen, met lagere aantallen
door de geringere grootte van het meer, maar de dichtheden waren gemiddeld hoger.
Recent is de populatie echter sterk afgenomen en gepasseerd in relatieve betekenis door
de Oosterschelde. De soort is een wintergast, aanwezig in oktober-april, maar relatief
laat arriverend en kort aanwezig. De piek is verschoven van januari naar december en
vervolgens naar november. Hoogste dichtheden komen net als bij de fuut (A005) voor in
het oosten, tegen de Zandkreekdam. Rond 1997 was er sprake van relatief hoge
aantallen, daarna heeft weer enige afname plaatsgevonden. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Ao69

Doel

Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen meerkoeten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. Het Veerse meer levert de grootste bijdrage binnen het
Natura 2000 netwerk, na de Vetuwerandmeren en het Markermeer & limeer. De soort
arriveert vooral vanaf augustus uit noordelijker gelegen broedgebieden, met een piek in
oktober/november. De meerkoet foerageert in ondiep water en langs de waterkeringen
op zeesla, later op gras. De aantallen zijn afgenomen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd.
A125

Doel

Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kluut o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De aantallen zijn in de loop
van de jaren negentig afgenomen, maar recent lijkt er een kentering te zijn. Behoud van
de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd.
A132

Doel

Goudplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 820 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de goudplevier o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Soms bevinden
zich grote aantallen op de graslanden van het Veerse Meer. Vanaf midden jaren
negentig is er sprake van een populatietoename. Behoud van de huidige situatie is
voldoende want de vermoedelijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding ligt niet in dit gebied.
A140

Doel
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- Yerseke en Kapetse Moer

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

Noordzee, Waddenzee en Delta
Habitatrichttijn + Vogelrichtlijn
NLi000018 + N13003o16
Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Rijkswaterstaat,
particulieren
Zeeland
Kapelle, Reimerswaal
437 ha

Gebiedsbeschrijving
De Yerseke en Kapelse Moer behoort tot de oudste polderkernen van Zeeland, die in de twaalfde
eeuw al zijn bedijkt. Het oudland Yerseke en Kapelse Moer vormt één van de laatste stukken
authentiek Zeeuws polderlandschap. Aan de ligging van de slootjes is het oude, kleinschalige
verkavelingspatroon nog herkenbaar. Tot in de 16e eeuw werd in de Yerseke Moer zout gewonnen
door het zoute veen te delven en te verbranden. De ontstane putten werden daarna weer gedempt
met uitgegraven klei. Dit moerneren gaf een vrij regelmatig hobbelig terrein. Dit reliëf is nog steeds
herkenbaar. Ook de kreekruggen zorgen voor reliëf. De kreken zelf zijn dichtgeslibd met zandige
grond. De Kapelse Moer bestaat uit binnendijks gelegen grasland met veednnkputten en heggen.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De hoofdwaterkering (dijken) en het kanaal door Zuid-Beve(and zijn ook op de kaart
geëxclaveerd (volgens de nota van toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het
Voge(richtlijngebied maken ze geen deel uit van het gebied).
• Onlogische verschillen (<25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn opgeheven
door de meest ruime grens aan te houden.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
Het volgende gebiedsdeel komt te vervallen als onderdeel van het Vogelrichtlijngebied:
Grasstrook langs de provinciale weg N670 aan de noordzijde van de Kapelse Moer
(4,1 ha), conform de grens van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld).

Natura

2000

database

Habitattypen
Habitattype
Code
Zilte pionierbegroeiingen
H1310
Schorren en zilte graslanden
H1330

Natur 2000 gebed'ndocum±nL - werkciocufllent Natura 2000 aanwijzsesiut

Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr Soort
Kolgans - n
A041
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Rotgans - n 21
A046
A050
Smient - n

Kernopgaven
1.19

Binnendijkse brakke gebieden: Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse brakke
gebieden voor
trtvenen
schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H1330 _B (bijv. Yerseke Moer),
varint 1.'zn ruqtri n :wrrn
H543c
en als hoogwatervluchtplaats.

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 Nderland 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
H1310
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en
andere zoutminnende planten
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A).
Toelichting Het type komt plaatselijk voor in de vorm van zeekraalbegroeiingen (zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A)).
H 1330
Atlantische schorren (Glauco-Puccir,ellietalia maritimoe)
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, binnendijks ( subtype B).
Toelichting Het gebied herbergt een relatief grote oppervlakte aan de binnenlandse vormen van het
habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B). Lokaal bevat het type
zeldzame soorten als draadklaver en fijn goudscherm.
Ni et-bropdvog els

Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen
kolganzen Leken in de jaren negentig toe te nemen maar zijn recent weer wat lager.
A041
Doel

tn K,>esM' rbr 2ec6
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Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de Landelijke staat van
instandhouding is gunstig.

Synopsis
Habitattypen
H1310_A
H133B

Zilte pionierbegroeiingen (zeekrool)
Zitte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

Niet-broedvogelsoorten
A041

Kolgans

Stoot von
instandhouding
Stoot von
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

+
++

=
=

=
=

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

+

Aantl thans lager dan ongeveer oi% van biogeografische populatie.
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- Westerschelde & Saeftinghe

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Noordzee, Waddenzee en Delta
Natura 2000 Landschap:
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
Status:
Site code:
N19803061 + NL9802026/NL1000019
Beschermd natuurmonument: Verdronken Land van Saeftinge BN/SN, Schor van Waarde BN/SN,
Verdronken Zwarte Polder BN/SN
Domeinen, Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer,
Beheerder:
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, particulieren
Provincie:
Zeeland
Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, Veere,
Gemeente:
Vlissingen
Oppervlakte:
42.753 ha

Gebiedsbeschrijving
De Westerschelde is de zuidelijke tak in het oorspronkelijke mondingsgebied van de rivier de Schelde.
Het is de enige zeetak in de Delta waar nu nog sprake is van een estuarium met open verbinding naar
zee. Het betreft een zeer dynamisch gebied, mede door de trechtervorm ervan, waarin het
getijverschil naar achteren erg groot wordt.
Het estuarium bestaat uit diepe en ondiepe wateren, bij eb droogvallende zand- en slikplaten en
schorren. Onder de schorren langs de Westerschelde bevindt zich het grootste schorrengebied van
ons land: het Verdronken Land van Saeftinghe. Door het grote getijverschil bevat het Verdronken
Land van Saeftinghe zeer hoge oeverwallen en brede geulen. Buitengaats ligt de verzande slufter van
de Verdronken Zwarte Polder nog in het gebied. In het mondingsgebied is verder nog sprake van
duinvorming bij Rammekenshoek, de Kaloot en op de Hooge Platen. Binnendijks liggen een aantal
gebieden met aan het estuarium gekoppelde natuur: Rammekenshoek, Inlaag 1887, Bathse Kreek,
Inlaag Hoofdplaat en Herdijkte Zwarte Polder.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• Waterkerende dijken zijn buiten de begrenzing gebracht met dien verstande dat ten behoeve
van de duidelijkheid de grens langs de Westerschelde ten oosten van de lijn VlissingenBreskens is gelegd op de buitenkruin van de primaire waterkering (de tot nu toe gehanteerde
buitenteen van de dijk heeft een grillig verloop die door aanslibbing en erosie kan
verschuiven). Waterkerende dijken maken verder geen onderdeel uit van de Vogel-en
Habitatrichtlijngebieden.
• Onlogische verschillen (<25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn opgeheven
door de meest ruime grens aan te houden.
• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze
geheel binnen het Vogel-en Habitatrichtlijngebied vallen.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea's toegelicht.
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De volgende gebiedsdelen zijn aan het Vogelrichtlijngebied en aan het Habitatnchtlijngebied (zoals
aangemeld) toegevoegd in het kader van het Natuurcompensatieprogramma Verdieping
Westerschelde:
• De Weitje (7 ha) aansluitend op Rammekenshoek, ontwikkeling H1330 schorren en zilte
graslanden en H1310 zilte pionierbegroeiingen.
• Scheldeoord (9 ha) onder Baartand, ontwikkeling H1310 zilte pionierbegroeiingen.
• Boonepolder (12 ha) onder 's-Gravenpolder.
• Den Inkel onder Kruiningen (7 ha), ontwikkeling H1310 zilte pionierbegroeiingen.
• Bathse Schor en Bathse Kreek (91 ha).
• Schor van Ossenisse (26 ha), hoogwatervluchtplaats voor watervogels die in het
intergetijdengebied van de Westerschelde voedsel zoeken.
• Margarethapolder ten oosten van Terneuzen (83 ha), hoogwatervluchtplaats voor watervogels
die in het intergetijdengebied van de Westerschelde voedsel zoeken.
• Plaskreek (20 ha) ten noorden van Biervliet, hoogwatervluchtptaats voor watervogels die in
het intergetijdengebied van de Westerschelde voedsel zoeken.
Verder zijn de volgende gebiedsdelen aan het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) toegevoegd:
• Inlaag grenzend aan Inlaag 1887 (2 ha) langs de Steendammeweg bij Ellewoutsdijk,
ontwikkeling H1330 schorren en zilte graslanden en H1310 zilte pionierbegroeiingen.
• Klein Molenpolder bij Paal ten westen van het Verdronken Land van Saeftinghe (3,4 ha),
gelijktrekking begrenzing met het Vogelrichtlijngebied.
• Twee buitendijkse stroken Land en slikken (39 ha) tussen Terneuzen en Breskens, waaronder
het Voorland Nummer Een, bestaande uit H1130 estuaria en bestaande uit of in ontwikkeling
zijnde H1330 schorren en zilte graslanden en deel uitmakend van het estuanene gebied (wel
Vogelrichtlijngebied).
De landwaartse grens van het mondingsgebied van de Westerschelde (ten westen van de lijn
Vlissingen-Breskens) is buiten de Verdronken Zwarte Polder gelegd op de hoogwaterlijn. Deze
stranden en duingebieden maken geen deel uit van de habitattypen H113o estuaria en Hiiio
permanent overstroomde zandbanken waarvoor het gebied wordt aangewezen. Voor zover de
habitattypen H2120 witte duinen, H2160 duindoornstruwelen of H2190 vochtige duinvalleien hier
voorkomen betreft het marginale voorkomen. Deze habitattypen zijn bovendien al zeer goed
vertegenwoordigd in andere duingebieden.
Verder zijn de volgende gebiedsdelen aan het Vogelrichtlijngebied toegevoegd:
• Permanent open water van het estuarium (ca. 13.600 ha, aangemeld Habitatrichtlijngebied)
dat landschapsecologisch een geheel vormt met de reeds aangewezen droogvallende platen.
Dit open water is van belang voor diverse voedselzoekende en rustende watervogels.
• Mondingsgebied ten westen van Vlissingen-Breskens (ruim 9000 ha, aangemeld als
Habitatrichtlijngebied) dat landschapsecologisch een geheel vormt met het estuarium van de
Westerschelde en van belang is voor diverse voedselzoekende watervogels.
• Rammekenshoek (70 ha), hoogwatervLuchtplaats voor watervogels die in het
intergetijdengebied voedsel zoeken (gelijktrekking met Habitatrichtlijngebied).
• Inlaag 2005 ten westen van Ellewoutsdijk (32 ha, waarvan 31 ha aangemeld
Habitatrichtlijngebied), in ontwikkeling zijnde zilte inlaag die reeds fungeert als broed- en
rustplaats voor watervogels van de Westerschelde.
• Inlaag grenzend aan Inlaag 1887 (2 ha) bij El(ewoutsdijk, gelijktrekking met de begrenzing van
het Habitatrichtlijngebied.
• Bathse Kreek (13 ha), gelijktrekking met de begrenzing van het Habitatnchtlijngebied.
• Klein Molenpolder bij Paal ten westen van het Verdronken Land van Saeftinghe (3,4 ha),
hoogwatervluchtplaats voor watervogels die in het intergetijdengebied voedsel zoeken.
• Plaskreek (9 ha) ten noorden van Biervliet, gelijktrekking met de begrenzing van het
Habitatrichtlijngebied.
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Habitattypen
Habitattype
Code
Estuaria
H1130
Zilte pionierbegroeiingen
H1310
Slijkgraslanden
H1320
Schorren en zilte graslanden
H1330
Embryonale duinen
H2110
Witte duinen
H2120
Duindoornstruwelen
H2160
Vochtige duinvalleien
H2190
Habitatrichttij nsoorten
Soortnr

Soort

H1014

Nauwe korfslak
Zeeprik
Rivierprik
Fint
Gewone zeehond
Groenknolorchis

H1095

H1099
Hfl03
H1365
H1903

Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A0o5
A026
A034
A041
A043
A048
A050
A051
A052
A053
A054
A056
A069
Ao81
A103
A130
A132
A137
A138
A140
A141
A143
A144
A149
A157
A160
A161
A162
A169
A176
Algi
A193

Fuut n
Kleine zitverreiger n
Lepelaar n
Kolgans n
Grauwe gans n
Bergeend n
Smient n
Krakeend n
Wintertaling n
Wilde eend n
Pijlstaart n
Slobeend n
Middelste zaagbek n
Bruine kiekendief b
Slechtvalk n
Scholekster n
Kluut b,n
Bontbekpievier b,n
Strandplevier b,n
Goudplevier n
Zilverplevier n
Kanoet n
Dneteenstrandloper n
Bonte strandloper n
Rosse grutto n
Wulp n
Zwarte ruiter n
Tureluur n
Steenloper n
Zwartkopmeeuw b
Grote stem
b
Visdief b
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A195
A272

Dwergstern - b
Blauwborst - b

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Hiiio
Permanent overstroomde zandbanken
Zeearend n
A075
A142
Kievit n 8
Groenpootruiter n
A164
-

-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H1140
Slik- en zandplaten
Kleine zwaan n
A037
Aug
Porseleinhoen b
A183
Kleine mantelmeeuw b 19
'

-

'

-

-

Kernopgaven
1.05

Kwaliteit estuaria: Verbetering kwaliteit estuaria H1130 Westerschelde (ruimte,
verhouding tussen deelsystemen/laag productieve en hoog productieve onderdelen)

1.09

Achterland fint: Behoud van verbinding met Schelde
ten behoeve van
paaifunctie voor fint H1103 in België
Voortplantingshabitat: Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal
voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen H2110) voor bontbekpLevier
A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern Algi en dwergstern A195, visdief
A193
Diversiteit schorren en kwelders:
herstel (Delta) van
schorren en zilte graslanden (buitendijks) H133o_A met alle successiestadia, zoet-zout
overgangen, verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als
hoogwatervluchtptaats.
Binnendijkse brakke gebieden: Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse
brakke gebieden voor
broedvogels (kluut A132, sterns),
schorren en zilte graslanden
(binnendijks) H133o_B
en als hoogwatervluchtplaats.

1.13

1.16

1.19

Instandhoudingsdoeten
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
instandhoudingsdoeten zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
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Habitattypen
Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken

Hilio

Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde zandbanken, Noordzeekustzone (subtype B).
Toelichting Het habitattype permanent overstroomde zandbanken, Noordzee-kustzone (subtype B)
komt voor in het westelijk deel van het Natura 2000 gebied. Dit subtype verkeert
landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding.
Doel

Estuaria
H1130
Uitbreiding oppervlakte en verbetering van kwaliteit.
Doel
Toelichting De staat van instandhouding van het habitattype estuaria is zeer ongunstig. Als gevolg
van menselijke ingrepen in het verleden is in de Westerschelde een toename
opgetreden van hoogdynamische en diepe delen, waarbij de overgangen naar
laagdynamischer en ondiepere delen zeer steil zijn geworden. Oppervlaktevergroting is
noodzakelijk ten behoeve van laag-dynamische natuur t.b.v. herstel van biodiversiteit,
daarnaast is behoud van de zoet-zout gradiënt binnen een min of meer stabiel traject
van belang en verbetering van de waterkwaliteit. Uitbreiding van de oppervlakte van het
estuarium is bovendien noodzakelijk om de doelen voor de habitattypen H1310 zilte
pionierbegroeiingen en H1330 schorren en zilte graslanden te realiseren. Verder zijn de
geleidelijke overgangen naar schorren en duintjes van belang. Slik-en zandplaten van
de Westerschelde voorkomend in de vorm van laag dynamische platen maken
onderdeel uit van het habitattype estuaria.
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en
andere zoutminnende planten
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal
Doel
(subtype A) en behoud van oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen,
zeevetmuur (subtype B).
Toelichting Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) is in de afgelopen
decennia in het gebied sterk in oppervlakte achteruitgegaan. Duurzaam herstel gaat
samen met herstel van habitattype H1130 estuaria (meer ruimte voor natuurlijke
dynamiek). Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B) komt op
een gering oppervlak voor. Deze wordt onder meer aangetroffen in de Verdronken
Zwarte Polder.
H1310

Schorren met s[ijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.

H1320
Doel

Toelichting Het habitattype slijkgrasvelden is 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 habitattype H1330
schorren en zilte graslanden. Herstel van begroeiingen van klein slijkgras wordt als
weinig haalbaar ingeschat.
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en zilte graslanden,

H1330
Doel

buitendijks (subtype A), en behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte
graslanden, binnendijks (subtype B).
Toelichting De staat van instandhouding van beide subtypen schorren en zilte graslanden is matig
ongunstig. De verdeling van de schorren binnen het estuarium is momenteel niet in
evenwicht. In het oostelijke, brakke deel komen grote oppervlakten voor (onder andere
Saeftinghe), terwijl in het westelijk deel (tussen Vlissingen en Hansweert) de
oppervlakte veel geringer is. In het westelijk deel vindt nog steeds afbraak van schorren
plaats. Uitbreiding van de oppervlakte schor wordt nagestreefd,naast verbetering van de
kwaliteit. Binnendijkse zilte graslanden zijn beperkt tot de Inlaag 1887 en aangrenzende
karrevetden en de Inlaag Hoofdplaat.
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Embryonale wandelende duinen
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype embryonale duinen komt thans in geringe oppervlakte voor bij
Rammekenshoek, de Kaloot, de Verdronken Zwarte Polder en op de Hooge Platen. Van
belang is dat er in het mondingsgebied abiotische en ruimtelijke randvoorwaarden
aanwezig blijven om, in samenhang met habitattype H2120 witte duinen, dit
dynamische type te laten ontstaan.
H2110

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ("witte duinen")
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype witte duinen komt thans in geringe oppervlakte voor bij de Kaloot en de
Verdronken Zwarte Polder; bij de Kaloot herbergt het habitattype enkele zeldzame
soorten.
Van belang is dat er in het mondingsgebied abiotische en ruimtelijke randvoorwaarden
aanwezig blijven om, in samenhang met habitattype H2110 embryonale wandelende
duinen, dit dynamische type te laten ontstaan.
H2120

Duinen met Hippophaë rhamnoides
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen komt in gering oppervlakte voor in de Verdronken
Zwarte Polder en is afhankelijk van het geringe oppervlakte duin.
H2160

Vochtige duinvalleien
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B).
Toelichting Het habitattype van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) komt in geringe
oppervlakte voor in de Verdronken Zwarte Polder en de inlaag Hoofdplaat.
H2190

Soorten
H1014
Nauwe korfslak
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Recente waarnemingen van de nauwe korfslak betreffen een populatie tussen Cadzand
en de Verdronken Zwarte Polder.

Zeeprik
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is als doortrekgebied voor de zeeprik van gering
actueel Nederlands belang. Gezien het belang voor de potentiële paaipopulatie in het
Belgische deel van de Schelde, wordt toch een gebiedsdoel geformuleerd. In dit gebied
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding populatie is afhankelijk van
maatregelen in België.
H1095

Rivierprik
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting De Westerschelde is als doortrekgebied voor de rivierprik van gering actueel Nederlands
belang. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding populatie is
afhankelijk van maatregelen in België.
H1099

Fint
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is als doortrekgebied voor de fint van
(potentieel) groot belang. Gezien het belang voor de potentiële paaipopulatie in het
Belgische deel van de Schelde,is een gebiedsdoel geformuleerd. In dit gebied zijn geen
herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding populatie is afhankelijk van maatregelen
in België.
H1103
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H1365

Gewone zeehond

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 Westerschelde kan een bijdrage leveren aan de regionale doelstelling van ten minste
200 exemplaren in het Deltagebied voor de gewone zeehond. Verbetering van de
kwaliteit van het leefgebied is deels afhankelijk van maatregelen in België.
Doel

H1903

Groenknolorchis

Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De groenknolorchis is binnen het gebied uitsluitend bekend van de inlaag Hoofdplaat.
Broedvogels
Bruine kiekendief
A08i

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Toelichting De bruine kiekendief is van oudsher een schaarse broedvo gel in dit gebied. Vanaf de 70er jaren is de soort geleidelijk in aantallen toegenomen tot een maximum van 23 paren
in 2003. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.
Het gebied levert voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A132
Doel

Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 2.000 paren.
Toelichting Kleine aantallen kluten broeden van oudsher langs de Westerschelde (ten minste 150
paren). Het ontbreken van uitgestrekte oeverzones biedt weinig broedmogelijkheden.
De belangrijkste broedplaatsen liggen langs de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen.
In Saeftinghe is de kluut van oudsher een broedvogel in enkele 100-den paren
(maximaal 350 in 1976). Na een niveau van ten minste 200 paren begin 80-er jaren liepen
de aantallen terug. De stand kenmerkt zich door sterke fluctuaties: in de periode 19882002 minimaal 64 (1989) en maximaal 190 paren (2000). In 2003 kwam het aantal echter
weer flink boven de 200: 278 paren. De soort verkeert landelijk in een matig ongunstige
staat van instandhouding. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
A137
Doel

Bontbekplevier

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 100 paren.
Toelichting Evenals bij de kluut zijn de aantallen bontbekplevieren langs de Westerschelde relatief
bescheiden In de meeste jaren werden minder dan 10 paren geteld. Recentelijk zijn de
aantallen wat hoger met 22 paren in 2002 en 20 in 2003. De meeste paren broeden langs
de kust van Zuid-Beveland op door de mens gecreëerde zandige terreinen. 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 sLeutetpopulatie, maar
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Zeeuwse Delta ten behoeve van een
regionale sleutelpopulatie.
Strandplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 220 paren.
Toelichting Strand plevieren broeden tegenwoordig verspreid langs de Westerschelde in relatief
bescheiden aantallen: maximaal 40 paren met een uitschieter in 1999 van 55 paren.
Begin 80-er jaren konden nog circa 80 paren worden geteld. De meeste paren broeden
nu langs de kust van Zuid-Beveland. Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is niet voor uitbreiding van de populatie gekozen gezien de
A138
Doel
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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.
A176
Doet

Zwartkopmeeuw
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van tenminste 400 paren.
Toelichting Vanaf 1981 broeden geregeld enige zwartkopmeeuwen langs de Westerschelde; soms
net binnendijks. Eind go-er jaren ontstond een flinke kolonie op het Zuidgors bij
Ellewoutsdijk: 86 paren in 2001. In het gehele gebied fluctueerde het aantal paren
tussen 1999-2003 tussen 3 en 87 paren. Gezien de gunstige landelijke staat van
instandhouding is behoud voldoende. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau
gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied.
A191
Doel

Grote stem
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.
De populatie van de grote stern in Zuidwest-Nederland en aangrenzend België moet als
één geheel worden beschouwd. Op de Hooge Platen werd een kolonie gesticht in 1987.
In de jaren daarna groeide de kolonie langzaam, ten dele ten koste van de kolonie op de
Hompelvoet. Hoogste aantal werd geteld in 2002: 4.600 paren. 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.
Visdief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 6.500 paren.
Toelichting Van oudsher broeden rond de 1.000 paren visdieven in de Westerschelde. Op het
dieptepunt in de 60-er jaren hooguit enkele 100-den. Daarna trad sterk herstel op via
circa 500 paren in begin 80-er jaren tot ten minste 1000 rond de eeuwwisseling
(maximaal 1545 in 2000. De Hooge Platen zijn in toenemende mate van belang als
broedplaats met in 2002 1.100 paren.
Ook op Saeftinghe is de visdief van oudsher een broedvogel in enkele 100-den paren
(bijvoorbeeld 400 paren in de 70-er jaren). Na een niveau van ten minste 300 paren
begin 80-er jaren liepen de aantallen weer op. De stand op Saeftinghe kenmerkt zich
door sterke fluctuaties: in de periode 1987-2000 minimaal 283 (2000) en maximaal 522
paren (1991). In 2001 en 2002 werden zeer afwijkende aantallen vastgesteld:
respectievelijk 869 en 71. Het uitzonderlijk lage aantal in 2002 wordt geweten aan het
weinig voorhanden zijn van de favoriete nestlocaties in de vorm van pakketten "veek"
(opgespoeld plantenmateriaal dat bij hoge waterstanden gaat drijven).
Voor het gebied als geheel bedroeg het gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003
1600 met een maximum van 1969 in 2001. 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 In vroeger jaren kwamen doorgaans <50 paren dwergsterns tot broeden in de
Westerschelde. Op het dieptepunt van de populatie in de 60-er jaren kwamen slechts
A195
Doel
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enkele paartjes tot broeden. Daarna is herstel van de populatie opgetreden tot een
maximum van 203 paren in 1987. In het afgelopen decennium kwamen jaarlijks circa 100
paren tot broeden (maximaal 140 in 1997). 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. De sleutelpopulatie is alleen op
regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied.
A272

Blauwborst

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 450 paren.
Toelichting Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
De oudste aanwijzing voor broeden van de blauwborst (tevens voor Zeeland) stamt uit
1947. Pas vanaf de 60-er jaren werd het een regelmatige broedvogel en vanaf de 70-er
jaren is de stand sterk toegenomen. In 1997 werden circa 620 paren geteld. Vooral in de
rietruigten van Saeftinghe is de blauwborst inmiddels een talrijke broedvogel.
Ni et-broedvoci eis
Aoo5
Fuut
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De soort is vooral
een wintergast, met de hoogste aantallen in oktober-februari, net als in de rest van de
zoute delta (m.u.v. Voordelta). Vroeger kwam een veel scherpere piek voor in januari.
De populatie is afgenomen sinds midden jaren negentig, maar daarvoor bestonden
sterke fluctuaties. Het patroon vertoont overeenkomsten met dat van middelste zaagbek
en nonnetje en wijkt op vergelijkbare wijze af van het patroon in de andere
deltawateren, zodat waarschijnlijk veranderingen in de beschikbaarheid van vis in de
Westerschelde een rol spelen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.
A026
Doel

Kleine zilverreiger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kleine zilverreigers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied. Na de Grevelingen levert de
Westerschelde in Nederland de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar aanwezig,
maar met een sterke piek in augustus/september. Seaftinghe is één van de bolwerken,
de reigers jagen hier op vis en garnalen. De kleine zilverreiger is aanwezig sinds begin
jaren negentig en sindsdien snel toegenomen. 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 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen lepelaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. Vooral in Saeftinghe
bevinden zich hoge aantallen in september. In de loop van de jaren negentig is de
populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
A034
Doet

Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 380 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De
draagkrachtschatting en de trendanalyse hebben betrekking op de foerageerfunctie. De
A041
Doel
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slaapp(aatsfunctie is mogelijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor
een kwantificering in het doel. De slaapplaats is van regionale betekenis. Aantallen
fluctueren, maar met een negatieve trend. Het aantal slapende vogels is groter dan het
aantal foeragerende vogels, tot de orde van grootte van 4000 vogels. Deze vogels zijn
vooral afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Beveland. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemiddetde).
Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van grote nationale en grote internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De
slaapplaatsfunctie, van regionale betekenis,betreft vooral de grauwe ganzen die in
Zeeuws-Vlaanderen foerageren. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide
functies. De Westerschelde & Saeftinghe, het Haringvliet en het Hollands Diep leveren
de grootste bijdrage aan de grauwe gans in Nederland. Sinds midden jaren tachtig is de
populatie sterk toegenomen, recent lijken de aantallen af te vlakken, waarbij in
Saeftinghe aantallen van 50.000-75.000 vogels zijn bereikt (ca. 30% van de internationale
populatie). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A043
Doel

Bergeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bergeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Na de Waddenzee levert het
gebied in de grootste bijdrage. Net als in de Voordelta, maar in tegenstelling tot de
andere zoute deltawateren gaat het vooral om een (na)zomervogel, met hoge aantallen
in juni-oktober. Er is geen dip in augustus voor de ruitrek, hoewel een deel wel wegtrekt
(Waddenzee), maar een toenemend aantal, recent 4000-10.000 vogels, blijft
tegenwoordig om in het gebied zelf te ruien. Sinds het begin van de jaren negentig is er
een doorgaande populatietoename, die sterker is dan in de andere zoute deltawateren.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A048
Doel

A050
Doel

Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De slaapplaats is van
regionale betekenis. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Na de
Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage. De soort is een wintergast, hoogste
aantallen aanwezig in september-maart. De smient komt sterk geconcentreerd voor in
Saeftinghe, waar 30.000-50.000 vogels overwinteren. Sinds de jaren tachtig is de
populatie toegenomen met een factor drie, sterker dan in de andere zoute
dettawateren, maar recent heeft een kentering plaatsgevonden, waardoor deze
voorsprong weer verdwijnt. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
A051
Doel

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het
hele jaar aanwezig, maar vooral in het winterhalfjaar, met een doortrekpiek in
september en hoogste aantallen in december-februari. De populatie is toegenomen
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zoals bijna overal, maar minder sterk dan in Grevelingen en Oosterschelde, waar de
absolute aantallen tegenwoordig aanzienlijk hoger zijn dan in de Westerschelde.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wintertaLingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied Levert na de Waddenzee, Lauwersmeer
en Oostvaardersplassen de grootste bijdrage. Binnen het gebied komt de soort
geconcentreerd voor in Saeftinghe. De wintertaling is vooral aanwezig in de winter,
hoogste aantallen in september-maart. De populatie is toegenomen, weliswaar met
sterke fluctuaties. De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten met die van andere
grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 2000/01 zoals ook bij wilde eend (A053),
pijlstaart (A054), sLobeend (A056), krakeend (Aosij), zodat veranderingen in
voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van deze soorten is dit patroon
echter ook in andere wateren zichtbaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op
landelijk niveau is geen hersteLopgave geformuleerd.
A052
Doet

Wilde eend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 11.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wilde eend zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. Na de Waddenzee levert het gebied de grootste
bijdrage. De soort is het hele jaar aanwezig, maar met lage aantallen in maart-mei. De
aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten met die van andere grondeleenden
(verhoogde aantallen sinds 2000/01 zoals ook bij wintertaling (A052), pijlstaart(A054),
stobeend (A06), krakeend (Aoi)), zodat veranderingen in voedselhabitat waarschijnlijk
een rol spelen. Bij enkele van deze soorten is dit patroon echter ook in andere wateren
zichtbaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A053
Doel

A054
Doet

Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Na de Waddenzee levert het gebied
de grootste bijdrage. De soort is een wintergast, aanwezig in september-maart, hoogste
aantallen in oktober-januari, met een beperkte doortrekpiek in oktober. De
aantalsontwikkeLing vertoont overeenkomsten met die van andere grondeleenden
(verhoogde aantallen sinds 2000101 zoals ook bij wilde eend (A053), wintertaling (A052),
stobeend (A056), krakeend (Aosij), zodat veranderingen in het voedselhabitat
waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van deze soorten is dit patroon echter ook in
andere wateren zichtbaar. De toename wordt bij de pijlstaart mede veroorzaakt door
verbreding van het seizoen. 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 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het
hele jaar present, met lage aantallen in juni/juli en doortrekpieken in september en
maart/april. De aantallen zijn Laag in vergelijking met andere deltawateren, ook in
Saeftinghe. De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten met die van andere
grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 2000101 zoals ook bij wilde eend (A053),
A06
Doel
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pijlstaart (A054), wintertaling (A052), krakeend (Aosij), zodat veranderingen in het
voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van deze soorten is dit patroon
echter ook in andere wateren zichtbaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A069
Doel

Middelste zaagbek
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de middelste zaagbek o.a. een functie als foerageergebied. De
soort is een wintergast, aanwezig in oktober-april, met hoogste aantallen in decembermaart. Sinds midden jaren negentig is de populatie nogal afgenomen in een patroon dat
overeenkomsten vertoont met dat van fuut (A005) en nonnetje (A068) en op
vergelijkbare wijze afwijkt van het patroon in de andere deltawateren, zodat
waarschijnlijk veranderingen in de beschikbaarheid van vis in de Westerschelde een rol
spelen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat
van instandhouding.
A075

Doel

Zeearend

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen zeearenden 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. Populatieaantallen lijken toe te nemen, maar de gegevens zijn niet
toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A103
Doel

Slechtvalk
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 8 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen slechtvalken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. Het betreft één van de belangrijkste gebieden voor de
slechtvalk in Nederland. Aantallen lijken stabiel, maar de gegevens zijn niet toereikend
voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
A130

Scholekster

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 7.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen scholeksters 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 beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort foerageert in het
intergetijdegebied en overtijt met name op de Hooge Plaaten, in minder mate op
Ossenisse en Braakmanhaven. Het seizoensverloop is vergelijkbaar met in de
Oosterschelde, met hoogste aantallen in augustus-februari. De populatieontwikkeling is
echter heel anders, met tijdelijk verhoogde aantallen in het midden van de jaren
negentig in plaats van een meer doorgaande afname zoals in de OosterscheLde. Een
abrupte afname van 1998/99 op 199912000 suggereert een afname van de draagkracht,
maar de aantallen zijn niet lager dan in de tweede helft van de jaren tachtig en de
afname is inmiddels gestabiliseerd. Ondanks de bijdrage van de Westerschelde aan de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is gekozen voor behoud, omdat
herstel van het leefgebied niet realistisch lijkt.
A132

Doel

Kluut

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 540 vogels (seizoensgemiddelde).
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Toelichting Aantallen kluten 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 beide functies. Het gebied levert na de Waddenzee en
Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar present, maar met
duidelijke doortrekpieken in oktober/november en maart/april en zonder zwaartepunt
in het voorjaar zoals in de Oosterschelde. Het aantalsverloop vertoont een toenemende
tendens, maar met sterke fluctuaties en is niet significant. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Bontbekpievier

A137

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 430 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bontbekplevieren 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 beide functies. Na de Waddenzee levert het
gebied de grootste bijdrage voor de populatie die naar West/Zuid-Afrika trekt. Voor de
populatie die in West-Europa en Noord-Afrika overwintert levert het gebied na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is grotendeels
doortrekker met een scherpe piek in aantallen in september die wordt toegeschreven
aan de eerstgenoemde populatie, evenals de hoogste van de twee veel lagere
voorjaarspieken in mei. Een eerdere, nog lagere maar wel afzonderlijke piek in maart,
wordt toegeschreven aan de eerstgenoemde populatie. Deze populatie beleefde een dal
in de eerste helft van de jaren negentig maar herstelde zich daarna, om de laatste jaren
weer wat af te nemen. Over het geheel is sprake van een beperkte afname. Ondanks
grote fluctuaties is er een overeenkomst met het aantalsverloop in de verschillende
zoute deltawateren, zodat het waarschijnlijk is dat de oorzaken van de veranderingen
ten minste gedeeltelijk buiten de Delta liggen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Doel

A138
Doel

Strandplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen strandplevieren zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting
heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste bijdrage in Nederland.
De soort is aanwezig in het zomerhalfjaar, maar net als in de Oosterschelde met een
sterk accent op de periode van de najaarstrek, met een scherpe piek in augustus. Eind
jaren tachtig is de populatie fors afgenomen, deze afname heeft zich na een
onderbreking in het midden van de jaren negentig, in de recente jaren voortgezet. De
aantallen doortrekkers in Nederland worden grotendeels bepaald door de omvang van
de eigen broedpopulatie en de afname is voor een groot deel een gevolg van verlies aan
geschikte broedgebieden. De draagkrachtschatting is berekend over de periode 1987-88,
de beschikbare jaren voor de grootste landelijke afname. De draagkrachtschatting is
berekend over de periode na de grootste landelijke afname, 1989-2003.
Goudplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen goudplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies. De soort is aanwezig in het winterhalfjaar. De hoogste
aantallen komen voor in oktober-februari, met een sterke piek in november, net als
elders in de zoute delta. De voorjaarspiek van februari/maart komt in de Westerschelde
minder naar voren. Net als in de Oosterschelde en beantwoordend aan het landelijke
beeld van de monitoringsgebieden, vertoont het aantalsverloop een toename sinds
begin jaren negentig. De Landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding heeft zijn
A140
Doel
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oorsprong in een afname van de (veel grotere) aantallen in de landelijke gebieden
buiten het monitoringsnetwerk. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de Landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.
Zilverplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen ziLverplevieren 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 beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee, Noordzeekustzone en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is
het hele jaar present met lage aantallen in juni/juli en doortrekpieken in september en
mei, maar ook relatief hoge aantallen overwinteraars. De voorjaarpiek is meer
prominent aanwezig dan in de Oosterschelde. Rond midden jaren negentig waren
tijdelijk verhoogde aantallen aanwezig. Het patroon lijkt sterk op dat van de
Oosterschelde, en is in een wat positievere variant ook in de Waddenzee terug te
vinden, zodat de oorzaken ten minste voor een deel buiten Nederland zullen liggen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A141

Doel

Kievit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het betreft een
concentratiegebied met de grootste bijdrage na de Waddenzee en de Oosterschelde
(verspreiding echter diffuus). Poputatieaantallen zijn sinds de jaren tachtig verdubbeld.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
A142

Doel

Kanoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kanoeten waren in 1993-97 van internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De betekenis van het gebied is
ondergeschikt aan die van de Waddenzee en de Oosterschelde, maar het betreft wel het
derde foerageergebied van de kanoet in Nederland. Op de hoogwatervluchtplaats
overwinteren in de regel enkele duizenden vogels op de Hooge Platen. De hoogste
aantallen komen voor in de winter, oktober-februari, betreffende ondersoort islandica.
De ondersoort canutus trekt door in veel lagere aantallen in augustus. Er is een kleine
voorjaarspiek in mei. De aantallen laten een beperkte afname zien die echter binnen het
deltagebied bijna verwaarloosbaar is t.o.v. de doorgaande toename in de Oosterschelde.
Ondanks de Landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is gekozen voor
behoud gezien de toename in de delta en omdat herstel van leefgebied niet realistisch
lijkt.
A143
Doel

Dneteenstrandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen drieteenstrandlopers 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 beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Noordzeekustzone de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar
aanwezig, maar met lage aantallen, tot afwezig in juni/juli en een zeer sterke
A144

Doel
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voorjaarspiek in mei; de najaarspiek die m.n. in de Oosterschelde duidelijk optreedt is
hier veel minder prominent. Het aantalsverloop vertoont een sterke toename, net als in
de Oosterschelde en de Voordelta. De landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is niet gebaseerd op een negatieve trend maar op verstoring door
recreatiedruk in het leefgebied. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Bonte strandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 15.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bonte strandlopers 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 beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is een wintergast, met
hoogste aantallen in november-januari. Populatieaantallen zijn stabiel, maar net als bij
een aantal andere soorten met schijnbaar cyclische fluctuaties die sterk overeenkomen
met die van de Oosterschelde en die waarschijnlijk worden gestuurd door strenge
winters (via invloed daarvan op voedselbeschikbaarheid). Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A149
Doel

A157
Doel

Rosse grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de rosse grutto o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De betekenis
van het gebied is ondergeschikt aan die van de Waddenzee en de Oosterschelde, maar
het betreft wel het derde foerageergebied van de rosse grutto in Nederland. De soort
foerageert in de intergetijdegebieden, overtijt met name op de Hooge Platen. De rosse
grutto overwintert ook in het gebied, maar hogere aantallen komen voor tijdens de
najaarstrek in augustus en sterk verhoogde aantallen tijdens de voorjaarstrek in mei. De
aantallen zijn net als in de Oosterschelde en de Voordetta opvallend stabiel. Behoud van
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Ai60
Doel

WuLp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wulpen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies. Het gebied levert na de Waddenzee en Oosterschelde de
grootste bijdrage, maar bij aanzienlijk lagere aantallen. Vanuit het intergetijdegebied
wordt voornamelijk op de Hooge Platen overtijt. Het seizoensverloop vertoont net als in
de Oosterschelde een grote doortrekpiek in augustus/september, wat Lagere aantallen
overwinteraars en een voorjaarspiek in januari-maart, lager dan de najaarspiek.
Populatieaantallen zijn stabiel met enige fluctuatie. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

Zwarte ruiter

Ai6i.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 270 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zwarte ruiters zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draag krachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. Saeftinghe is verreweg het
belangrijkste deel van het gebied, in mindere mate ook de Inlaag 1887 bij Ellewoutsdijk.
De soort is een doortrekker, komt sterk geconcentreerd voor in de nazomer/herfst,
hoogste aantallen in juli-september en een piek in juli/augustus. De soort is in dit gebied
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duidelijk eerder aanwezig dan in de Oosterschelde. Er zijn veel lagere aantallen tijdens
de voorjaarstrek in april/mei. De aantallen zijn min of meer stabiel, mogelijk een lichte
toename, met sterke fluctuaties die overeenkomsten vertonen met die in de
Oosterschelde en doen denken aan die van andere soorten (bonte strandloper (A137);
effecten strenge winters). De zwarte ruiter heeft een voorkeur voor de meest slikkige
gebieden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A162
Doel

Tureluur
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen tureluurs 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 beide functies. Het gebied Levert na de Waddenzee en de
Oosterschelde de grootste bijdrage. De hoogste aantallen zijn aanwezig in de zomer,
met een sterke piek in juli en een kleinere in april. De aantallen vertonen geen duidelijke
trend, maar fluctueren in een patroon dat vergelijkbaar is met dat van de Oosterschelde
en met de patronen van de zwarte ruiter (A161) en de bonte strandloper (A149),
hetgeen suggereert dat fluctuaties in voedselaanbod en/of strenge winters een rol
spelen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op Landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
A164

Groenpootruiter

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen groenpootruiters zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies. Het gebied levert na de Waddenzee en de Oosterschelde
de grootste bijdrage. Het gebied levert na de Waddenzee en de Oosterschelde de
grootste bijdrage. Het seizoensverloop is vergelijkbaar met dat van de tureluur (A162),
met een hoge piek tijdens de najaarstrek in augustus en een lage in mei, in de
wintermaanden is de soort nagenoeg afwezig. Net als elders in de delta vertonen de
aantallen een duidelijke toename. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A169
Doel

Steenloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 230 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen steentopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies. Het gebied levert na de Waddenzee en de Oosterschelde
de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar present maar met Lage aantallen in juni en
juli. De aantallen lijken enigszins te zijn afgenomen, maar deze trend is niet significant.
Gezien de beperkte bijdrage van de Westerschelde aan de landelijk zeer ongunstige
staat van instandhouding en omdat herstel van het leefgebied niet realistisch lijkt, is
gekozen voor behoud.
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- Groote Gat

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

Noordzee, Waddenzee en Delta
HabitatrichtLijn
N L2003019
Het Zeeuwse Landschap, particulieren
Zeeland
Sluis
83 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Groote Gat is een voormalige kreek, die verbonden is geweest met het Zwin, met omliggende
vochtige en zoute graslanden, rietkragen en struweel.

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.
Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea.
Aan de oostzijde van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is de kreek uitgebreid (6,3 ha
nieuwe natuur) ten behoeve van uitbreiding van geschikt leefgebied van H1614 kruipend
moerasscherm.

Natura 2000 database
Ha bitattypen
Code
Habitattype
Schorren en zilte graslanden
H1330
Ruigten en zomen
H6430
HabitatrichtLijnsoorten
Soortnr
Soort
Kruipend moerasscherm
H1614

Kernopgaven
1.18

Kruipend moerasscherm: Behoud leefomstandigheden kruipend moerasscherm H1614 in
kreken (o.a. wisselende waterstanden).

Nat jra 2000 gebedendocument - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

Insta ndhoudingsdoelen
Alaemene 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.
Habitattvoen
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
H1330
Doel
Geen instandhoudingsdoel.
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B) komt als een
smalle zone voor langs de randen van brakwaterplassen. Het is niet zeker of het type
hier valt te handhaven.
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit van ruigten en zomen, hang wilgenroosje (subtype B).
Toelichting Het habitattype ruigten en zomen, hang wilgenroosje (subtype B) komt voor in de vorm
van heemstbegroeiingen dat landelijk gezien een matig ongunstige staat van
instandhouding heeft.
H6430

Soorten
H1614
Kruipend moerasscherm
Doel
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Toelichting Het betreft hier één van de grootste vindplaatsen van de soort in ons land.

Synopsis
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Natura 2000 gebied 125 - Canisvlietse Kreek
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Noordzee, Waddenzee en Delta
Habitatrichtlijn
Status:
Site code:
NL2003013
Beschermd natuurmonument:
Staatsbosbeheer, particulieren
Beheerder:
Provincie:
Zeeland
Gemeente:
Terneuzen
Oppervlakte:
142 ha
-

Gebiedsbeschrijving
De CanisvLietse Kreek is een voormalige getijdenkreek met vlakke oevers met vochtige graslanden en
netlanden.

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 geëxc(aveerd, 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.

Natura 2000 database
Habitrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
H16:14
Kruipend moerasscherm

Kernopgaven
Kruipend moerasscherm: Behoud leefomstandigheden kruipend moerasscherm H1614 in
kreken (o.a. wisselende waterstanden).

1.18

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.
2000
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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.
Soorten
H1614
Kruipend moerasscherm
Doel
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.
Toelichting Het betreft hier momenteel een van de relatief grotere vindplaatsen van het kruipend
moerasscherm in ons land. Door natuurontwikkeling 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 kunnen behouden.
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- Vogelkreek

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Noordzee, Waddenzee en Delta
Natura 2000 Landschap:
Habitatrichttijn
Status:
Site code:
NL2003049
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Staatsbosbeheer, particulieren
Zeeland
Provincie:
Hulst
Gemeente:
Oppervlakte:
98 ha
-

Gebiedsbeschrijving
De Vogelkreek is een voormalige kreek met omliggende vochtige en zoute graslanden.

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.

Natura 2000 database
Habitatrichtlijnsoorten
Soort
Soortnr
Kruipend moerasscherm
H1614

Kernopgaven
1.18

Kruipend moerasscherm: Behoud leefomstandigheden kruipend moerasscherm H1614 in
kreken (o.a. wisselende waterstanden).

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
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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.
Soorten
H1614
Kruipend moerasscherm
Doel
Uitbreiding omvang en behoud kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.
Toelichting Dit gebied is een van de relatief grotere vindplaatsen van kruipend moerasscherm in ons
land. Recent is het biotoop van de soort uitgebreid, verdere uitbreiding is nodig opdat
de populatie zich kan uitbreiden tot een niveau dat de soort duurzaam in het gebied
behouden kan blijven.
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Natura 2000 gebied 127 - Markiezaat
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Noordzee, Waddenzee en Delta
Vogelrichtlijn
N L300gol5
Markiezaatsmeer zuid BN/SN
Brabants Landschap, particulieren
Noord-Brabant, Zeeland
Bergen op Zoom, Reimerswaal, Woensdrecht
1846 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Markiezaat vindt zijn oorsprong in de Sint-Felixvloed van 1530, die resulteerde in een Landschap
dat de naam "Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom" kreeg. Nadat het in 1868 van
het Kreekrak werd afgesloten, was het onderdeel van het getijdengebied van de Oosterschelde. Door
de aanleg van de Markiezaatkade (en de Oesterdam) werd het daarvan in maart 1983 gescheiden.
Daarna werd het gebied verder gecompartimenteerd door aanleg van de Bergse Plaat (1984) en de
Binnenschelde (1988). Het overgebleven Markiezaatsmeer verzoette geleidelijk in de Loop van enkele
jaren. Het peil kan op natuurlijke wijze fluctueren.
Het gebied bestaat uit voormalige getijdengeulen en —kreken, slikken, schorren en hogere gronden
met jonge stuifduintjes. Het Markiezaatsmeer ligt op de natuurlijke overgang van het Holocene
getijdenlandschap naar het Pleistocene zandlandschap.
Ten gevolge van de grote verscheidenheid aan abiotische factoren heeft zich een groot aantal
vegetatietypen kunnen ontwikkelen met een voor het gehele Deltagebied uitzonderlijke
soortensamenstelling. Ter plaatse van de overgang tussen de hoger gelegen zandgronden en recente
zoute opslibbingen, doen zich kwelverschijnselen voor waardoor een kenmerkende vegetatie is
ontstaan met soorten uit meer brakke milieus.

Begrenzing
De begrenzing van het aangemelde Vogelrichtlijngebied 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 Vogelrichtlijngebied valt.
De aanwijzing van het Markiezaat als Vogelrichtlijngebied is indertijd (1989) gecombineerd met die
van de Oosterschelde. Het gebied is wegens het overwegend zoete karakter nu beschouwd als een
afzonderlijk Vogelrichtlij ngebied, waarvoor middels dit besluit afzonderlijke
instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld.
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Vogelrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
Fuut n
A005
Aoo8
Geoorde fuut n
Aalschotver n
A017
Lepelaar n
A034
Kleine zwaan n
A037
Grauwe gans - n
A043
Brandgans n
A045
Bergeend n
A048
Aoso
Smient n
Krakeend n
A051
Wintertaling -n
A052
Pij (staart n
A054
Ao56
Slobeend n
A125
Meerkoet n
Kluut b,n
A132
Bontbekplevier- b
A137
A138
Strandplevier b
Zilverplevier n
A141
Kanoet n
A143
Bonte strandLoper
A149
A161
Zwarte ruiter n
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Dodaars - b
A004
Lepelaar - b
A034
Bontbekpievier - n 8
A137
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A026
Kleine zilverreiger n
Rotgans n 21
A046
A103
SLechtvalk n
AiGo
Wulp n"
-

-

-

-

Kernopgaven
1.12
4.01

4.02

Hoogwatervluchtplaats vogels: Behoud en herstel ongestoorde
hoogwatervluchtplaatsen.
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,
Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor
watervogels zoals fuut A005, ganzen, sLobeend A056
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In stand hou dingsdoe[en
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.
Behöud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
lffIik!L!I!I4fl

A004
Doel

Dodaars
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Toelichting De dodaars is pas eind go-er jaren als broedvogel verschenen. De aantallen namen snel
toe, tot een aantal van 30 paren in 1999. Tellingen uit latere jaren ontbreken. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert
onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij
aan de draagkracht in de regio West-Brabant ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
A034
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Toelichting Het eerste broedgeval van de lepelaar vond plaats in 1995. Het (voorlopig) hoogste
aantal paren werd vastgesteld in 2002: 28 paren. De kolonie bevindt zich op de Spuitkop,
een voormalige plaat die door opspuitingen in 1983 permanent boven water is komen te
liggen. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleuteLpopulatie.
A132
Doel

Kluut
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 2.000 paren.
Toelichting De kluut was ook voor de afsluiting in 1983 een geregelde broedvogel van de kuststrook
met enkele io-tallen paren (maximum 1979-83 40 paar). Kort na de afsluiting ontstond
op de droogvallende oevers veel geschikt broedgebied waardoor de aantallen zeer sterk
toenamen. Het maximum werd bereikt in 1988 met 298 paren. Door vegetatiesuccessie
werden de oevers snel ongeschikt waarna de aantallen sterk terugliepen; in de periode
1999-2003 kwamen jaarlijks tussen de 4 en 65 paren tot broeden. De soort verkeert
landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. De sleutelpopulatie is
alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per
gebied.
A137
Doel

Bontbekplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 100 paren.
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Toelichting De bontbekplevier was ook voor de afsluiting in 1983 een geregelde broedvogel van de
kuststrook met enkele paren (maximum 9 paar in 1979-83). Kort na de afsluiting
ontstond op de droogvallende oevers meer geschikt broedgebied waardoor de aantallen
toe konden nemen tot 29 paren in 1985. Door vegetatiesuccessie worden de oevers
steeds minder geschikt en liepen de aantallen geleidelijk terug tot 0 in 2002 en 2003.
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 vanwege het
sterk wisselende voorkomen per gebied.
A138
Doel

Strandplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het
Deltagebied van ten minste 220 paren.
Toelichting Ook voor de afsluiting in 1983 was de strandplevier een geregelde broedvogel van de
kuststrook met een 20-tal paren (maximum 24 paar in 1979-83). Kort na de afsluiting
ontstond op de droogvallende oevers meer geschikt broedgebied waardoor de aantallen
toe konden nemen tot ten minste 40 paren; een niveau dat tot 1997 (46 paren) werd
gehandhaafd. Door vegetatiesuccessie worden de oevers steeds minder geschikt. In de
jaren 1998-2003 nam het aantal paren jaarlijks af van 24 naar 7. 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.
Nl et-broedvoael
A005
Fuut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
Doel
gemiddeld 200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. Het aantalsverloop is
statistisch gezien neutraal, maar met relatief hoge aantallen rond 1990. Behoud van de
huidige situatie is voldoende want de vermoedelijke oorzaak van de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding ligt niet in dit gebied.
Geoorde fuut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen geoorde futen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert na de Grevelingen de grootste
bijdrage, maar is daaraan sterk ondergeschikt. Anders dan in de Grevelingen betreft het
hier grotendeels lokale broedvogels (25 paar in 2003). Er is een tendens van een
toename in aantallen, maar deze is niet significant door grote fluctuaties.
Aoo8
Doel

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 680 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Het gebied heeft voor de aatscholver o.a. een functie als slaapplaats. De aantallen
fluctueren en zijn recentelijk relatief hoog. Gegevens zijn niet toereikend voor een
trendanatyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A017
Doel

A034
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).
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Toelichting Aantallen lepelaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied. Recent komen aantallen voor van enkele
honderden vogels, deels in relatie tot de recent ontwikkelde lokale broedpopulatie (26
paar in 2003). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit Leef gebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen
fluctueren, maar zijn sinds midden jaren negentig gemiddeld aanzienlijk hoger dan in
de tien jaar daarvoor. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de vermoedelijke
oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding Liggen niet in dit
gebied.
A037

Doel

Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 510 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Aantallen zijn
na de afsluiting sterk toegenomen, net als in het Volkerak-Zoommeer en in veel andere
gebieden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A043

Doel

Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de brandgans o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Aantallen zijn na 1990
toegenomen, waarschijnlijk door vestiging van de soort als broedvogel (365 paar in
2003). Sinds eind jaren negentig is de populatie min of meer stabiel. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A045

Doel

Bergeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 250 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied. Net als in het
Volkerak-Zoommeer is de populatie waarschijnlijk toegenomen na de afsluiting, daarna
opvallend stabiel. 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 1.600 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
(hoewel recent ook broedgevallen in het Markiezaat). Aantallen zijn na de afsluiting
toegenomen, maar later weer afgenomen, net als in het Volkerak-Zoommeer,
waarschijnlijk in relatie tot vegetatiesuccessie (gras). 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 280 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. Na de afsluiting
vertoonde de populatiegrootte een zeer sterke positieve reactie die niet uit de landelijke
A051

Doel
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toename verklaard kan worden, net als in het Volkerak-Zoommeer. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
WintertaLing
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. De populatie
is sterk toegenomen na de afsluiting, daarna weer iets teruggezakt, maar met een
tweede piek rond 2000, sterk herinnerend aan het verloop in het Zoommeer. Behoud
van de huidige situatie is voldoende, want er is geen Landelijke herstelopgave
geformuleerd.
A052
Doel

Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 480 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen pijtstaarten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als slaapplaats. Er komen tot enkele honderden vogels voor die deels elders
foerageren. Het Markiezaat levert één van de grootste bijdragen binnen het Natura 2000
netwerk. Gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd.
A054
Doel

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 150 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Na de afsluiting is de populatie toegenomen, net
als in het Volkerak-Zoommeer met een piek rond 1990. In dit geval waren er ook relatief
hoge aantallen in de tweede helft van de jaren negentig, daarna een afname. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A056
Doel

Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 920 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Na de afsluiting
is de populatie geleidelijk toegenomen, met een piek rond 1992-93, daarna geleidelijk
bijna een even sterke afname, net als in het Volkerak-Zoommeer. Dit proces
weerspiegelt mogelijk vooral de ontwikkelingen van de ondergedoken vegetatie.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave
geformuleerd.
A125
Doel

A132
Doel

Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 140 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kluut o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen vogels
hebben waarschijnlijk gedeeltelijk betrekking op de lokale broedvogels, maar de beide
trends wijken af, met sterke afname van de broedpoputatie na 1990, maar doorgaande
toename van de niet-broedvogels tot het eind van dat decennium. Recent zijn ook de
niet-broedvogel aantallen echter lager. Behoud van de huidige situatie is voldoende,
want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd.
A137
Doel

Bontbekplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 360 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen bontbekplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als slaapplaats. Delen van het gebied dienen als hoogwatervluchtplaats
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voor soms enkele honderden vogels die grotendeels in de Oosterschelde foerageren.
Het Markiezaat levert één van de grootste bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk.
Gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding
A141
Doet

Zilverplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.300 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen zilverplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als slaapplaats. Delen van het gebied dienen als hoogwatervluchtplaats
voor soms meer dan duizend vogels die grotendeels in de Oosterschelde foerageren.
Het Markiezaat levert één van de grootste bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk.
Gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A143
Doel

Kanoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.600 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Het gebied heeft voor de kanoet o.a. een functie als slaapplaats. Delen van het gebied
dienen als hoogwatervluchtplaats voor soms enkele honderden vogels die grotendeels
in de Oosterschelde foerageren. Het Markiezaat levert één van de grootste bijdragen
binnen het Natura 2000 netwerk. Gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse.
Behoud van de huidige situatie is voldoende want de vermoedelijke oorzaak van de
Landelijk matig ongunstige staat van instandhouding ligt niet in dit gebied.
Bonte strandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6.400 vogels (seizoensmaximum).
Toeljchting Het gebied heeft voor de bonte strandloper o.a. een functie als slaapplaats. Delen van
het gebied dienen als hoogwatervluchtplaats voor soms enkele duizenden vogels die
grotendeels in de Oosterschelde foerageren. Het Markiezaat levert één van de grootste
bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk. Gegevens zijn niet toereikend voor een
trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de Landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A149
Doel

Zwarte ruiter
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen zwarte ruiters zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als slaapplaats. Het betreft een slaapplaatsfunctie/ hoogwatervLuchtplaats
voor soms enkele honderden vogels die grotendeels in de Oosterschelde foerageren.
Het Markiezaat levert één van de grootste bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk
Gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A16i
Doel
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Aaniat thans hoger dan o i van biogeografische populatie.

Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie.
Aantal thans Lager dan gemiddeld seizoensmaximum van s vogels.
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- Brabantse Wal

(Zie leeswijzer)
Kenschets
Hogere zandgronden
Natura 2000 Landschap;
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
Status:
NL9801055 + NL3009003
Site code:
Beschermd natuurmonument: Kortenhoeff BN
Beheerder:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Defensie,
particulieren
Noord-Brabant
Provincie:
Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensd recht
Gemeente:
Oppervlakte:
4.906 ha

Gebiedsbeschrijving
De Brabantse Wal bestaat uit diverse gebieden die op het grensgebied van het Brabantse hogere
zandlandschap en de Zeeuwse kleilandschap van de delta liggen. Het meest westelijke deel van het
Kempense Plateau eindigt hier in een hoge steilwand. Loodrecht op deze steilwand bevinden zich
enkele beekdalen.
Op de Brabantse wal komen meerdere stuifzandgebieden voor, behalve relatief recente stuifduinen
betreft het hier ook veel oudere rivierduinen, die zijn ontstaan aan het einde van de laatste ijstijd. De
Mattemburgh is een oud landgoed op de overgang van de Brabantse Wal naar de jonge zeeklei van
de Oosterschelde. Door de gradiëntrijke ligging is er een grote biologische rijkdom. Op de
Woensdrechtse Heide wordt stuifzand, naaldbos en gemengd bos aangetroffen. De Wouwse Plantage
is een oud landgoed met gemengde bossen, Landbouwgronden, een relict van een zandverstuiving en
lange beukentanen in de vorm van een ster. Zoomland is ontstaan uit vier zeventiende-eeuwse
landgoederen. Het landgoed is opgebouwd uit gevarieerde gemengde bossen, wei- en bouwland,
heide met eikenstrubben dichtgegroeid stuifzand en moeras. Kortenhoef bestaat uit natuurlijk bos en
heidetandschap op voormalig landgoed. Het noordelijke deel van het landgoed Grote Meer bestaat uit
licht geaccidenteerde zandgronden met daarop plantages van voornamelijk naaldhout met hier en
daar stukjes landbouwgrond en enkele natuurlijke vennen: het Groote Meer, Kleine Meer en het
Zwaluwmoer. De zuidelijke helft bestaat uit dennenbos, heide en zandverstuivingen.

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 geëxc(aveerd, 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 langs de rijksgrens is zodanig aangepast dat deze lijnen samenvallen.
• Onlogische verschillen (<25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn opgeheven
door de meest ruime grens aan te houden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het natuurmonument opdat deze geheel binnen het
Vogel- en Habitatrichtlijngebied valt.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea's toegelicht.
De begrenzing van het Vogelrichttijngebied is op enkele plaatsen aangepast.

.2•

• Een deel van de Vliegbasis Woensdrecht (is ha), voornamelijk bestaande uit bebouwing en
open terrein zonder relevante vogelwaarden, is buiten de begrenzing gebracht.
• Tussen Hoogerheide en Huijbergen zijn een aantal bospercelen toegevoegd (4,8 ha) en is een
akker (2,3 ha) zonder relevante vogelwaarden uit de begrenzing gehaald teneinde een
logischere begrenzing te bewerkstelligen.
• Landgoed De Wildert (ca. 15 ha) in gebruik als kampeerterrein is uit de begrenzing verwijderd,
omdat hier geen relevante vogelwaarden aanwezig zijn.
• Ten oosten van Ossendrecht is de omranding aan de oostzijde van het bedrijventerrein
Driehoeven II uit de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied gehaald (2,3 ha). Het betreft een
smalle strook bos die door de doorsnijding van de provinciale weg geen directe verbinding
heeft met het overige deel van het Vogelrichtlijngebied. De ecologische waarde voor de
aangewezen vogelsoorten is nihil.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op enkele plaatsen aangepast.
• Ten oosten van Ossendrecht is de begrenzing uitgebreid (5,3 ha) zodat de begrenzing gelijk
komt te liggen met het Vogelrichtlijngebied en een meer logische begrenzing bewerkstelligd
wordt.
• Bij de enclave Putte is de begrenzing aangepast aan de begrenzing van het
Vogetrichtlijngebied. Hiermee ontstaat tevens een (ogischere begrenzing van het
Habitatrichtlijngebied. Percelen die verwijderd worden (totaal ca. 25 ha) betreffen
voornamelijk bouwland en bos bij de begraafplaats. Verder wordt bij de Molenberg wordt het
gebied met ca. 14 ha bos en heide vergroot.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
Stuifzandheiden met struikhei
H2310
H3130
Zwakgebufferde vennen
H4010
Vochtige heiden
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1831
Drijvende waterweegbree
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A008
Geoorde fuut b
Wespendief b
A072
Nachtzwaluw b
A224
Zwarte specht b
A236
Boomleeuwerik b
A246
-

-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Zandverstuivingen
H2330
Zeer zwakgebufferde vennen ja /b
H3110
H3160
Zure vennen 1a
H1166
Kamsalamander 3
A004
Dodaars b 6
-

Kernopgaven
6.01
6.08

6.09

Zeer zwakgebufferde vennen: Herstel en duurzaam behoud van grote zeer
zwakgebufferde vennen H3110 in grote open heidevelden.
Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310.
en zandverstuivingen
H2330 én verbeteren var, de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als
nachtzwaluw A224,
A277.
Intern verbinden: Verbinden heide- en stuifzandencomplexen met oog op fauna.

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 instandhoudingsdoeten zijn geformuleerd.
Ha bitattypen
Psammofiele heide met Calluna en Genista
1-12310
Uitbreiding oppervlakte en verbetering van kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype stuifzandheiden met struikhei komt voor in mozaïek met het habitattype
H2330 zandverstuivingen en als kleine, geïsoleerde stukken. Voor duurzame
instandhouding en ontwikkeling van een completer ecosysteem is vergroting van kleine
stukken tot een meer aaneengesloten, robuustere hoeveelheid open heide noodzakelijk.
Het gebied is van belang gezien de ligging op de grens met België.
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
H2330
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype zandverstuivingen komt momenteel voor op een militair oefenterrein en
bestaat vrijwel alleen uit open zand. De oefeningen worden echter sterk verminderd,
waarmee mogelijkheden ontstaan voor ontwikkeling van stuifzandbegroeiingen
(kwaliteitsverbetering). Voor versterking van de windwerking en daarmee gepaard
gaande kwaliteitsverbetering is uitbreiding oppervlakte noodzakelijk. De afwisseling van
(kleine) zandverstuivingen en habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei is voor
een groot aantal dieren belangrijk. Beide habitattypen komen lokaal in mozaïekvorm
voor.
H3110

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia

uniflorae)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zeer zwakgebufferde vennen komt voor in het Groote meer waar kleine
biesvaren aanwezig is. In het verleden heeft hier ook waterlobelia gestaan. Het gaat

hierbij om één van de weinige gebieden in ons Land waar zeer zwakgebufferde vennen
voorkomen en waar uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van dit type,
ondanks de slechte staat, te realiseren is. Hierdoor kan op termijn het gebied een zeer
grote bijdrage leveren aan het landelijke doel voor het habitattype.
H3130

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

Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen komt samen met habitattype H3110 zeer
zwakgebufferde vennen voor in het Groote Meer.
H316o
Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zure vennen komt voor in het merendeel van de aanwezige vennen.
Deels is de kwaliteit matig ontwikkeld door eutrofiëring en verdroging.
H4010

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).
Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt over een
beperkte oppervlakte in het gebied voor (in de nabijheid van de vennen), waarbij
kwaliteitsverbetering mogelijk is. Uitbreiding oppervlakte loopt parallel met uitbreiding
van habitattypen H3110 zeer zwakgebufferde vennen en H3130 zwakgebufferde vennen.
Sporten
H1166

KamsaLamander

H1831

Drijvende waterweegbree

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De kamsalamander komt in een aantal relictpopulaties voor in en rond het Kleine en
Grote Meer. Ten behoeve van andere Natura 2000 doelen worden deze meren mogelijk
ongeschikt als Leefgebied voor de kamsalamander, in dit geval zou elders in het gebied
nieuw leefgebied gerealiseerd kunnen worden.
Doel
Uitbreiding omvang en behoud kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Toelichting Drijvende waterweegbree heeft in het gebied een stabiele populatie. Dit is één van de
weinige gebieden in ons land waar de soort sinds langere tijd voorkomt. In de vennen
nabij Ossendracht zijn goede mogelijkheden voor uitbreiding omvang leefgebied.
Broedvogels

A004
Doel

Dodaars
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
populatie van ten minste 40 paren.
Toelichting De vennen op de Brabantse Wal bieden onderdak aan enkele io-tallen paren van de
dodaars. Inventansatiegegevens ontbreken grotendeels waardoor niets gezegd kan
worden over de aantalsontwikkeling. De schatting voor de periode 1999-2003 komt uit
op 40 paren. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud van de
populatie voldoende, wel geldt een verbetergave voor de kwaliteit van het leefgebied
om het waterhoudend vermogen te vergroten (vennen vallen te vroeg droog). Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Aoo8
Doel

Geoorde fuut
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
populatie van ten minste 40 paren.
Toelichting De Brabantse heidevennen leverden als broedgebied vanaf de 30-er jaren een relatief
grote bijdrage in Nederland. De vennen op de Brabantse Wal (Groote en Kleine Meer)
leveren als broedgebied in jaren met een gunstige waterstand de grootste bijdrage in
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Brabant en de op één na grootste bijdrage van Nederland met maximaal 82 paren in
2003. Gemiddeld bedroeg het aantal paren in de periode 1999-2003 46. Doorgaans
varieert het aantal tussen de 40 en 65 paren. De vennen zijn zeer gevoelig voor
verdroging en in droge voorjaren kunnen geoorde futen echter geheel ontbreken. De
populatie sluit aan op die van de Kalmthoutse Heide aan de Belgische kant van de grens.
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie
voldoende, wel geldt een verbetergave voor de kwaliteit van het leefgebied om het
waterhoudend vermogen te vergroten (vennen vallen te vroeg droog). Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Wespendief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 10 paren.
Toelichting Nog tot in de 60-er jaren was de wespendief een zeer schaarse broedvogel in NoordBrabant en ontbrak zij vermoedelijk op de Brabantse Wal. Vanaf de 70-er jaren echter is
zij als broedvogel bekend van de Brabantse Wal. De populatie heeft zich hier, in
navolging van de rest van Noord-Brabant, langzaam uitgebreid. Zo werden in 1996 en
1997 9 paren vastgesteld. Voor de periode 1999 - 2003 wordt een gemiddeld bestand van
13 paren geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. De
populatie van de Brabantse Wal is een relatief geïsoleerde voorpost van de verspreiding
in Nederland; ook in de aangrenzende streek van België is zij zeer schaars.
A072
Doel

A224
Doel

Nachtzwaluw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 80 paren.
Toelichting De nachtzwaluw is van oudsher een broedvogel van de Brabantse heidevelden die
vermoedelijk is toegenomen door de bebossing met naaldhout, waardoor het favoriete
biotoop met bosranden en halfopen bossen langs heidevelden, sterk toenam. Van de
Brabantse Wal stammen de eerste telgegevens uit begin 80-er jaren (ca 65 paren). Begin
90-er jaren was het aantal toegenomen tot ca. 75 paren en het laatste decennium
bedraagt het aantal jaarlijks tussen de 75 en 88 paren. Daarmee levert het als
broedplaats de grootste bijdrage in Noord-Brabant en ook de grootste bijdrage in
Nederland buiten de Veluwe. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is
behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A236
Doel

Zwarte specht
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 40 paren.
Toelichting Vermoedelijk vestigde de zwarte specht zich halverwege de vorige eeuw als regelmatige
broedvogel. Het aantal paren is Lange tijd geleidelijk toegenomen tot een niveau van 70
paren in 1994. Door telproblemen was deze schatting mogelijk te hoog, maar het
gewenste niveau van een sleutelpopulatie wordt tegenwoordig vermoedelijk nog wel
gehaald. Zo wordt de populatie voor de periode 1999-2003 geschat op 50 paren. Gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Boomleeuwerik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 100 paren.
Toelichting Van oudsher is de boomleeuwerik een gewone broedvogel van de heidevelden. Over
het aantalsverloop op de Brabantse Wal is weinig bekend. Begin 60-er jaren was ze
relatief schaars en vermoedelijk is zij, in navolging van de populatie elders in Nederland,
in recente jaren sterk toegenomen. Een telling in 1994 leverde 96 paren op. Voor de
periode 1999-2003 wordt het aantal paren geschat op 140. Gezien de landelijk gunstige
A246
Doel
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staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht
voor een sleutetpopulatie.
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is aanegeven at hei gebiec nfet is. aangemeld voor het habitattype zandverstuivingen

Inmiddels is duidelijk geworden dat het betreffende habitattype thans binnen de begrenzing van het gebied voorkomt.
b In het Reactiedocument (2004) wordt aangegeven dat het gebied alleen is aangemeld voor het habitattype zwakgebufferde
vennen (H3130). Voortkomend uit herinterpretatie van de venbegroeiingen wordt het gebied thans ook aangemeld voor het
habitattype zeer zwak gebufferde vennen (H3110).
Herstel van een technische fout in database 2004.
Op basis van recente informatie blijkt de soort thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000
gebied.
Herstel van een technische fout in database 2004.
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Natura 2000 gebied 129 - Utvenhoutse Bos
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Beekdalen
Habitatrichtlijn
Status:
Site code:
N L2003 047
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren
Provincie:
Noord-Brabant
Breda
Gemeente:
Oppervlakte:
112 ha

Geb edsbeschrijving
Het Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied. Het beekbegeleidende bos ligt langs de Broekloop en de
Bavelse Leij, zijbeekjes van de Mark. In de ondergrond bevinden zich slecht doorlatende, kalkrijke
(eemtagen, die voor een schijngrondwaterspiegel en hoge waterstanden zorgen. Er zijn gradiënten
aanwezig van droge tot vochtige, lemige zandgronden naar natte leem- en veengronden waar
basenrijk kwelwater toestroomt. Om het natte bos beter te kunnen exploiteren zijn in het verleden
greppels gegraven en werden de (hakhout)bomen op de tussenliggende hogere delen (rabatten)
geplaatst. Dit patroon is nog steeds overal in het bos aanwezig en wordt doorkruist door de
verschillende beeklopen.
De meeste hogere gronden zijn bedekt met eiken-beukenbos, op armere gronden ook met eikenberkenbossen. Langs de beken en op de lage delen van dalflanken staan vogelkers-essenbossen. Op
enkele zeer natte plekken langs beekjes zijn kleine stukjes kwelgevoed elzenbroekbos aanwezig.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op één technisch punt
verbeterd. De berm van rijksweg A27-A58 aan de rand van het gebied is geheel buiten de begrenzing
gebracht.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H9160
H91E0

Eiken-haagbeukenbossen
Vochtige alluviale bossen

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H9120
Hgigo

Beuken-eikenbossen met hulst 1
Oude eikenbossen 1

Natura 000 gebiedendocurnent - werkdocument Natura 2000 aanwj2ngshs1uit

Kernopgaven
5.07

Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
bossen
eT , beekbegeleidende bossen) *H91EOC
(

5.08

Eiken-haagbeukenbossen: Vergroting areaal, behoud vegetatiestructuur en herstel
kwaliteit en vergroting areaal eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) H9160A.

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.
Habitattypen
H9120
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de

ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Een aanzienlijk deel van het gebied bestaat uit droog bos, waarin op enkele plaatsen
reeds hulst aanwezig is. Bij het ouder en donkerder worden van het bos, zal dit
habitattype beuken-eikenbossen met hulst zich naar verwachting spontaan uitbreiden.
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken-haagbeukenbos, hogere
zandgronden (subtype A).
Toelichting Slechts een klein deel van het gebied bestaat uit bos van habitattype eikenhaagbeukenbos, hogere zandgronden (subtype A). Het habitattype komt voor in een nat
gedeelte, waar het type op iets drogere plekken dan het habitattype H91E0 vochtige
alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) voorkomt. De aanwezige soort
eenbes is een bijzondere soort voor Noord-Brabant. Verder komt het type voor in
bosranden, vooral langs de bredere paden. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat
van instandhouding van het type wordt uitbreiding nagestreefd, waarvoor in het gebied
goede potenties aanwezig zijn.
H9160

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Op een aantal plekken zijn oude eikenbossen aanwezig met plaatselijk zeer grote
exemplaren van de zomereik.
H9190

.:. .

:12

*Bossen op altuviate grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(AIno-Padion,

HgiEo

Alnion incanae, Salicion albae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige aUuviale bossen,

Doel

beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting De bossen van het habitattype vochtige aUuviale bossen, beekbegeleidende bossen
(subtype C) zijn momenteel verdroogd. Er zijn goede potenties voor uitbreiding
oppervlakte en verbetering kwaliteit in het gebied.

Synopsis
Habitattypen
H9120
H9160_A
H9190

Staat van
instandhouding

Beuken -eikenbossen met hulst
Eiken-haagbeukenbossen (hogere

zand gronden)

Oude eikenbossen
alluviale bossen

H91E0_C vochtige

(beekbegeleidende bossen)

Op basis vdfl recenie informatie LitijLt
2OOOebied.
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- Langstraat

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Beekdalen
Natura 2000 Landschap:
Habitatrichtlijn
Status:
Site code:
NL2003026
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren
Noord-Brabant
Provincie:
Gemeente:
Waalwijk
Oppervlakte:
529 ha

Gebiedsbeschrijving
De Langstraat bij Sprang-Capelle bestaat uit een aantal natuurterreinen (het Labbeqat, de Dultaert, de
Dulver en de Hoven) op de grens van de zandgronden, het rivierengebied en zeekleigronden. Er zijn
gradiënten aanwezig van zand naar veen, van basenarme lokale kwel naar basenrijke regionale kwel.
Het gebied is een ontgonnen laagveenvlakte en een restant van een oud slagen landschap met zeer
lange en smalle graslanden begrensd door elzenhagen. Het gebied bestaat uit sloten, trilvenen,
schrale, soortenrijke graslanden, zeggenmoerassen en plaatselijk vochtige heide. In petgaten komen
uiteenlopende ver[andingsstadia voor. Daarnaast traden in het verleden inundaties op, waardoor nu
nog wielen aanwezig zijn in het gebied. In Dulver ligt een eendenkooi.

Begrenzing
De begrenzingen 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.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De begrenzing van het Habitatnchtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast
aan de begrenzing van het natuurgebiedspan, zodat een logischere begrenzing wordt bewerkstelligd
en/ of herstelmogelijkheden ontstaan:
• Een aan de buitengrens gelegen perceel zonder status (1,7 ha) Langs de A59 aan de kant van
Waalwijk is uit de begrenzing gehaald.
• Het oostelijk deelgebied is aan de westkant, langs de weg naar Vrijhoeve (ca. 18 ha) vergroot
ten behoeve van uitbreiding van H7140_A overgangs- en trilvenen, trilvenen ( subtype A).
• Nieuwe natuur ten oosten van het recreatiepark (ca. 25 ha) is toegevoegd gelet op
ontwikkelingskansen voor H7230 kalkmoerassen.
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Natura 2000 database
Ha bitattypen
Code
Habitattype
Kranswierwateren
H3140
H3150
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Overgangs- en trilvenen
H7140
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Grote modderkruiper
H1145
Kleine modderkruiper
H1149
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Zwakgebufferde vennen
H3130
Blauwgrastanden 1
H6410
H6510
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 1
H7210
Galigaanmoerassen 1
Kalkmoerassen
H7230
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H1831
Drijvende waterweegbree

Kernopgaven
4.08

Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit,
waterkwantiteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kranswierwateren
H3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150),
A1v?, pLtte
chjfhoren HuxiX en vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145,
kleine modderkruiper H1149 CrI iMsederi, zoak qev(ekte w nuthel Hio
gestreepte

5.03

Kalkmoerassen en trilvenen: Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van kalkmoerassen
H7230 en overgangs- en trilvenen (trilvenen) H714o_A, in mozaïek met schraalgraslanden.

)O(

H O82.

Inndhouding sdoele n
Atciemene 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.
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Habitattypen
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
H3130
Littorelletalia uniflorae en/of !soëto-Nanojuncetea
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen komt voor in een aantal gegraven petgaten in
deelgebied Den Dulver. Vanwege het voorkomen van zeldzame kranswiersoorten levert
het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel van het habitattype.
Kaikhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
H3140
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doet
Toelichting Het gebied levert één van de grootste bijdragen aan het Natura 2000 netwerk voor het
habitattype kranswierwateren. Het type komt voor in sloten die gevoed worden met
zacht, helder kwelwater. De begroeiingen zijn zeer soortenrijk met zeldzaamheden als
buigzaam glanswier en doorschijnend glanswier.
H3150

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of

Hydrocharition
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden komt voor in de vorm van
krabbenscheerbegroeiingen in sloten in het gebied.
H6410

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

caeru!eae)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Blauwgraslanden zijn momenteel in het gebied vaak matig ontwikkeld en slechts over
een zeer kleine oppervlakte goed ontwikkeld. in het Labbegat komt een jonge vorm
voor met daarin onder meer spaanse ruiter en alpenrus. Vanwege de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding wordt uitbreiding oppervlakte en verbetering
kwaliteit nagestreefd.
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, San guisorba off icinalis)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit gtanshaver- en vossenstaarthooilanden,
grote vossenstaart (subtype B).
Toelichting Het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart (subtype B) is
landelijk gezien in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Het subtype is zeer
karakteristiek voor de omgeving van Waalwijk en komt voor in de vorm van de
zogenoemde weidekervelhooilanden. Het is thans fragmentair aanwezig, maar te
herstellen en te ontwikkelen.
H6510
Doel

H7140
Doel

Overgangs-en trilveen
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen, trilvenen
(subtype A) en overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B).
Toelichting Het habitattype overgangs- en trilvenen (subtype A) en veenmosrietlanden (subtype B)
komt op een kleine oppervlakte voor in verschillende deelgebieden. In het gebied zijn
goede kansen voor uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van kwaliteit voor
beide subtypen van dit bedreigde habitattype.
H7210

*Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion

daval!ianae

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen komt over een geringe oppervlakte voor langs
slootranden in het gebied. In het gebied zijn goede mogelijkheden aanwezig voor
verbetering van de kwaliteit.
H7230
Doel

Alkalisch laagveen
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

d 20r yrL)
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Toelichting In het Labbegat heeft gele zegge zich op recent geplagde percelen sterk uitgebreid en
komt voor in schraallanden en verlandingsvegetaties. Het habitattype kalkmoerassen
was in het gebied bijna verdwenen, maar breidt zich door deze plag maatregel weer uit.
Deze uiterst zeldzame soort van kalkmoerassen heeft hier de grootste populatie van ons
land. Er zijn zeer goede potenties voor een sterke uitbreiding oppervlakte en
verbetering kwaliteit van dit habitattype dat landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding verkeert. Daarmee kan het gebied in de nabije toekomst een zeer grote
bijdrage leveren aan het landelijke doel van het habitattype.
Soorten
H1145
Grote modderkruiper
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De Naad van Brabant levert voor de grote modderkruiper één van de grootste bijdragen.
Landelijk gezien verkeert de soort in een matig ongunstige staat van instandhouding.
H1149
Kleine modderkruiper
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Het belang van het Natura 2000 gebied voor de kleine modderkruiper is onduidelijk
door gebrek aan gegevens, maar het gebied lijkt uitermate geschikt voor de soort.
Landelijk is de soort in een gunstige staat van instandhouding.

Synopsis
Hobitottypen

Zwakgebutferdevennen
Kranswierwateren
Meren met krabbenscheer en
H3150
fonteinkruiden
H6410
Blauwgrastanden
H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H3130
F43140

(grote vossenstaart)

H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
1-17140_B Overgangs- entrilvenen

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
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Doelstelling
kwaliteit
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Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidig e) begrenzing van het Natura 2000
gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.
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- Loonse en Drunense Duinen &
Leemkuilen

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
N19803030
Natuurmonumenten, Brabants Landschap, particulieren
Noord-Brabant
Haaren, Heusden, Loon op Zand, Tilburg, Waalwijk
4.074 ha

Gebiedsbeschrijving
De Loonse en Drunense Duinen is een groot stuifzandgebied. In dit gebied zijn dikke pakketten
dekzand afgezet. Deze dekzanden zijn in de loop der tijd begroeid geraakt met bos, maar door
houtkap en overbeweiding kon het zand weer gaan stuiven en ontstonden de huidige Loonse en
Drunense duinen. Het stuifzandgebied wordt omringd door uitgestrekte naald- en eikenbossen die
aan de zuidkant aansluiten op de Brand, een beekdal met alluviale bossen, moeras en vennen. Enkele
kilometers ten zuiden van het gebied liggen - geïsoleerd - de Leemkuilen. Dit gebied bevat vele
gegraven plassen, omgeven door moerasbos.

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's toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen uitgebreid,
mede gelet op de begrenzing van het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Hierbij is een
balans gezocht tussen uitbreiding en verkleining van het gebied:
• Nieuwe natuur (36 ha) ten noorden van Giersbergen (ongeveer de helft verworven).
• Nieuwe en bestaande natuur (60 ha) aan de zuidzijde van het deelgebied De Brand.
Qua toekenning van natuurdoettypen vormen beide uitbreidingen één geheel met reeds begrensd
gebied: Boslandschap van arme en lemige zandgronden, Boslandschap van bron en beek en Bloemrijk
grasland. Deze doeltypen omvatten onder meer *H91E0 C vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C) en het leefgebied van de H1166 kamsalamander.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen verkleind,
mede gelet op de begrenzing van het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Dit betreft gronden
die weinig betekenis toekomen voor de instandhouding van het Habitatrichtlijngebied en merendeels
geen status hebben in het natuurgebiedsplan:
Bebouwing en cultuurgronden (3,3 ha) ten noorden van Biezenmortel.
Naw a 2000 ger:edeoouinent Nnur• 2000 aajzrbew1

• CuLtuurgronden (o.a. akkers en boomgaarden) en enkele bospercelen rond de Schoorstraat in
Udenhout (53 ha).
• Bebouwing en cultuurgronden (25 ha) ten Oosten van Loon op Zand.
• Cultuurgronden ten oosten Kaatsheuvel (6,0 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Stuifzandheiden met struikhei
H2310
Zandverstuivingen
H2330
H3130
Zwakgebufferde vennen
Vochtige heiden
H4010
H91E0
Vochtige alluviale bossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1166
Kamsalamander
H1831
Drijvende waterweegbree
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Blauwgraslanden
H6410
Oude eikenbossen
H9190

Kernopgaven
5.07

Vochtige alluviaLe bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
ee (beekbegeleidende bossen) *H91E0 C ee
bossen

6.12

Stuifzandlandschappen: Vergroting areaal gevarieerde zandverstuivingen H2330 met
overgangen naar droge heiden en open bossen: Loonse en Drunense duinen
& Leemkuilen (131). Drent -Fdese WedJ . Leaqe)derveld (2/). Mede ek eetee erI '.nri de
dra:!hc4 1 5 A2, tuud A277, dwnpieee A25 en nachtzwakiv, A.24.

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.

1

iicyf'

fl.çn;

I)nr 1 -r

(

Habitattypen
H2310
Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stuifzandheiden met struikhei komt voor binnen het stuifzandgebied en
op enkele geïsoleerd gelegen heide terreintjes, temidden van de naaldbossen. Ten
behoeve van duurzame instandhouding en verbetering van de kwaliteit voor de fauna
wordt gestreefd naar een groter aaneengesloten oppervlakte.
H2330
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Kwaliteitsverbetering van het habitattype zandverstuivingen is noodzakelijk in de
soortensamenstelling: de overgangszone (met o.a. korstmossen en buntgras) tussen
open zand enerzijds en heide en bos anderzijds ontbreekt vrijwel, waardoor veel
karakteristieke en bedreigde soorten broedvogels en insecten onder druk staan of reeds
zijn verdwenen. Voldoende wind is een belangrijk randvoorwaarde voor de realisering
van gevarieerde zandverstuivingen met overgangen naar droge heiden en bossen.
Samen met de Veluwe en het Drents-Friese Wold & Leggelderveld is het gebied van
groot belang voor het realiseren van het landelijk doel.
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
L ittorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen komt voor in de Brand en in de Leemkuilen. Uit
de vennen van de Brand is de medicinale bloedzuiger bekend. In de Leemkuilen is het
habitattype goed ontwikkeld aanwezig, met onder meer gesteeld glaskroos.
H3130

H4010
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden ( subtype A).
Toelichting Vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt actueel in vochtige slenken
slechts voor over zeer geringe oppervlakten en met een matige kwaliteit. Verbetering
van kwaliteit of uitbreiding van oppervlakte is binnen het gebied niet mogelijk.
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion
caeruleae)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt in gedegradeerde vorm voor in de Brand. Er
bestaan plannen om het type hier te herstellen.
H6410

H9190
Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen komt voor in de vorm van kleine eikenbosjes in het
stuifzandgebied.
HgiEo

*Bossen op alLuviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviate bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbege!eidende bossen (subtype C) komt
voor in de Brand in de vorm van Elzenbroekbossen. De kwaliteit kan verbeterd worden
en de oppervlakte sterk worden uitgebreid waarmee het gebied in de toekomst een zeer
grote bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattpe kan gaan leveren.
Soorten
H1166
Doel

Kamsalamander
Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie.

Toelichting De bossen en stuifzanden van de Loonse en Drunense Duinen zijn ongeschikt voor de
kamsalamander. De soort komt voor in De Brand en in de Leemkuilen. Dit gebied levert
als leefgebied van de kamsalamander de grootste bijdrage binnen het Natura 2000
netwerk. In De Brand is de populatie redelijk omvangrijk met enkele tientallen
voortplantingswateren die min of meer geregeld gebruikt worden. In de Leemkuilen zit
een kleine populatie in de zuidwest hoek. In de directe omgeving komen nog twee
kamsalamanderpopulaties voor, namelijk bij de Overlaat tussen Waalwijk en Drunen en
op het landgoed Huis ter Heide. De verbinding van de populatie in De Brand met die op
landgoed Huis ter Heide en met die in de Leemkuilen is belangrijk. Binnen het gebied
zijn goede mogelijkheden voor uitbreiding van het leefgebied (o.a. in het Hengstven).
Verbetering kwaliteit leefgebied omvat tevens verbetering verbinding populaties
onderling en met belangrijke leefgebieden buiten het Natura 2000 gebied.
H1831
Drijvende waterweegbree
Doel
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Toelichting Het voorkomen van drijvende waterweegbree in De Leemkuilen betreft mogelijk een
duurzame populatie.

Synopsis
Habitottypen
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- Vlij mens Ven, Moerputten &
Bossche Broek

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

Beekdalen
Habitatrichtlijn
NL9801049
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, particulieren
Noord-Brabant
Heusen, 's Hertogenbosch, Vught
931 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek vormen samen één gebied ten zuidwesten van
's-Hertogenbosch. Hier gaat het beekdal van de Dommel over in het laagveengebied van de 'Naad van
Brabant". Door de ligging in deze overgangszone zijn in het gebied basenminnende water- moerasen graslandvegetaties aanwezig. Het Vlijmen5 Ven is een kwelgebied waar kranswiervegetaties wordt
aangetroffen in sloten. De Moerputten is een natuurreservaat met een groot areaal aan
blauwgrasland en elzenbroekbos. Het Bossche Broek is een moerassig gebied in de benedenloop van
de Dommel, waar bLauwgrastanden aanwezig 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.
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:
• Tussen Vendreef en Deutersestraat zijn landbouwgronden (261 ha) buiten de begrenzing
gebracht. De in dit gebied gelegen wegbermen en de bermen van de Nieuwe Bossche Sloot
blijven als leefgebied van het H1061 donker pimpernelblauwtje onderdeel uitmaken van het
aangewezen gebied.
• Enkele percelen cultuurgrond langs de Honderdmorgensedijk (ca. 26 ha) en tussen de
Moerputtenweg en rijksweg A59 (ca. 27 ha) zijn vervallen omdat ze van weinig betekenis zijn
voor de instandhouding van het gebied.
• Uitbreiding met nieuwe natuur ten zuiden van Nieuwkuijk (38 ha), en met oevers en bermen
langs het Drongelens Kanaal ten behoeve van het H1061 donker pimpernelblauwtje.
• Ten oosten van de Moerputten is de eigendomsgrens van Staatsbosbeheer gevolgd (2 ha
toegevoegd).
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Natura 2000 database
Ha bitattypen
Code
Habitattype
Kranswierwateren
H3140
H6410
Blauwgraslanden
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H6510
Habitatrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
H1059
Pimpernelblauwtje
H1061
Donker pimpernelblauwtje
Grote modderkruiper
H1145
Kleine modderkruiper
H1149
Drijvende waterweegbree
H1831

Kernopgaven
4.08

Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit,
waterkwantiteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kranswierwateren
1'-F13140
rhorn H:ioiX en vissen zoals o.a. bttervoorn Hii34, grote modderkruiper H1145,
vr qestri-ec)te
He:r, 203k gevtek[ V!
kleine modderkruiper H1149,

5.04

Leefgebied pimpernelblauwtjes: Vergroting en verbetering kwaliteit leefgebied
pimpernelblauwtje H1059 en donker pimpernelblauwtje H1061.
Schraaigraslanden: Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van evchrabe grdsanden
blauwgraslanden H6410.

5.05

Instandhoudingsdoelen
taemene aoeten
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 bitattyDen
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
H3140
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting In het gebied komt een bijzondere vorm van het habitattype voor. Het deelgebied
Vlijmens Ven is één van de weinige gebieden in Nederland waar voor het habitattype
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kranswierwateren, als gevolg van de hoge kweLdruk, duurzame omstandigheden buiten
natuurgebieden bestaan. In de kranswierbegroeiingen komen bovendien zeer zeldzame
diersoorten voor waardoor het gebied een zeer grote bijdrage levert aan het landelijke
doel van het habitattype.
H6410

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

caeruleae)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De blauwgraslanden zijn zowel van het grond- als het oppervlaktewaterregime
afhankelijk en vormen uitstekende voorbeelden van het habitattype in Nederland. De
kwaliteit staat onder druk. Het is met name van belang voor de populatie van de grote
pimpernel, waardplant van de soort H1059 pimpernelblauwtje, in de btauwgraslanden in
de Moerputten te herstellen.
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, San guisorba officinalis)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden,
glanshaver (subtype A) en grote vossenstaart (subtype B).
Toelichting Dit voor de omgeving van Den Bosch karakteristieke, maar sterk in oppervlakte en
kwaliteit achteruitgegane glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart
(subtype 8) in de vorm van weidekervelhooitand is te herstellen en te ontwikkelen,
waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het herstel en behoud van de
pimpernelbauwtjes. In het gradiënten- en soortenrijke gebied komt ook glanshaver- en
vossenstaarthooilanden, glanshaver (subtype A) matig ontwikkeld voor. Subtype B is
landelijk gezien in een zeer ongunstige staat van instandhouding, subtype A is matig
ongunstig. Het betreft het meest kansrijke Natura 2000 gebied voor uitbreiding
oppervlakte en verbetering kwaliteit van de glanshaver- en vossenstaarthooilanden.
H6510
Doel

Soorten
H1059
Doel

Pimpernelblauwtje
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot
een duurzame populatie van ten minste 8.000 volwassen individuen.
Toelichting Het pimpernetblauwtje heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding. Het gebied
bevat de enige populatie in Nederland. Door ontwikkeling van nieuwe natuur zal het
leefgebied sterk worden uitgebreid en ruimte bieden aan een zeer groot deel van het
landelijke doel voor het pimpernelblauwtje, in samenhang met leefgebied voor de soort
H1061 donker pimpernelblauwtje.
Hio6i.
Doet

Donker pimpernelblauwtje
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot
een duurzame populatie van ten minste 2.000 volwassen individuen.
Toelichting Het donker pimpernelblauwtje heeft landelijk een zeer ongunstige staat van
instandhouding. Het gebied bevat één van de twee populaties in Nederland. Door
ontwikkeling van nieuwe natuur zal het leefgebied sterk worden uitgebreid en ruimte
bieden aan een groot deel van het Landelijke doet, in samenhang met leefgebied voor
de soort H1059 pimpernelbtauwtje.
Grote modderkruiper
H1145
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De Naad van Brabant levert voor de grote modderkruiper één van de grootste bijdragen.
Kleine modderkruiper
Hfl49
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Landelijk gezien is de kleine modderkruiper in een gunstige staat van instandhouding.
Hoe groot het belang van het gebied voor de soort is, is vooralsnog onduidelijk.
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H1831
Drijvende waterweegbree
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Toelichting De drijvende waterweegbree is uit verschillende deelgebieden bekend waaronder het
Vlijmens ven, voorkomend in sloten. De doelstelling lift mee met doelen voor
watervegetatie.

Synopsis
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H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooitanden
(glanshaver)
H6510B

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)
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gebied 133 - Kampina & Oisterwijkse Vennen

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL3000401 + NL2000010
Natuurmonumenten, Brabants Landschap, particulieren
Noord-Brabant
Boxtel, Oirschot, Oisterwijk, Tilburg
2.294 ha

Gebiedsbeschrijving
Kampina en de naastgelegen Oisterwijkse vennen en bossen vormen samen een voorbeeld van het
licht glooiende Brabants dekzandlandschap, met U-vormige paraboolduinen, met bossen, vennen,
heide en overgangen naar schraaigraslanden in beekdalen.
Kampina is een restant van het halfnatuur(ijke Kempense heidelandschap, met droge en vochtige
heidevegetaties, akkertjes, een meanderend riviertje, voedselarme vennen en blauwgraslanden. In de
oeverzones van de vennen komt nog hoogveenvorming voor, in het zuiden liggen dopheidevelden. In
het stroomdal van de vrij meanderende Beerze staan hoge populieren, elzenbroek, vochtige heide
met gagelstruweel en blauwgraslanden.
De vennen in het gebied zijn vaak langgerekt in zuidwest-noordoostelijke richting, de dominerende
windrichting van de laatste ijstijd, toen dit landschap grotendeels werd gevormd. Vennen die in het
gebied aanwezig zijn betreffen doorstroomvennen (o.a. de Centrale Vennen in de Oisterwijkse
Bossen), geïsoleerde zure vennen, en vennen in beekdalflanken die (van oorsprong) onder invloed
staan van inundatie met beekwater. De vennen in de Oisterwijkse bossen zijn merendeels ontstaan als
uitgestoven laagten in een stuifzandlandschap, waar veentjes in ontstonden. Door vervening is hierin
sinds de Middeleeuwen weer open water ontstaan. In het gebied zijn reeds in 1950 de eerste
herstelmaatregelen in de vennen uitgevoerd.

Begrenzing
-

De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied Kampina en van het Habitatnchtlijngebied Kampina en
Oisterwijkse Vennen (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.
• In geval van onlogische verschillen (<25 ha) tussen het Vogelrichtlijngebied en het
Habitatrichtlijngebied zijn de begrenzingen gelijkgetrokken.
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:
In het westelijke deel (Oisterwijkse Vennen) zijn een aantal percelen aan de rand van de
begrenzing, die niet in eigendom zijn van natuurbeherende instanties uit de begrenzing
gehaald teneinde een logische begrenzing te bewerkstelligen (totaal ca. 17 ha).
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• Op enkele plekken is het westelijk deelgebied en het deelgebied bij De Logt uitgebreid (19 ha)
teneinde een logischer begrenzing te verkrijgen en/ of deze op de bosrand te leggen; dit
betreft bestaande natuur (ten dele van Natuurmonumenten en Brabants Landschap).
• Uitbreiding met twee percelen (5,3 ha) aan de zuidwestzijde van Kampina waardoor de
begrenzing op de bosrand komt te Liggen (bestaande natuur).
• Aan de noordwestkant van Kampina (ten oosten van Oisterwijk) is het gebied uitgebreid
vanwege het voorkomen van H3130 zwakgebufferde vennen en H4010 A vochtige heiden,
hogere zandgronden (subtype A) in en rond het Beeldven en de aanwezigheid van H1831
drijvende waterweegbree en H1166 kamsalamander. Tevens zijn er natte H6410
blauwgraslanden in verarmde vorm. Dit betreft bestaande natuur in eigendom van het
Brabants Landschap (ca. 114 ha)
• Aan de zuidoostkant is het deelgebied Kampina uitgebreid met het Banisveld gelet op het
voorkomen van H3130 zwak gebufferde vennen en de instandhouding van vochtminnende
habitattypen in het aangrenzende deel van Kampina (o.a H6410 blauwgraslanden). Het betreft
nieuwe natuur verworven door Natuurmonumenten (ca. 97 ha).
De begrenzing van het Vogelrichttijngebied is in het noordwesten uitgebreid met bos, heide en
vennen (62 ha) dat onderdeel uitmaakt van het aangemelde Habitatrichtlijngebied en van belang is
voor A004 dodaars en A276 roodborsttapuit.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Stuifzandheiden met struikhei
H2310
H3110
Zeer zwakgebufferde vennen
H3130
Zwakgebufferde vennen
H3160
Zure vennen
Vochtige heiden
H4010
Blauwgraslanden
H6410
Galigaanmoerassen
H7210
H91E0
Vochtige alluviale bossen
Habtitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Kleine modderkruiper
H1149
Kamsalamander
H1166
Drijvende waterweegbree
H1831
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Taigarietgans
A039

-

n

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H2330
Zandverstuivingen
Droge heiden
H4030
Heischrale graslanden
H6230
H7110
Actieve hoogvenen
Pioniervegetaties met snavelbiezen
H7150
Oude eikenbossen 1
Hgigo
Gestreepte waterroofkever
H1o82
Dodaars b
A004
Roodborsttapuit b
A276
-

-

:iT-
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Kernopgaven
6.01
6.02

6.03
6.05

6.06

Zeer zwakgebufferde vennen: Herstel en duurzaam behoud van grote zeer
zwakgebufferde vennen H3110 in grote open heidevelden.
Zwak gebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van
zwakgebufferde vennen H3130 mede als habitat voor gevlekte witsnuitlibel H1042
geoorc3.' fuut AOCS
Zure vennen: Kwaliteitsverbetering van zure vennen H3160.
Natte heiden: Kwa(iteitsverbetenng en vergroting oppervlakte vochtige heiden H4010 en
pioniervegetaties met snavelbiezen H7150 en actieve hoogvenen (heideveentjes)
*H711OB
Schrale graslanden: Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding
heischrale graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 in kansrijke situaties (op schrale
leemhoudende zandgronden).

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 bitattypen
H2310
Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stuifzandheiden met struikhei gaat door verbossing geleidelijk achteruit
in oppervlakte en kwaliteit. Het habitattype verkeert landelijk in een zeer ongunstige
staat van instandhouding, verbetering en uitbreiding zijn daarom noodzakelijk. Het
openhouden van het gebied is mede van belang met het oog op de aanwezige vennen
(vermindering van verdamping en voldoende windwerking). Dit habitattype komt vooral
voor in het Oisterwijkse gebied.

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Doet
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zandverstuivingen is momenteel in geringe mate aanwezig. De
afwisseling van (kleine) stuifzanden en habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei
is voor een groot aantal dieren belangrijk. Beide habitattypen komen lokaal in
mozaïekvorm voor.
H2330

H3110

MineraaLarme otigotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia

uniflorae)
Doet

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
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Toelichting Het habitattype zeer zwakgebufferde vennen komt o.a. voor in het Staalbergven. Dit
type kwam vroeger in meerdere vennen voor, er zijn goede mogelijkheden voor
verbetering van de kwaliteit.
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalio uniflorae en/of !soëto-Nanojuncetea
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het gebied levert een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype
zwakgebufferde vennen. In het gebied bestaan nog diverse mogelijkheden om het type
te herstellen. Voor een deel zijn de benodigde maatregelen hiertoe recent genomen
(Wincke(sven). De doorstroomvennen van Oisterwijk worden in een deel van het jaar
met zwak gebufferd water gevoed. Duurzaam herstel van de waterhuishouding wordt
echter beoogd.
H3130

H316o

Dystrofe natuurlijke poelen en meren

Doel

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten
gunste van habitattypen H3130 zwakgebufferde vennen of H7110 actieve hoogvenen
heideveentjes (subtype B)is toegestaan.
Toelichting Het habitattype zure vennen komt voor in de vorm van jonge verlandingsstadia in
geïsoleerde, zure vennen. Kwatiteitsverbetering is noodzakelijk omdat de
ondoorlatende ondergrond van een aantal vennen lokaal is weggegraven, waardoor
water weglekt, en omdat de vennen zijn aangetast door atmosferische depositie. Een
deel van de thans zure vennen is van oorsprong zwakgebufferd: herstel naar habitattype
H3130 zwakgebufferde vennen wordt daar beoogd. Door verlanding van het ven kan
ontwikkeling naar habitattype H7110 actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B)
plaatsvinden.
H4010

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

H4030

Droge Europese heide

Doel

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).
Toelichting In een groot deel van Kampina is het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A) vergrast, verbetering kwaliteit is hier mogelijk.
Doel
Behoud oppervlakte en erbetering kwaliteit.
Toelichting Het open houden van begroeiingen van het habitattype droge heiden is mede van
belang met het oog op de aanwezige vennen (verbetering van het inzijggebied en
creëren van voldoende windwerking). Dit habitattype komt vooral voor op Kampina
(voorkomen van podzolbodems).
H6230

*Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype heischrale graslanden ontwikkelt zich in Het Banisveld. De verwachting
is dat het de meest waardevolle locatie in Brabant gaat worden.
H6410

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

caeruleae)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De blauwgraslanden in de flank van de Beerze (Smalbroeken) behoorden tot de beste
voorbeelden van Brabant. Zowel oppervlakte als kwaliteit zijn achteruitgegaan. Het
habitattype is ernstig bedreigd. Herstel van het habitattype btauwgraslanden in dit
gebied is noodzakelijk.

*Actief hoogveen
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen, heideveentjes
(subtype B).
Toelichting In meerdere vennen komt het habitattype actieve hoogvenen, heideveentjes ( subtype 8)
voor. Uitbreiding zal plaatsvinden door autonome ontwikkelingen in deze vennen, het
habitattype kan bovendien in andere vennen ontstaan. De kwaliteit is op de meeste
plaatsen matig. Het habitattype verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding, herstel is daarom noodzakelijk.
H7110

Doel

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosponon
H7150
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt veel voor op plagplekken, die
voor een groot deel zullen ontwikkelen tot habitattype H4010 vochtige heide, hogere
zandgronden (subtype 4). Voor behoud van de soortensamenstelling is het van belang
her en der in het terrein pionierptekken te behouden, maar daarnaast zal een gedeelte
ook op een natuurlijker wijze instandgehouden kunnen worden in natte laagten.
*Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
da vaUianoe
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen komt voor in het Winckelsven, waar het zich in het
verleden - door inlaat van gebufferd water - heeft uitgebreid ten koste van habitattype
H3130 zwakgebufferde vennen. Door isolatie van het ven, is het type verarmd.
Uitbreiding is geen doelstelling, omdat dat ten koste zou gaan van habitattype H3130
zwakgebufferde vennen.
H7210

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Doel
Behoud van oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen komt voor als oude bosgroeiplaatsen op kleine
zandkoppen in het Beerzedat en als jonger, spontaan eikenbos (matige kwaliteit) op
grotere zandruggen in het gebied. Het habitattype verkeert niet in een gunstige staat
van instandhouding, verbetering kwaliteit is mogelijk en wenselijk.
H9190

* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
Doel
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting Het habitattype vochtige alluviale bossen komt voor in Smalbroeken (langs de Beerze) in
de vorm van beekbegeleidende bossen (subtype C). De kwaliteit kan verbeterd worden
nu recentelijk maatregelen genomen zijn om de waterkwaliteit van de Beerze te
herstellen.
H91E0

Soorten

Gestreepte waterroofkever
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De gestreepte waterroofkever heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding en is
vrijwel geheel beperkt tot laagveenmoerassen. In dit gebied leeft de soort echter in het
Voorste Goorven: de enig overgebleven vennenpopulatie in Nederland. Hij is ter plekke
waarschijnlijk afhankelijk van de inlaat van gebufferd water. Mogelijkheden voor
versterking van de populatie zijn nog onduidelijk, waardoor gekozen is voor een
behoudsdoetstelli ng.
H1082

Kleine modderkruiper
Doel
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De kleine modderkruiper is nu talrijk aanwezig in de Heiloop. Verder dichtgroeien met
lisdoddes kan echter een bedreiging gaan vormen.
H1149

-

Hii66

Kamsalamander

Doel
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting De kamsalamander is in Noord-Brabant sterk achteruitgegaan en komt ook in dit gebied
nog maar spaarzaam voor. Vermoedelijk bevindt zich een populatie in het beekdal van
de Beerze. Hier kan uitbreiding van leefgebied plaatsvinden in het Baningsveld. Ten
westen van Moergestel en ten zuiden van landgoed Nemelaer in het Beeldven bevindt
zich een andere relictpopulatie. In het omliggende agrarische gebied zijn
relictpopulaties aanwezig. Voor versterking van de populatie is verbinding met deze
relictpopulaties van belang. Verbetering kwaliteit omvat dus tevens verbetering
verbinding met belangrijke leefgebieden buiten het Natura 2000 gebied.
H1831
Drijvende waterweegbree
Doel
Behoud verspreiding en behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Toelichting De drijvende waterweegbree is in het Staalbergven duurzaam aanwezig. In het verleden
was de soort ook aanwezig op andere plekken (zoals Groot Huisven en Witven).
Broedvo
A004

Dodaars

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
Toelichting Van oudsher is de dodaars broedvogel van de vennen. Inventansatiegegevens zijn
schaars. In de 60-er jaren broedden circa 10 paren en in 1999 werden 29 paren geteld.
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied
levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de
draagkracht in de regio Midden Brabant ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
Roodborsttapuit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
Toelichting Van oudsher is de roodborsttapuit broedvogel van de heidevelden.
Inventarisatiegegevens zijn schaars. In 1999 werden 34 paren geteld. Gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de
regio Midden Brabant ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A276
Doel

Niet-broedvoge[s
Taigarietgans
A039

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 300 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen taigarietganzen zijn van nationale betekenis. Dit gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als slaapplaats. Het gebied levert als slaapplaats de grootste bijdrage
binnen het Natura 2000 netwerk. De beschikbare gegevens zijn nog niet geschikt voor
een trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke
staat van instandhouding is gunstig.
Complementaire doelen

Soorten
H1042

Doel

Gevlekte witsnuitlibel

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

Synopsis
Habitattypen
112310
H2330

Stuifzandheiderr met struikhel
Zandverstuivingen

H3110

Zeer zwakgebufferde vennen

H3130

Zwakgebufferde vennen

Zure vennen
H3160
H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
114030

Droge heiden

H6230

Heischrale graslanden

116410

Blauwgraslanden

H7110_8

Actieve hoogvenen (heideveentjes)

117150

Pioniervegetaties met snavelbiezen

H7210
119190

Galigaanmoerassen
Oude eikenbossen

HgiEo_C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)
Soorten

1-11149

Gestreepte waterroofkever
Kleine modderkruiper

111166

Kamsalamander

111831

Drijvende waterweegbree

1-11082

Broedvogelsoorten
A004
A276
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Herstel van een technische fout ir. dtabase 2004,
Op basis van recente informatie blijkt de soort tha
ns voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000
gebied.
Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie.

Natura 2000 gebiederidocumerit - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

7

Ai TT

F

W-4\.-Jf

-

-

-:

-

•..

- _

:_

1- •
-

't

vI r

-I

-

•j-;'l

-

•1

't

r

r

•
t

I

4

1=
- L t1 •11 S
1'

:1

II W

t

•

-1

r

i

Arr

I

-

:l'

•

:

TF

•

-

-

T-

-

- -

t

•.

-

u

--

_tl

Ti

--

t

.

I1f'

L

-

-

..ç-.iT-

•t

S

t --

I

-

-

-

.

%,

L

•

Ç

t

-

- *

- t
-

-

•*1

-

-

t

_*_S_•__

-

1111

•,

-

1

41

Natura

2000

gebied 134 - Regte Heide en Riets Laag

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

Hogere zandgronden
HabitatrichtLijn
N L9803 073
Brabants Landschap, particulieren
Noord-Brabant
G oi rLe
539 ha

Gebiedsbeschrijving
De Regte Heide en Riels Laag Liggen tussen de beken Lei en Roppelsche Leij, waarvan de laatste buiten
de begrenzing valt. Het gebied is te verdelen in de beekdalen en het daar buiten gelegen licht
golvende dekzandlandschap waarin hier en daar Lage duingebiedjes voorkomen. Het gebied bestaat
uit droge en vochtige heide, moerassige laagten, zure en zwakgebufferde vennen en loof- en
naaldbossen.

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.
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 zuidwestkant van het gebied zijn een aantal percelen nieuwe en bestaande natuur in
eigendom van het Brabants Landschap aan de begrenzing toegevoegd (totaal ca. 18 ha),
teneinde een logischere begrenzing te bewerkstelligen.

Natura

2000

database

Habitattypen
Habitattype
Code

H2310
H3160
H4010

Stuifzandheiden met struikhei
Zure vennen
Vochtige heiden

Voorstel voor het toevoegen aan de database:

H3130
H4030
H7150

Zwakgebufferde vennen /
Droge heiden
Pioniervegetaties met snavelbiezen

1

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H1166
Kamsalamander )-

Kernopgaven
6.05
6.08

Natte heiden: Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden H4010 en
pioniervegetaties met snavelbiezen H7 1 50 en actieve hoocvenen (/e?deveenties) 1 H7110 B.
Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310,
bfl itn1
ren mqen Ho droge heiden H4030 en 1 2.nciverstuivïnigen H2330
én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en ontwikkeling
van geleidelijke overgangen met bos, mede '.b.v. vogelsoorten als duinpieper A255, korhoen
er tapuit A277.

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 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
Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De heide in het gebied behoort deels tot habitattype stuifzandheiden met struikhei (op
landduinen) en deels tot habitattype H4030 droge heiden (op dekzand). De heide is
vergrast. De afwisseling van zand en hei is voor een groot aantal dieren belangrijk.
Verbetering van de kwaliteit is hiervoor van belang.
H2310

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia unif!orae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen heeft zich ontwikkeld in nieuwe poelen langs
de Lei.
H3130

Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De zure vennen in het gebied hebben grotendeels een matige kwaliteit.
Kwaliteitsverbetering is hier mogelijk.
H3160

H4010

Doel

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).

Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) is plaatselijk goed
ontwikkeld met heischrate soorten, een groot gedeelte is echter vergrast. Het gebied
lijdt onder verdroging.
Droge Europese heide

H4030

Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De heide in het gebied behoort deels tot habitattype H2310 stuifzandheiden met
struikhei (op Landduinen) en deels tot habitattype droge heiden (op dekzand).
Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
H7150
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt veel voor op pLagpLekken, het
type zal echter voor een groot deel weer omvormen tot habitattype H4010 vochtige
heiden, hogere zandgronden (subtype A). Daarnaast komt het type ook in natuurlijke
Laagtes voor.

Synopsis
Habitattypen

Staat van
instandhouding

Stuifzandheiden met struikhei

H2310
H3130

Zwakgebufferde vennen

H3160

Zure vennen

H40lo_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
H4030

Droge heiden

H7150

Pioniervegetaties

met snavelbiezen

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

--

+

=

--

+
+
+
+

=
=
=
=

Doelstelling
kwaliteit

=

:rn.te blijkt het habtattype thans voor te komen binnen de (huid;ooi t.:crenztng van het Natura
2000 '.0i00.

In het Reactiedocument (2004) is aangegeven dat de begrenzing van het gebied is uitgebreid gezien de ontwikkeling van het
habitattvpe zwakgebufferde vennen (H3130). Door een technische fout is het gebied echter niet eerder voor dit habitattype
aangemeld.
Herstel van een technische fout in database 2004.
Ib

Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2.000
gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.
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Natura

2000

gebied 135 - Kempenland-West

(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Hogere zandgronden
Natura 2000 Landschap:
Habitatrichtlijn
Status:
NL1000022
Site code:
Beschermd natuurmonument: Landschotsche Heide BN, Mispeleindse en Neterselse Heide BN, Groot
en Klein Meer BN
Beheerder:
Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren
Provincie:
Noord-Brabant
Gemeente:
Bladel, Eersel, Goirte, Hilvarenbeek, Oirschot, Reusel-De Mierden
Oppervlakte:
1.957 ha

Gebiedsbeschrijving
Het heide- en vennengebied van Kempenland bestaat uit enkele enigszins verspreid Liggende delen: in
het westen de Rovertse Heide, meer naar het oosten de Mispeleindsche Heide en Neterselsche Heide,
dan de Landschotsche Heide, en tenslotte nog verder naar het oosten tussen Vessem en Wintelre, het
Grootmeer. Tussen deze heideterreinen stromen de meanderende lopen van de laaglandbeken
Reusel, Groote Beerze en Kleine Beerze.
De Rovertsche Heide, oorspronkelijk een groot heidegebied dat in de 2Oste eeuw met naaldhout is
bebost, omvat hier de Rovertsche Leij met beekbegeleidend bos alsmede het ven Papschot. De
Mispeleindsche en Neterselsche Heide zijn droge en vochtige heiderestanten met vennen (De Flaes,
Het Goor) van de voorheen uitgestrekte en kenmerkende Kempische heiden. De Neterselsche Heide
omvat het gebied 'Grijze Steen' (met snavelbiesbegroeiingen) en broekbossen. De Landschotse Heide
bestaat uit overgangen van droge en vochtige heiden met hierin enkele heidevennen (Keijenhurk,
Kromven, Wit Hollandven en Berkven). Het Groot en Klein Meer zijn voormalige heidevennen te
midden van een groot bosgebied.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekst ueel 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.
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:
• Het deelgebied Gorp (ten noorden van Amersfoort-coördinaat 387) is vervallen (ca. 202 ha),
maar Roovertsche Heide (ca. 541 ha) is toegevoegd. Er ligt hier goed ontwikkelde H4010
vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) en er is H1831 drijvende waterweegbree
aanwezig.
• De natuurlijke beekloop Groote Beerze (mcl. oeverzones en nieuwe natuur) tussen de
Scheperweg en Voorteind is toegevoegd ten behoeve ontwikkeling van H3260_A beken en
rivieren met waterplanten, waterranonkels (subtype A).

Hetzelfde geldt voor de natuurlijke beekloop van de Kleine Beerze vanaf de aftakking van het
omleidingskanaal ten zuidoosten van Middelbeers tot ter hoogte van de plek waar het
omleidingskanaal weer wordt gekruist.
Op bovengenoemd traject is het omteidingskanaal van de Kleine Beerze als onderdeel van het
gebied vervallen omdat er geen relevante habitatwaarden voorkomen.
Middels toevoeging van merendeels door Brabants Landschap verworven nieuwe natuur (ca.
36 ha) is een verbindingszone gelegd tussen de deelgebieden Landschotse en Neterselse
Heide en daarmee de samenhang tussen beide deelgebieden verbeterd.

Natura

2000

database

Habitattypen
Code
Habitattype
H2310
Stuifzandheiden met struikhei
H3130
Zwakgebufferde vennen
H4010
Vochtige heiden
Pioniervegetaties met snavelbiezen
H7150
H91E0
Vochtige alluviale bossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1149
Kleine modderkruiper
Drijvende waterweegbree
H1831
Voorstel voor het toevoegen aan de database:

H326o
H4030

Beken en rivieren met waterplanten 1
Droge heiden

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H1163
Rivierdonderpad i6

Kernopgaven
5.01

6.02

6.09

Waterplanten: Verbetering waterkwaliteit en morfodynamiek, inclusief toestroom van
grondwater, t.b.v. beken en riviertjes met waterplanten (waterranonkels) H3260_A en soorten
als drijvende waterweegbree H1831.
Zwak gebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van
zwakgebufferde vennen H3130 nwde
oc, cvk-: witslitAtIjbet
en
Aoo.
Intern verbinden: Verbinden heide-en stuifzandencomplexen met oog op fauna.

Instandhoudingsdoelen
A(aemene 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.
Habitattyoen
H2310
Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Een aanzienlijk deel van het habitatype stuifzandheiden met struikhei is vergrast met
pijpenstrootje en bochtige smele. De droge heide in het gebied behoort deels tot
habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei (op landduinen) en deels tot
habitattype H403o droge heiden (op dekzand).
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
L ittorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Er is al een aantal herstelde vennen waar het habitattype zwakgebufferde vennen in
goede kwaliteit voorkomt. Verder herstel is mogelijk in gedegradeerde vennen.
H3130

H3260

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
fluitontis en het Callitrichio-Batrachion
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met waterplanten,
waterranonkels ( subtype A).
Toelichting De kwaliteit van het habitattype beken en rivieren met waterplanten waterranonkels
(subtype A) is door eutrofiëring en 'normalisatie' van de laaglandbeken
achteruitgegaan. Zo kwam hier in het verleden de vlottende waterranonkel voor. Het
gebied kent echter nog steeds goede mogelijkheden tot herstel van dit zeer ernstig
bedreigde type.
H4010

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

H4030

Droge Europese heide

Doel

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden,
(subtype A).
Toelichting Een aanzienlijk deel van de vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) is vergrast
met pijpenstrootje. Het gebied is van groot belang voor herstel van dit habitattype.
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Een aanzienlijk deel van de heide van het habitattype droge heiden is vergrast met
pijpenstrootje en bochtige smele. De droge heide in het gebied behoort deels tot
habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei (op landduinen), deels tot habitattype
H403o droge heiden (op dekzand).
Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
H7150
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt veel voor op plagplekken, en
zal voor een groot deel weer omvormen tot habitattype H4010 vochtige heiden, hogere
zandgronden (subtype A). Voor behoud van de soortensamenstelling is het van belang
her en der in het terrein pionierplekken te behouden.
H91E0
Doel

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

Toelichting Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) komt
voor op de landgoederen langs de Reusel. Kwaliteitsverbetering is mogelijk.
Soorten
H1149
Kleine modderkruiper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De precieze verspreiding van de kleine modderkruiper in het gebied is slecht bekend,
maar de soort is in ieder geval aangetroffen in de Reusel.
Drijvende waterweegbree
H1831
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De drijvende waterweegbree komt voor in de Reusel, Groote Beerze en Kleine Beerze,
en in het omleidingskanaal. Het betreft hier de rijkste groeiplaatsen van de drijvende
waterweegbree in ons Land.

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

2000 gebied.

Herstel van een technische fout in database 2004.
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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gebied 136 - Leenderbos, Groote Heide & De
Platea ux

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL98O1036 + NL3009014
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
Noord-Brabant
Bergeijk, Cranendock, Eersel, Eindhoven, Geldrop-MierLo, HeezeLeende, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre
4.356 ha

Gebiedsbeschrijving
Het gebied bestaat uit twee delen. Het oostelijk deel omvat de Groote Heide in het noorden, de
gemeentebossen van Heeze, de landgoederen Valkenhorst en Heezerheide en de boswachterij
Leende. Het gebied is onderdeel van het Kempische landschap dat gekenmerkt wordt door
hoogteverschillen die tijdens de laatste ijstijd zijn ontstaan door dekzandafzettingen. Over het
algemeen is het Landschap glooiend, maar plaatselijk is het dekzandlandschap verstoven, waardoor
een sterker reliëf aanwezig is. Tot het begin van de twintigste eeuw was de dekzandrug bedekt met
onafzienbare heide. Grote delen zijn in de crisisjaren van de vorige eeuw op grote schaal bebost.
Delen van het heidelandschap zijn echter gespaard gebleven, zoals ook een aantal vennen in de heide
en de bossen. Het Klein Hasselsven is een pingo-ruïne. Het heidelandschap wordt doorsneden door deels gekanaliseerde - taaglandbeken, die plaatselijk omzoomd zijn door hooilanden,
beekbegeleidende bossen en hakhoutpercelen. Op de overgang naar de beken is sprake van een
hogere grondwaterstand en uittredende kwel.
Het westelijk deel betreft De Plateaux, het dal van de Dommel en gedeelten van de beeklopen van de
Run en de Keersop. De Plateaux is een deels bebost heidegebied. Tegen de Belgische grens aan liggen
vloeivelden: hooilanden die al sinds lange tijd bevloeid worden met (kalkrijk) Maaswater door middel
van een lang stelsel van geulen en kanaaltjes. in de heide van de Malpie liggen een aantal grote
vennen. Op meerdere lokaties zijn kleine jeneverbesstruwelen aanwezig. Langs de Dommel liggen
vochtige en natte graslanden en bossen.

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 Habitatrichtlijngebieden zijn opgeheven
door de meest ruime grens aan te houden.
In afwijking hiervan is de uitloper van het Habitatrichtlijngebied langs de Strijper Aa verkleind (16 ha)
omdat hier geen habitatwaarden voorkomen. Er blijven echter tussen de begrenzing van het
Vogelrichtlijngebied en die van het Habitatrichtlijngebied logische verschillen bestaan wat betreft

deelgebieden die geen betekenis hebben voor de vogesloorten waarvoor het Vogelrichtlijngebied is
aangewezen (dit betreft met name De Plateaux, Putberg, Groote Heide bij Leende, beeklopen).
Rijbanen, bermen, parkeerplaatsen en/ of op- en afritten van de rijkswegen A2 en A67, die over een
afstand van ruim 7 km door en langs het gebied lopen, zijn buiten de begrenzing van zowel het
VogeLrichtlijngebied als het Habitatrichtlijngebied gebracht. Op grond van de algemene
exctaveringsformule waren ze reeds tekstueel uitgezonderd als onderdeel van het Vogel- en
Habitatrichtlijngebied. De habitattypen en soorten waarvoor het Habitatrichtlijngebied is aangemeld
komen er niet of nauwelijks voor.
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 begrenzing van de beek de Keersop is met 3 km verlengd tot aan de Belgische grens,
vanwege het voorkomen van de Hio96 beekprik in het grensgebied, plaatselijk aangevuld met
aangrenzende bestaande natuur in eigendom van natuurbeherende organisaties (totaal ca. 10
ha).
• Ten noordwesten van de Malpie is de grens langs bospaden en een beekje gelegd, zodat een
logischere begrenzing wordt bewerkstelligd. Hierdoor is ca 7,5 ha toegevoegd aan het gebied
en is ca. 4 ha verwijderd.
• Ten noorden van Schaft zijn langs de Maastrichterweg percelen cultuurgrond aan de
buitenrand uit de begrenzing gehaald, omdat hier geen habitatwaarden aanwezig zijn (ca. 5,5
ha).
• Nabij Achterste Brug is de begrenzing rechtgetrokken en gelijk gelegd met het eigendom van
Natuurmonumenten (per saldo uitbreiding van 3,6 ha).
• In de noordoostpunt van het deelgebied Leenderbos is de begrenzing logischer gemaakt en
gelijkgetrokken met het eigendom van het Brabants Landschap, waardoor ca. 3,8 ha uit de
begrenzing gehaald is.
• Uitbreiding met de Tongelreep tussen Achelse Kluis en Aalst, vanwege het voorkomen van
H3260A beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels (subtype A) met o.a. vlottende
waterranonkel. Bestaande en verworven nieuwe natuur (167 ha, merendeels eigendom
Brabants Landschap en SBB) langs de beekloop (met name stroomafwaarts vanaf
Valkenswaard) zijn opgenomen om, waar mogelijk, een optimale bescherming van de
beekloop te kunnen realiseren. Na voltooiing van in uitvoering en voorbereiding zijnde
projecten wordt deze beek weldra een van de meest kansrijke beken in deze regio (ten
behoeve van H1o96 beekprik die bovenstrooms in België voorkomt, en H1831 drijvende
waterweegbree). Het stroomgebied van de Tongelreep kent een zeer gunstige opbouw:
relatief goed basisdebiet, weinig intensieve landbouw en gering aandeel verhard oppervlak,
grotendeels gelegen in en nabij beschermde natuurgebieden en de infiltratiegebieden liggen
vrijwel geheel in bos- en natuurgebieden.
• Rond de Putberg is de begrenzing rechtgetrokken en gelijk gelegd met het eigendom van
Staatsbosbeheer (per saldo uitbreiding van 3 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H2310
Stuifzandheiden met struikhei
Zwakgebufferde vennen
H3130
Beken en rivieren met waterplanten
H3260
Vochtige heiden
H4010
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H610
Pioniervegetaties met snavelbiezen
H7150
Galigaanmoerassen
H7210
Hoogveenbossen
H91D0

H91E0

Vochtige alluviale bossen

Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Gevlekte witsnuittibel
H1042
Hio96
Beekprik
Bittervoorn
H1134
Kamsalamander
H1166
Drijvende waterweegbree
H1831
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Nachtzwaluw b
A224
Boomleeuwerik b
A246
Roodborsttapuit b
A276
-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Zandverstuivingen la
H2330
H316o
Zure vennen
H4030
Droge heiden
H5130
Jeneverbesstruwelen 1
Actieve hoogvenen a
H7110

Kernopgaven
5.01

6.02

6.03
6.08

Waterplanten: Verbetering waterkwaliteit en morfodyna miek, inclusief toestroom van
grondwater, t.b.v. beken en riviertjes met waterplanten (waterranonkels) H3260_A en
soorten als drijvende waterweegbree H1831.
Zwakgebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van
zwakgebufferde vennen 113130 mede als habitat voor gevlekte witsnuitlibel 111042 ei
Zure vennen: kwaliteitsverbetering van zure vennen H3160.
Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310
H2T2u, droge heiden H4O3oen zandverstuMngen
112330 én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als
tpiifl A2T7.
ccpr A:5, korh.:'
ia7, nachtzwaluw A224, i
h•s A

InstandhoudingsdoeLen
Alaemene 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.
HabitattyDen
H2310
Psammofiele heide met CaUuria en Genista
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het gebied is van groot belang voor stuifzandheiden met struikhei, dat echter over grote
delen flink vergrast is. De droge heide in het gebied wordt deels tot habitattype H2310
stuifzandheiden met struikhei en deels tot habitattype H4030 droge heiden gerekend.
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype zandverstuivingen komt over een geringe oppervlakte voor in mozaïek
met habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei. De afwisseling van (kleine)
zandverstuivingen en habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei is voor een groot
aantal dieren belangrijk. Beide habitattypen komen lokaal in mozaïekvorm voor.
H2330

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het Natura 2000 gebied herbergt enkele zeer goed ontwikkelde zwakgebufferde
vennen. Door verdroging en eutrofiëring is de kwaliteit van een aanzienlijk deel van de
vennen echter aangetast. Uitbreiding zal plaatsvinden als gevolg van een
natuurherstelproject waardoor het gebied in de toekomst een zeer grote bijdrage levert
aan het landelijke doel voor het habitattype.
H3130

H3160
Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype zure vennen is in verschillende vennen minder goed ontwikkeld en
kwaliteitsverbetering is dus noodzakelijk. Uitbreiding van het aantal vennen is reeds in
voorbereiding.
Submontane en Laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
fluitantis en het Callitricho -Batrachion
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met waterplanten,
Doel
waterranonkels (subtype A).
Toelichting De kwaliteit en oppervlakte van het habitattype beken en rivieren met waterplanten,
waterranonkels (subtype A) is door eutrofiëring en 'normalisatie' van de laaglandbeken
(Dommel, Tongelreep, Strijper Aa) sterk achteruitgegaan. Wel herbergt het type lokaal
een grote hoeveelheid drijvende waterweegbree. Uitbreiding oppervlakte en
verbetering kwaliteit van dit habitattype worden nagestreefd.
H326o

H4010

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetrciix

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).
Toelichting De kwaliteit van habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) wordt
bedreigd door verdroging en vergrassing. Herstelprojecten tonen aan dat
kwaliteitsverbetering mogelijk is.
Doel

H4030
Droge Europese heide
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het gebied is van groot belang voor droge heiden, dat echter over grote delen vergrast
is. De heide in het gebied wordt deels tot dit habitattype H4030 droge heide en deels tot
habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei.

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
H5130
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting In het gebied zijn op meerdere locaties kleine jeneverbesstruwelen aanwezig, ook
liggen struiken binnen naaldbossen.
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, San guisorba officinalis)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden,
glansha ver (subtype A).
Toelichting Het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver (subtype A) komt in
een afwijkende vorm voor (overgang naar dotterbloemhooiland) in de door maaswater
bevloeide hooilanden van de Plateaux (de vloeivelden). De kwaliteit is hier de afgelopen
jaren achteruitgegaan, maar herstel- en ontwikkelingsmaatregelen zijn en worden
uitgevoerd.
H6510

Doel

*Actief hoogveen
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B).
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) komt voor in het Klein
Hasselsven.
H7110

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pioniervegetaites met snavelbiezen komt voor op ptagplekken, het type
zal voor een groot deel weer omvormen tot het habitattype H4010 vochtige heide,
hogere zandgronden (subtype A).
H7150

*Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
davallianae
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen komt voor langs diverse vennen. De kwaliteit is vaak
vrij goed (het zijn plaatselijk relatief jonge begroeiingen), maar de oppervlakte is gering.
H7210

H91D0

*Veenbossen

Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype hoogveenbossen komt voor in het brongebied van de Strijper Aa ('t
Goor). Het betreft één van de grotere groeiplaatsen van het bostype in ons tand. De
kwaliteit kan hier verbeterd worden.
*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting De vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) komen onder meer
voor in de Malpie. De kwaliteit kan verbeterd worden door bestrijding van verdroging.
H91E0

Soorten
H1042

Gevlekte witsnuitlibel

Doel

Uitbreiding omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot een
duurzame populatie van ten minste 500 volwassen individuen.
Toelichting De gevlekte witsnuitlibet 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.
H1096

Beekprik

Doet

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

•

•:

.. •

.

.. .- .•

Toelichting De beekprik komt voor in de Keersop. Deze geïsoleerde populatie is van groot belang
vanwege de beperkte verspreiding van de soort in ons land. Het betreft de enige
populatie in Noord-Brabant.
H1134
Bittervoorn
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De bittervoorn is bekend van de voormalige visvijvers van de OVB bij Valkenswaard,
deze liggen deels binnen de begrenzing van het gebied.

Kamsalamander
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Binnen het gebied en in de directe omgeving komen enkele geïsoleerde populaties van
de kamsalamander voor. De grootste populatie bevindt zich langs de rand van De
Plateaux. In het Leenderbos nabij Heezerenbosch is de soort in en vlak buiten het gebied
vastgesteld. Aangezien de kamsalamander in Noord-Brabant sterk achteruit is gegaan,
verdienen deze restpopulaties extra aandacht. De kwaliteit van het leefgebied is daarbij
een belangrijk punt.
H1166

H1831
Drijvende waterweegbree
Doel
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.
Toelichting De drijvende waterweegbree komt voor in de Run. De kwaliteit van de Run en andere
beken kan verbeterd worden.

Broed vo ge Is
A224

Nachtzwaluw

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
Toelichting Van oudsher is de nachtzwaluw een broedvogel van de heidevelden. De vanaf
halverwege de 80-er jaren verzamelde inventarisatiegegevens laten een zeer geleidelijke
toename zien van circa 20 naar ten minste 30 paren (gemiddeld over de periode 19992003 32 paren). Maximaal werden 47 paren vastgesteld in 2002. De soort verkeert
landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. Het gebied levert
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopu(atie, maar draagt wel bij aan de
draagkracht in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
A246

Boomleeuwerik

A276

Roodborsttapuit

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 50 paren.
Toelichting Van oudsher is de boomteeuwerik een broedvogel van de heidevelden. In de periode
1999- 2003 wordt het aantal geschat op circa 53. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio ZuidoostBrabant ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 60 paren.
Toelichting Van oudsher is de roodborsttapuit een broedvogel van de heidevelden. In de periode
1999- 2003 werd het aantal geschat op circa 61. Gezien de Landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio ZuidoostBrabant ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
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Synopsis:
Habitattypen

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

+

=

Doelstelling
kwaliteit

H2310
H2330

Stuifzandheiden met struikhel
Zandverstuivingen

--

113130

Zwakgebufferde vennen

-

+

>

113160

Zure vennen

-

4-1-

>

>

-

+

>

>

H3260_A Beken en rivieren met waterplanten
(waterranonkels)
H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

-

-i-+

>

>

--

+

>

>

-

-4-4-

>

>

Pioniervegetaties met snavelbiezen
Galigaanmoerassen

-

+
+

=
=

=
=

H91D0

Hoogveenbossen

-

+

=

>

HgiEo-C

Vochtige alluviate bossen
(beekbegeleidende bossen)

-

+

>

>

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

H4030
H5130

Droge heiden
Jeneverbesstruwelen

H651o_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glansha ver)
H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes)
H7150
117210

Soorten

Staat van
instandhouding

111042

Gevlekte witsnuitlibel

--

Hi096

Beekprik

--

4-1-

H1134
111166

Bittervoorn
+

=

111831

Drijvende waterweegbree

-

-1-1-

>

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

+

=

=

Kamsalamander

Broedvogelsoorten

Staat van
instandhouding

A224

Nachtzwaluw

-

A246

Boomleeuwerik

+

A276

Roodborsttapuit

+

e

>
=
=

-r•.:-

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

2000

gebied 137 - Strabrechtse Heide & Beuven

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

Hogere zandgronden
Habitatrichttijn + Vogelrichtlijn
N11000024
Beuven BN
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Rijkswaterstaat, particulieren
Noord-Brabant
Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Someren
1.859 ha

Gebiedsbeschrijving
De Strabrechtse Heide bestaat grotendeels uit glooiend dekzandlandschap, met daarnaast een deel
stuifzandlandschap. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van droge stukken met heide
(deels op voormalig stuifzand), kleine stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. In het
Oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van de eerste
venherstelprojecten uitgevoerd, wat geleid heeft tot de terugkeer van zeldzame soorten. In dit ven
wordt water uit de Peelrijt via een bezinkingsbekken ingelaten. Een aantal vennen worden deels
gevoed door lokale kwel. De omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit grove dennen.
Aan de noordwestkant van het gebied ligt het beekdal van de Kleine Domme[, met alluviale bossen,
wilgenstruweel, moerasruigten en vochtige schraallanden.

Begrenzing
De begrenzingen van het aangemelde 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
Verder zijn de volgende gebiedsdelen aan het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) toegevoegd:
• Bestaande en nieuwe natuur langs de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze (53 ha) ten
behoeve van de duurzame instandhouding (hydrologische condities) van H4010_A vochtige
heiden hogere zandgronden (subtype A) en *H91D0 veenbossen.
• Bestaande natuur (14 ha) aan de zuidzijde van het heidegebied langs de Somerense Weg
(eigendom Brabants Landschap en SBB) waardoor het beekgeleidende bos langs de Reeloop
(beekje) geheel binnen de begrenzing komt (de beek vormde de grens) en een logischer
begrenzing wordt gevolgd.

Natura 2000 database
Ha bitattypen
Code
Habitattype
H2310
H2330
H3110
H3130

Stuifzandheiden met struikhei
Zandverstuivingen
Zeer zwakgebufferde vennen
Zwakgebufferde vennen

H4010
H91E0

Vochtige heiden
Vochtige alluviale bossen

Habitatrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
H1831

Drijvende waterweegbree

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H3160
Zure vennen
A021
A022

A127

Roerdomp b
Woudaap b a
Kraanvogel n
-

-

-

Kernopgaven
5.07

Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
- IHB er (beekbegeleidende bossen) *H91E0 C en
bossen

6.01

Zeer zwakgebufferde vennen: Herstel en duurzaam behoud van grote zeer
zwakgebufferde vennen H3110 in grote open heidevelden.
Natte heiden: Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden H40l0 en

6.05

er met sr vftteer H .io en tcneve hoogeenen

6.08

'rc

Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhel H2310,
bri1Fdre reairmhqmetincnn H2Q. doe heen H4L
en zandverstuivingen
H2330 én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en
'nmrten a
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, rïectn t-b
vn
n:F -

ppe A, kcn

n;i

:wetire.: A224,

raahais

23:

e1 - 1

r;-pur

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 instandhoudingsdoeten zijn geformuleerd.
HabitattyDen
H2310
Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stuifzandheiden met struikhei is over het algemeen van voldoende
kwaliteit. Het habitattype komt op veel plaatsen voor in een fraai mozaïek met natte
heide en vennen, dankzij het kleinschalige reliëf in het gebied.
Open grasland met Corynephorus. en Agrostis-soorten op landduinen
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het gebied bestaat voor een groot deel uit dichtgegroeid stuifzand. Het enige deel dat
nog actief is (habitattype zandverstuivingen) dient een zodanige omvang te krijgen dat
het zonder veel beheer in stand blijft. Daarmee kan ook de soortensamenstelling
verbeteren.
H2330

H3110

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia
unifloroe)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zeer zwakgebufferde vennen komt voor in het Beuven, het grootste ven
in ons land. Dit ven is circa 20 jaar geleden opgeschoond, maar een duurzame
waterkwaliteit (buffering) is nog niet gerealiseerd. Het habitattype beslaat momenteel
een vrij groot gedeelte van het ven, maar vooral in matig ontwikkelde vorm. Door
uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit zal het gebied in de toekomst een zeer
grote bijdrage leveren aan het landelijke doel voor het habitattype.
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia uniflorae en/of !soëto-Nanojuncetea
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen komt voor in het Beuven (grote oppervlakte) en
daarbuiten met matige kwaliteit en een geringe oppervlakte in diverse vennen op de
Strabrechtse Heide. Met name voor de Strabrechtse heide is de kwaliteitsverbetering van
toepassing.
H3130

H316o
Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zure vennen komt voor in het ven Hoenderboom.
Noord-AtLantische vochtige heide met Erica tetralix
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).
Toelichting Het betreft hier één van de gebieden met de grootste oppervlakte aan vochtige heiden,
hogere zandgronden (subtype A). De heide is op veel plaatsen in goede kwaliteit
aanwezig, maar toch is ook een aanzienlijk deel vergrast. Verbetering van de kwaliteit is
zeer kansrijk.
H4010
Doel

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion a!bae)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting Het habitattype is gedeeltelijk goed ontwikkeld (in de vorm van elzenbroekbos), maar
kan op andere plaatsen verbeterd worden (bijvoorbeeld het vogelkers-essenbos).
H91E0
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Sporten
H1831
Drijvende waterweegbree
Doel
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Toelichting Drijvende waterweegbree is al lange tijd bekend uit het Beuven. Er lijkt hier een
duurzame populatie aanwezig te zijn. Daarnaast is de soort ook in de Witte Loop
aangetroffen.
Broedvogel
Roerdomp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 5 paren.
Toelichting De roerdomp is van oudsher een broedvogel met bijvoorbeeld in 1970 5 paren en 1988 4
paren. Overigens ontbrak de soort geregeld maar sedert 1994 wordt weer jaarlijks
gebroed. In de periode 1999-2003 zijn jaarlijks 2-7 paren geteld. Gezien de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie op een relatief hoog
niveau gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie,
maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Brabant ten behoeve van een
regionale sleutelpopulatie.
A021

Doel

Woudaap
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 2 paren.
Toelichting In 1996 werd de woudaap voor het eerst gemeld. Daarna jaarlijks in de periode 20012003 met respectievelijk 1, 3 en 3 paren. Het is één van de weinige jaarlijkse bezette
broedplaatsen in Nederland in deze eeuw. Het betreft een relatief geïsoleerde populatie
en zowel in het gebied als in de regio is de draagkracht te gering voor een
steutelpoputatie.
A022

Doel

Kraanvogel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting De aantallen kraanvogels zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie
als slaapplaats voor deze soort. De Strabrechtse Heide & Beuven, de Groote Peel en de
Engbertdijksvenen Leveren de grootste bijdrage binnen het Natura 2000 netwerk.
Trendgegevens van de soort zijn niet beschikbaar. De landelijke staat van
instandhouding is zeer ongunstig vanwege de afname van het aantal pleisterplaatsen en
het aantal pleisterende vogels, en de toename van de onrust in de overgebleven
gebieden. De aantallen in de monitoringsgebieden nemen niet significant af, zodat een
herstelopgave op onderdeel populatie in de aangewezen gebieden niet aan de orde is.
A127

Doel
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Synopsis
Habitattypen

H2310

Stuifzandheiden met struikhei

H2330

Zandverstuivingen

H3110

Zeer zwakgebufferde vennen

H3130

Zwakgebufferdevennen

H3160

Zure vennen

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

----

+
+
+
+

=

=

>

>

=
=

=

-

+
-

=
=

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

+

=

=

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

-i-

=

=

H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
H91EO_C

Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

Soorten
H1831

Drijvende waterweegbree

Broed vogelsoorti

A021
A022

Roerdomp
Woudaap

--

Niet-broedvogelsoorten

A127

Staat van
instandhouding

Kraanvoget

--

1fl
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Aantal hoger dan 0.1% van hiogeorafische populatie.
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Natura

2000

gebied 138 - Weerter- en Budelerbergen &
Ringselven

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

Hogere zandgronden
Habitatrichttijn + VogeLrichtlijn
NL2003o65/98o1035 + NL9802209
-

Defensie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap
en Limburgs Landschap
Noord-Brabant, Limburg
Cranendock, Nederweert, Someren, Weert
3.179 ha

Gebiedsbeschrijving
Dit gebied bestaat uit de deelgebieden Weerterbos, Ringsetven en Kruispeel (Habitatrichtlijngebied)
en de Hugterheide en de Weerter- en Budelerbergen (Vogelrichtlijngebied).
Het Weerterbos is een oud bosgebied. Daarvoor was het een moerasgebied omgeven door heide en
moeras. Het wordt gekenmerkt door een gecompliceerde bodemopbouw met leemarm en lemig
dekzand en lokale veenontwikkeling. Soortenarme dennenaanplanten bepalen tegenwoordig in
sterke mate het aanzien van het terrein. Op natte delen, in slenken en geïsoleerde laagtes staat
relatief zuur berkenbroekbos. In deze laagten liggen vele watertjes en worden zwak gebufferde
vennen hersteld.
De Hugterheide ligt in Noord Brabant en is een bosgebied dat voornamelijk bestaat uit grove dennen
en is aangeplant op stuifzand. De stuifzanden zijn nog duidelijk te herkennen in het heuvelachtige
terrein. Het naastgelegen gebied Hugterbroek en 'In den Vloed aan de Limburgse zijde bestaan uit
moeras en bos.
De Weerter en Budelerbergen bestaan uit een aaneengesloten (naald)bosgebied met een centraal
gelegen heide- en stuifzandterrein.
Het Ringselven en de Kruispeet zijn gelegen aan weerszijden van de Zuid-Wiltemsvaart. Het Ringselven
is een ven omgeven door moerasvegetaties. De Kruispeel bestaat uit berken- en elzenbroekbossen,
met enkele vennen gelegen langs de Tungelroysche beek.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichttijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueet waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. Ook een
schietbaan van Defensie (ca. 6,5 ha) is op kaart geëxclaveerd.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• Onlogische verschillen (< 25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 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 Habitatnchtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:

• Kievitsloop en aangrenzende gronden (in het noorden van het gebied) zijn komen te vervallen
omdat hier geen habitatwaarden aanwezig zijn (ca. 61 ha).
• Het bosgebied tussen Maarheeze en de Heugterweg en de Hugterheide (408 ha) is uit de
begrenzing verwijderd omdat het merendeels naaldbosaanplant betreft zonder
habitatwaarden (het eerstgenoemde deelgebied blijft Vogetrichtlijngebied).
• De agrarische enclave van het MaarheezerveLd ten oosten van de Heugterweg, dat onderdeel
is van het Vogelrichtlijngebied, is toegevoegd (32,5 ha).
• Bij In den Vloed zijn enkele percelen nieuwe en bestaande natuur (eigendom Limburgs
Landschap) toegevoegd teneinde een logischere begrenzing te bewerkstelligen.
• Aan de zuidoostpunt van het Weerterbos zijn een aantal percelen die geen betekenis hebben
voor de instandhouding van het gebied (4,8 ha) uit de begrenzing verwijderd.
• Langs de Zuid-Wiltemsvaart is het deelgebied Kruispeel benoorden de vaart in westelijke
richting uitgebreid tot aan de provinciegrens wegens het voorkomen van *H7210
galigaanmoerassen en aan de noordzijde iets verkleind (dennenaanplant). Dit betekent per
saldo een uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied van ca. 50 ha. Beide delen zijn en blijven
Vogelrichttijngebied.
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op een plaats aangepast: ten oosten van Vrakker zijn
twee akkers buiten de begrenzing gebracht omdat hier geen vogelwaarden aanwezig zijn (ca. 3,3 ha).
De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) én van het Vogelrichtlijngebied zijn
op een aantal plaatsen aangepast:
• Aan de noordoostkant van het deelgebied Kruispeel (bezuiden de vaart) is de begrenzing
rechtgetrokken en gelijkgetrokken met het eigendom van Natuurmonumenten (per saldo
uitbreiding van 0,4 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
Zwakgebufferde vennen
H3130
Galigaanmoerassen
H7210
HgiDo
Hoogveen bossen
Habitatrichtlijnsoorten
Kleine modderkruiper
H1149
Kamsatamander
H1166
Drijvende waterweegbree
H1831
Vogelrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
Nachtzwaluw b
A224
Boomleeuwerik b
A246
Roodborsttapuit b
A276
-

-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Bittervoorn 16
H1134
Snor b
A292
-

-

--

-

:•-

-;

-

':•-

-

Kernopgaven
6.02

Zwak gebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook Latere successiestadia) van
:TLt
voor qo'
zwakgebufferde vennen H3130
visnuithi

6.08

Structuurrijke droge heiden:

1-
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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
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.
Ha bitattvoen
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
H3130
Littorelletalio un iflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting In het Weerterbos is de Laatste tien jaar gewerkt aan het herstel van zwakgebufferde
vennen. De aanwezige vennen zijn momenteel goed ontwikkeld. De vennen maken deel
uit van een systeem van doorstroomvennen dat in het verleden het brongebied van de
Sterkselse Aa vormde. Uitbreiding van het habitattype is hier zeer kansrijk waardoor het
gebied in de toekomst een zeer grote bijdrage levert aan het landelijke doel voor het
habitattype. In het Ringselven en de Kruispeel komen goede en matige voorbeelden van
het type voor.
H7210

*Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion

davallianae
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het Ringsetven bevat de grootste aaneengesloten oppervlakte van galigaanmoerassen in
ons Land. Galigaan kan zich hier mede door de verontreiniging van de bodem goed
handhaven (weinig concurrentie). Alleen langs de randen komen Caricion davallinanaesoorten in het type voor. De beoogde kwaliteitsverbetering betreft verjonging en
vergroting van de soortenrijkdom.
H91D0

Doel

Veenbossen
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting Hoogveenbossen komen momenteel voor in het Weerterbos over een beperkte
oppervlakte en grotendeels in de vorm van degradatiestadia. Er zijn goede
mogelijkheden voor uitbreiding en kwaLiteitsverbetering.
Soorten
H1149
Kleine modderkruiper
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De kleine modderkruiper is bekend uit het gebied, maar omdat recente
verspreidingsgegevens en gegevens over populatiegrootte ontbreken, wordt vooralsnog
geen hoger doel gesteld.
H1166
Kamsalamander
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De kamsalamander is aangetroffen in het Ringselven. Het betreft een sterk geïsoleerde
en daardoor kwetsbare populatie.
H1831
Drijvende waterweegbree
Doel
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.
Toelichting De drijvende waterweegbree komt in het gebied voor in zwakgebufferde vennen en zal
profiteren van uitbreiding habitattype H3130 zwakgebufferde vennen.
Broedvogels
A224
Nachtzwaluw
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Toelichting De nachtzwaluw is van oudsher een broedvogel van open heidevelden (stuifzandheiden
met struikhei) en zandverstuivingen. Zo werden in 1985 23 paren geteld. In de periode
1999- 2003 werden gemiddeld 18 paren vastgesteld met een maximum van 22 in 2000.
De soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. Het
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sLeutelpopulatie, maar draagt wel bij
aan de draagkracht in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve van een regionale
sleutelpoputatie.
A246
Doel

Boomleeuwerik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 65 paren.
Toelichting Van oudsher is de boomleeuwerik een broedvogel van open heidevelden
(stuifzandheiden met struikhei) en zandverstuivingen. In de periode 1999-2003 werd het
aantal geschat op circa 65. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is
behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Roodborsttapuit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Toelichting Van oudsher is de roodborsttapuit een broedvogel van de heideveLden. In de periode
1999-2003 wordt het aantal geschat op circa 20. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Zuidoost
Brabant ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A276
Doel

1qebedendecImeN W2rt en Budnerberqen Rinase!ven nv'mhr 2006
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Op basi va nueente ii omane bhkt de seort niet cor e Loinen buine e (hudge) hegrenng van nei ara
gebied ot het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.

2000

Aantal thans lager dan 1% van de Nederlandse broedpopulatie of het qebted kan onvoldoende bijdrage leveren aan
steutelpoputatie.
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Natura

2000

gebied 139 - Deurnsche Peel & Maria peel

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

Hoogvenen
Habitatrichttijn + Vogelrichtlijn
NL1000027 + NL1000026
Grauwveen BN, Mariapeel SN, Deurnese Peel BN
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particulieren
Noord-Brabant, Limburg
Deurne, Horst a/d Maas, Sevenum, Venray
2.736 ha

Gebiedsbeschrijving
Het gebied bestaat uit de drie deelgebieden: Deurnsche Peel, Mariapeel en Grauwveen. Tezamen met
de nabijgelegen Groote Peel zijn het restanten van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van
levend hoogveen. Deze peelhoogvenen werden grotendeels afgegraven tot op de zandondergrond.
Deze gebieden zijn de zuidelijkste representanten van de vlakke subatlantische hoogvenen, die elders
en ook in de Peetregio door afgraving, ontginning en verveningen grotendeels zijn verdwenen.
Door de verschillende verveningsgeschiedenis van de onderdelen van het gebied is er een grote en
fijnschalige variatie in vegetatie en Landschap, met gradiënten naar iets mineraatrijker milieu. In de
oudste veenputten is al lange tijd sprake van hoogveengroei op miniatuurschaal. Op de grote
restveeneenheden is nog een relatief grote veendikte aanwezig, waarop door herstelbeheer inmiddels
ook op verschillende plaatsen ontwikkeling van hoogveenbegroeiingen plaats vindt.
De Deurnsche Peel is het Brabantse deel van het gebied en bestaat naast de kern die grenst aan de
Mariapeei ook uit een drietal kleinere deelgebieden: De Buit in het noorden en Grauwveen en Het
Zinkske in het zuiden. In de Deurnsche Peel is tot in de jaren zeventig turf gewonnen, de sporen
hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar. In sommige oude turfputten zijn goed ontwikkelde
hoogveenvegetaties te vinden. Het gebied bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen,
beginstadia van regenererend hoogveen, natte heide op rustend hoogveen en droge heide op
minerale gronden, opgaand Loof- en naaldbos, gras- en bouwlanden en open water (sloten, kanalen
en plassen).
De Mariapeet bestaat uit drie complexen (Griendtsveen, De Driehonderd Bunders en Mariaveen). Het
landschap kenmerkt zich door een rijke afwisseling van onder andere hogere, droge en lage, vochtige
heideterreinen en moerasachtige gedeelten, open en gesloten bossen, veenputten, wijken, vennen en
open water. Het Mariaveen is een open heidegebied met enkele zandruggen. Na herstelmaatregelen
in de jaren negentig herstelt het hoogveen zich weer.
Grauwveen bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen, beginstadia van regenererend
hoogveen, droge en vochtige heide, moeras en opgaand loofbos. Er zijn turfgaten aanwezig.

Begrenzing
De begrenzingen van het VogelrichtLijngebied en het Habitatnchtlijngebied (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.

• Verschillen tussen de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied (+ 7,1 ha) en het
Habitatrichtlijngebied (+ 6,1 ha) zijn gelijkgetrokken.
• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze
geheel binnen het Vogel- en HabitatrichtLijngebied vallen (g,g ha).
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:
• Uitbreiding met enkele percelen die onderdeel waren van het (voormalige) natuurmonument
en tevens Vogelrichtlijngebied (6,6 ha).
• Uitbreiding met bestaande en nieuwe natuur (115 ha) ten behoeve van de instandhouding en
herstel van *117110 A actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A) en H7120
herstellende hoogvenen, algehele samenhang van het gebied en een meer logische
begrenzing.
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op een aantal plaatsen aangepast:
• Uitbreiding met enkele percelen die onderdeel waren van het voormalige natuurmonument
en tevens Habitatrichtlijngebied (67 ha, waarvan Grauwveen 54 ha).
• Uitbreiding met bestaande en nieuwe natuur (115 ha) ten behoeve van de algehele
samenhang van het gebied en een meer logische begrenzing.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H7120
Herstellende hoogvenen
VogelrichtLijnsoorten
Soortnr
Soort
Toendra netgans
A039
Nachtzwaluw b
A224
Blauwborst b
A272

-

n

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Actieve hoogvenen
H7110
Dodaars b
A004
Kolgans n 8
A041
Roodborsttapuit b
A276
'

-

-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H4010
Vochtige heiden
Droge heiden
H4030

Kernopgaven
7.02

7.03

Initiëren hoogveenvorming: Op gang brengen of continueren van hoogveenvorming in
herstellende hoogvenen H7120 in kansrijke situaties, met het oog op ontwikkeling van
actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) *H7110 A (waar nodig uitbreiding oppervlakte
H7120). Instandhouding van huidige relicten als bronpopulaties fauna. Herstel van grote
krnvoçc Al2;.
veengebieden met voldoende rust
Overgangszones grote venen: Ontwikkeling van overgangszones van actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap) *117110 A in. laggzones (met o.a. hoogveenbossen H1DC,;'ure
cetmoer A:.19, paapje A275 en

atersnp A153).
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In stand houdi ngsdoeLen
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
H7110
*Actief hoogveen
Doet
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen,
hoogveenlandschap (subtype A).
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, hoogveenlondschap (subtype A) is nu in eerste
aanzet aanwezig, maar kan (verder) hersteld worden vanuit habitattype H7120
herstellende hoogvenen. Herstel van het zeer bedreigde habitattype is nodig. De
Deurnsche - en Mariapeel Leveren in Zuid-Nederland een zeer belangrijke bijdrage aan
dit doel.
Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten
gunste van habitattype H7110 actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A), is
toegestaan.
Toelichting Er zijn goede mogelijkheden om een zodanige kwaliteitsverbetering van het habitattype
herstellende hoogvenen te bereiken, dat een deel kan overgaan in habitattype H7110
actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A). De heidevegetaties en bossen op
het verdroogde hoogveen worden niet tot habitattypen H4010 vochtige heiden, hogere
zcindgronden (subtype A), H4030 droge heiden en HgiDo hoogveenbossen gerekend,
maar maken onderdeel uit van herstellende hoogvenen.
H7120
Doel

Broedvogels
Dodaars
A004
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 35 paren.
Toelichting De dodaars is een karakteristieke broedvogel van veengebieden met kleine
waterpartijen en als zodanig een regelmatige broedvogel. Tellingen in 1990 en 1998
leverden 16 paren op. Voor de periode 1999-2003 werd het aantal paren geschat op
gemiddeld 33 paren. Gezien de Landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpoputatie, maar
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Brabants-Limburgs grensgebied ten
behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A224
Doel

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

:.

•:-

;

Toelichting Aangezien de nachtzwaluw meer een broedvogel is van drogere heidevelden is de soort
schaars. Jaarlijks broeden enkele paren, met als maximum 7 in 1996. De soort verkeert
Landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. Het gebied levert
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de
draagkracht in de regio Brabants-Limburgs grensgebied ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
A272
Doel

Blauwborst
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 350 paren.
Toelichting Van oudsher is de blauwborst een broedvogel in de Brabant - Limburgse
hoogveengebieden met een dieptepunt in het aantal paren begin 80-er jaren, daarna
zette een herstel in. Tellingen in 1990 en 1998 leverden respectievelijk 200 en 352 paren
op. Daarmee lag in 1998 het aantal paren al ver boven het gewenste niveau voor een
sleutelpopulatie. In de periode 1999-2003 wordt het aantal paren geschat op gemiddeld
350. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Roodborsttapuit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 120 paren.
Toelichting De roodborsttapuit is ongetwijfeld van oudsher een broedvogel voorkomend in lage
aantallen. Met de achteruitgang van de broedpopulatie van het agrarisch
cultuurlandschap trad ook in dit deel van Nederland een sterke toename op in
natuurgebieden; met name heide- en hoogveengebieden. Tellingen in 1983. 1990 en
1998 leverden respectievelijk 10, 26 en 40 broedparen op. Voor de periode 1999 - 2003
wordt het aantal paren op gemiddeld 120 geschat. Rekolonisatie van het agrarisch
gebied vanuit deze kernen heeft in Brabant en Limburg het belang van de
natuurgebieden voor het voortbestaan van de roodborsttapuit overigens weer minder
cruciaal gemaakt. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A276
Doel

Niet-broedvogels

Toendrarietgans
A039
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen toendrarietganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort 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.
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.
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Her sle jan een techrnscbr- lOut in ete
is Aantal thans tager dan 1% van de Nederlandse broedpopulatie of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren aan
steutelpopulatie.

Aantal thans hoger dan o1% van biogeografische populatie.
Herstel van een technische fout in database 2004.
In het Reactiedocument (2004) is opgenomen dat de habitattypen stuifzandheiden (H2310) en vochtige heiden (H4010) zijn
toegevoegd aan de database. Daarbij is habitaftype stuifzaridheiden (H23 10) in de database opgenomen als habitatlype
droge heiden )H4030).
Thans worden beide habital-typen uit de database gehaald-vanwege herinterpretatie van het habitattype herstellende
hoogvenen H7.20). Op veengronden worden begroeiingen die elders onderdeel uitmaken van de hahitatlypen droge heiden
(144030) en vochtige heiden (HAOIO) tot het habitattype herstellende hoogvenen (147210) gerekend.

Natura 2000 gehiedendocument ~ werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit
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Natura 2000 gebied 140 - Groote Peet
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Hoogvenen
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL1000025 + NL3009012
Groote Peel BN/SN
Staatsbosbeheer, particulieren
Noord-Brabant, Limburg
Asten, Meijel, Nederweert
1.410 ha

Gebiedsbeschrijvin
De Groote Peel vormt tezamen met de nabijgelegen Deurnsche Peel en Mariapeel het restant van wat
eens een uitgestrekt oertandschap was van levend hoogveen. Deze peelhoogvenen werden
grotendeels afgegraven tot op de zandondergrond. De Groote Pee[ is samen met de Deurnsche Peel
en Mariapeel de zuidelijkste representant van de vlakke subatlantische hoogvenen, die elders en ook
in de Peetregio door afgraving, ontginning en verveningen grotendeels zijn verdwenen.
In de Groote Peel is in het verleden wel turf gewonnen, maar het gebied is vervolgens niet in cultuur
gebracht. Het Brabantse deel is machinaal verveend waardoor er nauwelijks een puttenstructuur
aanwezig is. Het Limburgse deel is grotendeels met de hand verveend, waardoor een groot areaal
veenputten aanwezig is. Door erosie van de resterende hoge delen is de puttenstructuur vaak
onduidelijk.
De Groote Peel wordt gekenmerkt door een complex van horsten en slenken. Het gebied kent
daardoor een grote landschappelijke afwisseling van open vochtige en droge heideterreinen,
pijpestrootjessavannen, struwelen en bosjes en moerassige laagten met veenputten en plaatselijk
bossen en natte heide. Door eerdere vernattingsmaatregelen zijn verschillende grote plassen
ontstaan. In enkele veenputten vindt veengroei plaats.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en 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 het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Vogel- en Habitatrichtlijngebied valt (6,7 ha).
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea's toegelicht.
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op een aantal plaatsen aangepast:
• Uitbreiding met enkele percelen die onderdeel waren van het voormalige natuurmonument
en tevens Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) (21 ha).
• Uitbreiding met enkele percelen aan de Limburgse kant ten behoeve van een meer logische
begrenzing (SBB -eigendom; 9 ha).

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• Uitbreiding met enkele percelen aan de Limburgse kant ten behoeve van een meer Logische
begrenzing (SBB-eigendom; 9 ha).
• Uitbreiding met nieuwe natuur (circa 60 ha) aan de Brabantse zijde ter verbetering van de
hydrologische situatie ten behoeve van de instandhouding van H7120 herstellende
hoogvenen. Deze gronden zullen in het kader van de Landinrichting Peetvenen verworven.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H7120
Herstellende hoogvenen
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Aoo8
Geoorde fuut b
A039
Toendra rietgans n
Kolgans n
A041
Aug
Porseleinhoen b
A127
Kraanvogel n
Blauwborst b
A272
A276
Roodborsttapuit- b
-

-

-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
A004
Dodaars b
Taigarietgans n
A039
-

-

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H4010
Vochtige heiden '4'
Droge heiden
H4030
'4

Kernopgaven
7.02

Initiëren hoogveenvorming: Op gang brengen of continueren van hoogveenvorming in
herstellende hoogvenen H7120 in kansrijke situaties, met het ooc op c t.&ikkehnq vn
A (waar nodig uitbreiding oppervlakte
H7120). Instandhouding van huidige relicten als bronpopulaties fauna. Herstel van grote
veengebieden met voldoende rust o.a. voor kraanvogel A127.

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.
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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
Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Voor het habitattype herstellende hoogvenen worden al vele jaren herstelmaatregelen
uitgevoerd. Verdere kwaliteitsverbetering is zeker mogelijk. Hoewel
kwaliteitsverbetering van dit habitattype in principe gericht zou moeten zijn op
omvorming tot habitattype H7110 actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A),
wordt dit (nog) niet als een realistisch doel gezien (en daarom ook niet als
complementair doel opgenomen). Voor de landschapsstructuur en als drager van de
waarden in het kader van de Vogelrichtlijn is behoud van de oppervlakte en verbetering
van de kwaliteit van belang. De heidevegetaties op het verdroogde hoogveen worden
niet tot habitattypen H4010 vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) en H4030
droge heiden gerekend, maar maken onderdeel uit van herstellende hoogvenen.
H7120

Broedvogel

A004
Doel

Dodaars
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 40 paren.
Toelichting De dodaars is een karakteristieke broedvogel van veengebieden met kleine
waterpartijen en als zodanig een regelmatige broedvogel. Tellingen uit deze eeuw
leverden steeds tenminste 40 paren op, hetgeen voldoende is voor een sleutelpopulatie
(maximaal 44 paren in 2000 en 2003). Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
A008

Doel

Geoorde fuut

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 40 paren.
Toelichting Het eerste broedgeval werd vastgesteld in 1933. Daarna is de geoorde fuut lang een
onregelmatige broedvogel in kleine aantallen gebleven (minder dan 5 paren). Vanaf
begin 90-er jaren wordt jaarlijks gebroed en zijn de aantallen sterk toegenomen tot
maxima van 42 paren in 1999 en 49 in 2003. Dit niveau ligt boven het gewenste aantal
van een sleutelpopulatie en wijst er op dat voldoende habitat aanwezig is. Jaarlijks
zouden ten minste 40 paren moeten broeden. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
steutelpopulatie.
A119

Doel

Porseleinhoen

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 5 paren.
Toelichting Het porseteinhoen is van oudsher een onregelmatige broedvogel in dit gebied, die in
menig jaar ontbreekt en waarvan in goede jaren meer dan 5 paren worden vastgesteld.
Maximaal werden 9 paren geteld in 1991. De sterke fluctuaties duiden op een niet
jaarlijks voorhanden zijn van pLas-dras kruiden vegetaties van voldoende omvang. Met
dit gegeven en de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding
gewenst. Het betreft een relatief geïsoleerde populatie.

Blauwborst
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 200 paren.
Toelichting De blauwborst is van oudsher een broedvogel in de Brabant - Limburgse
hoogveengebieden met een dieptepunt in het aantal paren begin 80-er jaren, daarna
zette een herstel in. Tellingen in 1992-93 Leverden totaal 316 paren voor het hele gebied
op. Op basis van tellingen uit deelgebieden komt een geringe afname na deze topjaren
naar voren. Voor de periode 1999-2003 wordt het bestand op gemiddeld 200 paren
geschat. Gezien de Landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.
Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

A272
Doel

Roodborsttapuit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 80 paren.
Toelichting De roodborsttapuit is van oudsher een broedvogel in lage aantallen, van circa 10 in de
60-er jaren tot enkele paren op het dieptepunt halverwege de 70-er jaren. Met de
achteruitgang van de broedpopulatie van het agrarisch cultuurlandschap trad ook in dit
deel van Nederland een sterke toename op in natuurgebieden; met name heide- en
hoogveengebieden. Vanaf 1980 namen de aantallen van jaar op jaar toe tot 129 paren in
1997; een niveau ruim boven het gewenste aantal voor een sleutelpopulatie. Voor de
periode 1999-2003 wordt het gemiddelde bestand iets lager ingeschat: 80 paren.
Rekolonisatie van het agrarisch gebied vanuit de natuurkernen heeft in Brabant en
Limburg het belang van de natuurgebieden voor het voortbestaan van de
roodborsttapuit overigens weer minder cruciaal gemaakt. Gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft vermoedelijk
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

A276
Doel

Niet-broedvoaels
Taigarietgans
Doel
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied.
Toelichting Aantallen taigarietganzen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als slaapplaats. Het gebied levert na Kampina & Oisterwijkse Vennen en
het Bargerveen de grootste bijdrage binnen het Natura netwerk. Trendgegevens zijn
niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke
staat van instandhouding is gunstig en de internationale poputatieomvang is stabiel.
A039

Toendrarietgans
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen toendrarietganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. Het gebied levert één van de
grootste bijdragen binnen het Natura netwerk. Trendgegevens zijn niet beschikbaar.
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig en de internationale populatieomvang is stabiel.
A039

Kolgans
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als slaapplaats. Handhaving van de
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig en
de internationale populatieomvang neemt toe.
A041

Kraanvogel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 120 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen kraanvogels zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als slaapplaats. De Groote Peel, de Engbertdijksvenen en de Strabrechtse
Heide leveren de grootste bijdrage. De landelijke staat van instandhouding is zeer
A127

Doel
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ongunstig vanwege de afname van het aantal pleisterplaatsen en het aantal
pleisterende vogels en de toename van de onrust in de overgebleven gebieden. De
aantallen in de monitoringsgebieden nemen niet significant af, zodat een herstelopgave
op onderdeel populatie in de aangewezen gebieden niet aan de orde is.
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e.v. sleutelpopulatie.

Aantal thans hoger dan ai% van biogeografische populatie.
Herstel van een technische fout in database 2004.
In het Roactiedocunient (2004) isopgenomen dat de habitattypen stuifzandheiden (H2310) en vochtige heiden (4010) zijn
toegevoegd aan de database. Daarbij is hahitattype stuifzandheiden (H2310) in de database opgenomen als hahitattype
droge heiden (H4030).
Thans worden beide habitattypen uit de database gehaald vanwege herinlerpretatie van het hahftattype herstellende
hoogvenen (H7120). Op veengronden worden begroeiingen die elders onderdeel uitmalen van de habitattypen droge heiden
fH403o) en vochtige heiden (4010) tot het habitattype herstellende hoogvenen (H7210) gerekend.
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- Oeffelter Meent

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

Rivierengebied
Ha bitatrichtlijn
NL2003035
Oeffetter Meent BN
Staatsbosbeheer, Domeinen, particulieren
Noord-Brabant
Boxmeer, Cuijk
104 ha

Gebiedsbeschrijving
De Oeffelter Meent is gelegen op een grofzandige oeverwal van een vroegere rivierloop in de
uiterwaard van de Maas. Het gebied wordt doorsneden door een gekanaliseerde beek, de Oeffeitsche
Raam, die ter plaatse in de Maas uitmondt. Het omvat een aantal hobbelige graslandperceten. Het
ontstane microreliëf en de overgangen naar meer kleihoudende bodems naar de randen toe hebben
een gevarieerde vegetatie doen ontstaan. Op de zomerdijken komt een aan kalkarme bodem
gebonden vorm van stroomdalgrasland voor, die in ons land slechts een beperkte verspreiding heeft.
Op voedselrijkere en mogelijk iets vaker overstroomde delen komen glanshaverhooilanden voor. Op
de laagste delen en op de voormalige puinstortplaats zijn overstromingsgraslanden en
ruigtevegetaties 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 deze geheel
binnen het Habitatnchtlijngebied valt.

Natura

2000

database

Habitattypen

Habitattype
Stroomdalgraslanden

Code
H6120

Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1149
Kleine modderkruiper
H1166
Kamsatamander
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 1
H6510
2:)

;(':

1:':

r•

Kernopgaven
3.13

Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdaLgraslanden *H5120,
glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) H6510A.

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
*Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
H6120
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stroomdalgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. De huidige voorkomens van de stroomdalgraslanden langs de Maas
zijn thans slecht ontwikkeld. Herstel is van belang omwille van de ecologische variatie
(de graslanden langs de Maas zijn voorbeelden op relatief kalkarme bodem) en
geografische spreiding van dit prioritaire habitattype. Delen van de
stroomdalgraslanden van de Oeffelter Meent hebben in hoge mate hun vroegere
kwaliteit weten te behouden, herstel van de belendende graslanden is mogelijk.
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus protensis, San guisorba officinalis)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden,
glanshaver (subtype A).
Toelichting 0p lager gelegen delen van het gebied komen graslanden voor van het habitattype
glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver (subtype A). Deze kunnen mogelijk
uitgebreid worden en in kwaliteit verbeterd worden.
H6510
Doel

Soorten
Kleine modderkruiper
H1149
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De kleine modderkruiper is bekend uit het gebied, maar omdat gegevens over de
populatiegrootte ontbreken, wordt vooralsnog geen hoger doel gesteld.
Kamsalamander
H1166
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De soort komt voor in vier poelen die dichtbij de winterdijk liggen. Bij te hoge dynamiek
in de uiterwaard kan de soort zich daar niet handhaven. De ruimte aan geschikt
leefgebied is daardoor beperkt.

r

Synopsis
Habitattypen

Staat van
instandhouding

H6120

Stroomdatgrastanden
H651o_A Glanshaver- en vossenstaarthooitanden
(glansha ver)
Soorten

--

Staat van
instandhouding

H1149

Kleine modderkruiper

H1166

Kamsalamander

- Op basis van recente intormalie bh;L n hL
2000 gebied.
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142

- Sint Jansberg

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
N13004004
Natuurmonumenten
Gelderland, Limburg
Mook en Middelaar, Gennep, Groesbeek
226 ha

Gebiedsbeschrijving
De Sint Jansberg is een Landgoed op het zuidelijk deel van de Nijmeegse stuwwal dat bestaat uit oude
Loofbossen, naaLdbossen en bronnetjesbossen. Karakteristiek van de stuwwalLen zijn de
scheefgestelde Lagen in de bodem. Bij de sLechtdoorlatende lagen treedt het afstromende grondwater
uit in de vorm van bron- en kwelzones. In het gebied Liggen verschillende brongebieden en
veenmoerassen. Aan de voet van het gebied, bij Plasmolen, Ligt een moerassige laagte. Er zijn veelal
steile hellingen en daardoor scherpe overgangen aanwezig van droog naar zeer nat.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op één technisch punt
verbeterd. in Plasmolen is de begrenzing gelegd op de kadastraLe grenzen van bebouwde percelen.
Verder is de begrenzing van het gebied nog op één plaats aangepast: in het westelijk deel van De
Diepen is een meer logische, in het veld beter herkenbare grens aangehouden (uitbreiding 1,5 ha,
vrijwel geheel in eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten).

Natura

2000

database

Habitattypen
Code
Habitattype
H9190
Oude eikenbossen
HgiEo
Vochtige a(luviale bossen
Soorten
Soortnr
H1016
H1083

Soort
Zeggekorfslak
Vliegend hert

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
GaLigaanmoerassen
H7210
H9120
Beuken- en eikenbossen met hulst'

Natura 2000 gebiedendocument - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbc-stuit

Kernopgaven
5.07
6.13

Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
bossen
en (beekbegeleidende bossen) *H91E0 C en
behoud leefgebied zeggekorfslak H1016.
Oude eikenbossen: Behoud areaal oude eikenbossen (H9190, m.n. strubbebossen) en
verbeteren kwaliteit, ook als habitat voor vliegend hert H1o83.

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.
H a bitattype n
*Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
H7210

ciavallianoe
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen komt voor in de Geutdert, een moerasje aan de voet
van de stuwwal. Dit moeras is deels verdroogd door wegzijging van regionaal basenrijk
grondwater naar de Mookerplas buiten het Natura 2000 gebied.
H9120

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de

ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De droge bossen zijn jonge vormen van beuken-eikenbossen met hulst, voortkomend
door successie uit eikenbos van habitattype H9190 (oude eikenbossen). Hulst zal bij
voortgaande successie toenemen.
H9190

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen gaat in het gebied sterk achteruit door het dichter
worden van het bos, onder andere zoomsoorten gaan hierdoor achteruit.
* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion a!bae)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting Voor het habitattype vochtige al(uvia(e bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C),
gaat het om behoud van bronbossen in de helling en behoud van oppervlakte en
verbetering van kwaliteit van broekbossen aan de voet van de helling (Plasmolen). De
H91E0

voet van de berg (Plasmolen) is sterk verdroogd door de Mookerplas. Verbetering van
de kwaliteit is mede van belang voor de hier aanwezige zeggekorfslak (Hio16).
Soorten
Hi0i6

Zeggekorfslak
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De zeggekorfslak komt in een kleine, kwetsbare populatie voor in het deelgebied. De
Geuldert. Dit gebied was in het verleden een kalkmoeras, dit is later deels ontwaterd.
Het resterende moerasgebied biedt voldoende mogelijkheden voor behoud.
H1083

Vliegend hert

Doel
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting Tot 1960 was een populatie van het vliegend hert bekend van de Plasmolen. Nadat er
lange tijd geen waarnemingen van de soort meer zijn gedaan, zijn de laatste jaren
meerdere keren exemplaren gezien in de omgeving van de Sint Jansberg. Uitbreiding
van de populatie is te realiseren door verbetering van het leefgebied en kansrijk, door
de nabije populatie in Duitsland.

Synopsis
Habitattypen
H7210

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

>

Doelstelling
populatie

Galigaanmoerassen

H9120

Beuken -eikenbossen met hulst

-

+

H9190

Oude eikenbossen

-

+

H91E0C

Vochtige altuviate bossen

-

+

=
=
=

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

(beekbegeleidende bossen)

Soorten

Stoot von
instandhouding

H1016

Zeggekortslak

H1083

Vliegend hert

-

>

-

Op ba:s van v.ente nfonnaha bnhi het nabtattype thans voor te komen binnen ne (hudge) oegrnzntg van het Natura
2000
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Natura

2000

gebied 143 - Zeldersche Driessen

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

Rivierengebied
Habitatrichtlijn
N12003055
Zeldersche Driessen SN
Staatsbosbeheer
Limburg
Gennep
92 ha

Gebiedsbeschrijving
De Zeldersche Driessen is gelegen in een binnenbocht van het riviertje de Niers. Het gebied bestaat
voor een groot deel uit bos. Het is één van de weinige plaatsen in ons land waar op rivierduinen
loofbos met in hoge mate natuurlijke samenstelling wordt aangetroffen. Ook zijn een tweetal kleine
heideperceeltjes aanwezig. Het zuidelijk deel van het gebied, direct grenzend aan de Niers, bestaat
voornamelijk uit soortenrijk stroomdalgrasland met plantengemeenschappen die karakteristiek zijn
voor rivierduinen.

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.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is aan de zuid- en oostzijde uitgebreid
met 39 ha nieuwe natuur langs de Niers ten behoeve van uitbreiding van *H5120
stroomdatgraslanden.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H6120
Stroomdalgraslanden
H91F0
Droge hardhoutooibossen
Voorstel tot het toevoegen aan de database:
Ruigten en zomen
H6430
H9190
Oude eikenbossen

Lii

1:L.

Kernopgaven
3.13

Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden *H6120
jLnci:n
}1e%iCA.

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
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
H6120
*Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype stroomdalgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. De huidige voorkomens van de stroomdalgraslanden langs de Maas
zijn thans slecht ontwikkeld. Herstel is van belang omwille van de ecologische variatie
(de graslanden langs de Niers zijn voorbeelden op relatief kalkarme bodem) en
geografische spreiding van dit prioritaire habitattype.
H6430

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

Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, droge bosranden (subtype C).
Doel
Toelichting Het betreft hier een een bijzondere vorm van het habitattype ruigten en zomen, droge
bosranden (subtype C) op de grens van stroomdalgrastand en belendend bos, met onder
meer torenkruid en kruisbaldwalstro als belangijke soorten.
H9190

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De oudste delen van bosgedeelte van de Zeldersche Driessen stammen uit ten minste de
18e eeuw en zijn voorbeelden van het habitattype oude eikenbossen met veel
adelaarsvaren in de ondergroei.
H91F0

Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus loevis en Ulmus minor,
Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, Langs de grote rivieren (Ulmenion

minoris)

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Aan de westkant van het bosgedeelte van de Zeldersche Dnessen komt een smal randje
abelen-iepenbos (Violo odoratae-U!metum) voor dat te rekenen is tot het hier bedoelde
habitattype droge hardhoutooibossen. Vanwege historie, kwaliteit en omvang is
gekozen voor een behoudsdoetstelling.
k.:;:.irr e
1

v;

Synopsis
Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

H6120
Stroomdaigrastanden
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)

--

4-4-

>

-

+

Oude eikenbossen
Droge hardhoutooibossen

-

+

>

--

+

=

Habitattypen

H9190
H91F0

Doelstelling
kwaliteit
=
>
=

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

Natura 2000 gebiedendocurnent - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbestuit
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Natura

2000

gebied 144 - Boschhuizerbergen

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
NL2003010
-

Limburgs Landschap
Limburg, Noord-Brabant
Boxmeer, Venray
278 ha

Gebiedsbeschrijving
De Boschhuizerbergen vormen een stuifzandgebied in Noord-Limburg, gelegen tussen de Peel en de
Maas.
De stuifduinen van de Boschhuizerbergen zijn na de laatste ijstijd ontstaan als onderdeel van een
uitgestrekt zandgebied in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Op deze arme gronden werden weinig
begroeide zandverstuivingen en droge heiden aangetroffen, waarin de Jeneverbes lange tijd een
algemene verschijning was. Tegen het einde van de ige eeuw werden in het gebied op grote schaal
dennenbossen aangeplant, ten behoeve van houtproductie en vastlegging van de open zandgronden.
Sindsdien bestaat het gebied uit een complex van naaldbossen, droge heideterreinen,
jeneverbesstruwelen en open stuifzand. In het noordwestelijk deel van het gebied bevindt zich een
voedselarm ven.

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.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is aan de zuidzijde van het gebied
verkleind (18 ha). Hier zijn akkers en een uitloper in het bosgebied uit de begrenzing verwijderd,
omdat hier geen habitatwaarden aanwezig zijn. Hierdoor wordt tevens een meer logische begrenzing
verkregen.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
Stuifzand heiden met struikhei
H2310
Zandverstuivingen
H2330
H3130
Zwakgebufferde vennen
H5130
Jeneverbesstruwelen

'tdii

UC11fi

Uoc:e

DI

Kernopgaven
6.11

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
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
H2310
Psammofiele heide met Calluna en Genista
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Uitbreiding oppervlakte van stuifzandheiden met struikhei wordt beoogd ten behoeve
van de noodzakelijke verjonging van het habitattype H5130 jeneverbesstruwelen,
H2330
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Doel
Toelichting Uitbreiding oppervlakte van zandverstuivingen wordt beoogd ten behoeve de
noodzakelijke verjonging van het habitattype H5130 jeneverbesstruwelen.
H3130

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
LittoreUetalia uniflorae en/of !soëto-Nanojuncetea
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen komt voor in heidevennen, die vrij recentelijk
zijn ontwikkeld.
H5130
Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting De jeneverbesstruwelen hebben een (relatief) gevarieerde leeftijdsopbouw en zijn nog
niet heel oud (de meeste dateren van de jaren 1940). Het gebied levert voor dit
habitatype mede vanwege de geografische spreiding een grote bijdrage. Het betreft de
enige grote vindplaats in het zuiden van Nederland. Voor verbetering van de kwaliteit is
verjonging van de jeneverbes noodzakelijk. Verjonging kan mogelijk worden gemaakt
door uitbreiding van habitattypen H2310 stuifzandheiden met struikhei en H2330
zandverstuivingen in de delen rond de huidige jeneverbesstruwelen.

1_eenctocument_Boschhuizrbergerjovember 2006

Synopsis
Habitottypen

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

H2310

Stuifzandheiden met struikhei

--

H2330

Zandverstuivingen

--

-

>

H3130

Zwakgebufferde vennen

H5130

Jeneverbesstruwelen

-

+

=

Doelstelling
kwaliteit
>
=

Natura

2000

gebied 145 - Maasduinen

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL1000028 + NL9910001
Heideterreinen Bergen BN, Groeve Driessen BN
Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij
Limburg
Limburg
Arcen en Velden, Bergen, Gennep
5.325 ha

Gebiedsbeschrijving
Door de werking van de Maas en de Rijn zijn er terrassen ontstaan, die nu nog zichtbaar zijn in het
Landschap. Extra reliëf is ontstaan door de werking van de wind. In de laag gelegen delen heeft zich
veen gevormd, al dan niet bedekt met een dunne laag dekzand. Vennen zijn ontstaan in de laagtes
boven ondoorlatende leemlagen. De paraboolduinen, ontstaan uit stuifzand uit de rivierdalen,
vormen het karakteristieke landschap van de Hamert en de rest van de Maasduinen. In het begin van
deze eeuw zijn er op grote delen van deze 'Looierheide' eenvormige bossen aangelegd die mijnhout
moesten leveren.
Door de geisoleerde ligging van de Maasduinen tussen de Maas en de Duitse grens is het gebied niet
intensief ontwikkeld. Mede hierdoor is de ecologisch belangrijke overgang van hoog- naar laagterras
in het stroomdal in stand gebleven. Her en der bleven grotere en kleine stukken heide en stuifzand
gespaard, waarvan de Berger Heide en de Hamert de grootste gebieden zijn. In de open heide liggen
veel vennen, waarin deels hoogveenvegetaties aanwezig zijn. De overgangen van vennen naar natte
heide zijn geleidelijk. Langs de Ecketsche Beek liggen hoge steitranden. Ten zuiden van Nieuw-Bergen
ligt een restant van een oud kampenlandschap.
In de Hamert ligt tevens een hoogveenrestant, het Pikmeeuwenwater. Het zandgebied grensde aan de
oostkant in het verleden aan een uitgestrekt veengebied, delen hiervan worden nu hersteld in het
natuurontwikkelingsplan Heerenveen. Aan de westkant van de Hamert is in het Maasdal
stroomdaigrasland aanwezig. Het meest zuidelijke deelgebied herbergt een Maasmeander met
berkenbroekbos.

Begrenzing
De begrenzingen van het Habitatrichttijngebied (zoals aangemeld) en van het Vogelrichtlijngebied zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxc[aveerd, 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.
• In geval van onlogische verschillen (van ten hoogste enkele percelen) tussen het
Vogelrichtlijngebied en het Habitatrichtlijngebied zijn de begrenzingen gelijkgetrokken.
• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze
geheel binnen het Vogel- en Habitatrichtlijngebied vallen (met uitzondering van het geïsoleerd
gelegen Degensven ten noordwesten van Nieuw-Bergen).
• De begrenzing Langs de rijksgrens is zodanig aangepast dat deze Lijnen samenvallen.
.,

::.

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea's toegelicht.
Het Habitatrichttijngebied (zoals aangemeld) is op enkele plaatsen verkleind omdat de gronden geen
betekenis hebben voor de instandhouding van het gebied:
• Strook cultuurgrond langs de Kleefse beek ten oosten van Heijen (3,6 ha) waar de grens op
een steilrand is gelegd.
• Cultuurgronden langs de Siebengewaltseweg (21 ha) waar de grens op de rand van het bosen heidegebied gelegd (betreffende gronden maken geen deel van de EHS).
• Cultuurgronden en bebouwing bij WellerLooi (4,5 ha): de grens is op de bosrand gelegd.
• Cultuurgronden bij Afferden (3,1 ha): de grens is op de bosrand gelegd.
Het zuidelijke deel van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen
uitgebreid met diverse percelen (23 ha) ten behoeve van logische begrenzing (merendeels langs de
bosrand en in eigendom van Limburg Landschap)
Het VogetrichtLijngebied is op een aantal plaatsen verkleind omdat de betreffende gronden geen deel
uitmaken van het leefgebied van de vogelsoorten ("heide, vennen, zandverstuivingen en bossen")
waarvoor het gebied is aangewezen:
• Ten oosten van Heijen een strook cultuurgrond langs de Kteefse beek (3,6 ha) waar de grens
op een steilrand is gelegd.
• CuLtuurgronden en bebouwing bij WeLlerlooi (4,5 ha): de grens is op de bosrand gelegd.
• Cultuurgronden bij Afferden (3,1 ha): de grens is op de bosrand gelegd.
Het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) en het Vogelrichtlijngebied zijn op een aantal plaatsen
uitgebreid (56 ha). Dit betreft merendeels toevoeging van bospercelen (si ha) in eigendom van SBB of
Limburgs Landschap, waardoor de grens op de bosrand is gelegd. Verder betreft het kleine
grenscorrecties ten behoeve van een Logischer grensverloop.

Natura 2000 database
Ha bitattypen
Habitattype
Code
Stuifzandheiden met struikhei
H2310
Zandverstuivingen
H2330
H3130
Zwakgebufferde vennen
Zure vennen
H3160
Vochtige heiden
H4010
Stroomdalgraslanden
H6120
Pioniervegetaties met snavelbiezen
H7150
Hoogveenbossen
HgiDo
Vochtige aLLuviaLe bossen
HgiEo
Habitatrichttijnsoorten
Soortnr
Soort
Bever
H1337
Drijvende waterweegbree
H1831
Vogelrichttijnsoorten
Soort
Soortnr
Nachtzwaluw b
A224
Zwarte specht b
A236
Boomleeuwerik b
A246
Roodborsttapuit b
A276
Grauwe klauwier -b
A338
-

-

-

-

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Dodaars - b 6
A004
A008
Geoorde fuut - b 6
Oeverzwaluw -b '
A249
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H1149
Kleine modderkruiper i6

Kernopgaven
6.03
6.05

6.08

6.09

Zure vennen: Kwaliteitsverbetering van zure vennen H3160.
Natte heiden: Kwatiteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden
H4010 en pioniervegetaties met snaveLbiezen H715o en actieve hoogvenen
(heideveentjes) * H711OB
Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310,
Hin
en zandverstuivingen
H2330 én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als
nachtzwaluw A224.
A'77.
Intern verbinden: Verbinden heide- en stuifzandencomptexen met oog op fauna.

Insta ndhoudingsdoeten
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.
HabitattyDen
Psammofiele heide met Calluna en Genista
H2310
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het richtlijngebied bevat één van de grotere oppervlakten aan stuifzandheiden met
struikhei in Zuid-Nederland, met name in de Bergerheide en in de Hamert. Uitbreiding is
gewenst om heidegebieden onderling te verbinden en kleine terreinen te vergroten,
zodat een duurzamer leefgebied ontstaat voor de aanwezige flora en fauna.
H2330
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Her en der in het gebied liggen kleine stukken stuifzand (habitattype zandverstuivingen)
tussen de naaldbossen en heide. De afwisseling van open zandige delen en habitattype

-
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H2310 stuifzandheiden met struikhei is voor een groot aantal dieren belangrijk. Om
deze reden zijn beide doelen gecombineerd.
OLigotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
LittoreI1etaia uniflorae en/of Isoëto-Nanojunceteo
Doet
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen komt o.a. voor in het gebied Heerenveen.
H3130

Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De meeste vennen in het gebied behoren tot dit habitattype zure vennen. Ze zijn deels
van goede kwaliteit en deels verruigd als gevolg van verrijking en verdroging. Ook het
voormalige hoogveen Pikmeeuwenwater behoort nu tot dit habitattype, maar in dit
geval is op termijn herstel van habitattype H7110 actieve hoogvenen, heideveentjes
(subtype B) mogelijk.
H3160

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).
Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt voor Langs
vennen en in het Heerenveen. Hier kan bij herstel van de vennen ook uitbreiding van dit
habitattype plaatsvinden.
H4010

Doet

H6120
*Kalkmjnnend grasland op dorre zandbodem
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stroomdatgraslanden komt in een geringe oppervlakte voor in de
uiterwaarden van de Maas. Mogelijkheden voor uitbreiding lijken hier niet aanwezig.

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosponon
H7150
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt veel voor op plagplekken. Het
type zal voor een groot deel weer omvormen tot het habitattype H4010 vochtige heide,
hogere zandgronden (subtype A).
*Veenbossen
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting In het gebied komt een fraai voorbeeld van hoogveenbossen voor in een oude
Maasmeander. Op andere plaatsen is echter verbetering mogelijk.
H91D0

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen
(subtype C).
Toelichting Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) komt in
een kleine oppervlakte voor langs het Geldernsch-Niers-kanaal. Er is nauwelijks potentie
voor uitbreiding gezien het snel stromende karakter van deze waterloop.
H91E0

Soorten
Bever
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting In het gebied komt een kleine groep bevers voor. De grootte van het leefgebied is hier
tamelijk beperkt. Het gebied levert een bijdrage aan een levensvatbare populatie in het
Maasdal.
H1337

H1831

Doel

Drijvende waterweegbree
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.

Toelichting De drijvende waterweegbree is bekend van het Heerenveen Vreewater, langs de
Eckeltsebeek en komt verder in de omgeving van Maasduinen op verschillende locaties
voor.
Broedvo
A004
Doel

Dodaars
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 50 paren.
Toelichting De dodaars komt verspreid broedend op heidevennen voor en in de oeverzones van
uitgegraven plassen. In 1994 en 1995 werden 17 paren geteld en in de periode 1999 2003 gemiddeld 50. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Geoorde fuut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 5 paren.
Toelichting Al decennia lang is de geoorde fuut een incidentele broedvogel in heidevennen in
Maasduinen (met name De Hamert). Pas vanaf eind 90-er jaren is de soort een
regelmatige broedvogel met maximaal 12 paren in 2002. De waterstand in de vennen is
een belangrijke factor. In droge jaren kan de soort geheel ontbreken. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de
draagkracht in de regio Midden-Limburg ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
A008
Doel

Nachtzwaluw
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
Toelichting Van oudsher is de nachtzwaluw een algemene broedvogel van de heideterreinen van
Maasduinen. Het structuurrijke landschap van de Maasduinen bood in de periode 1999 2003 jaarlijks circa 30 paren broedgelegenheid. De soort verkeert landelijk in een matig
ongunstige staat van instandhouding. Het gebied Levert onvoldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio oostelijke
Limburgse Maasoever ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A224
Doel

A236
Doel

Zwarte specht
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
Toelichting Net als overal in Nederland op de hogere zandgronden broeden ook in de bossen van de
Maasduinen jaarlijks zwarte spechten. In de periode 1999-2003 wordt het aantal geschat
op circa 34. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.
Het betreft vanuit Nederlandse optiek een relatief geïsoleerde populatie, maar zij sluit
aan bij de populatie aan de Duitse zijde van de grens en vormt daarmee een onderdeel
van de sleutelpopulatie van het Nederlands-Duits grensgebied van Midden Limburg.
Boomleeuwerik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 100 paren.
Toelichting Van oudsher is de boomleeuwerik broedvogel van heideterreinen. De geaccidenteerde
heideterreinen van Maasduinen zijn een zeer geschikt broedgebied. In 1993 werden 162
paren geteld. Recentelijk lijkt de stand enigszins te zijn afgenomen. In de periode 1999 2003 werd het aantal geschat op circa 97. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.
A246
Doel

Oeverzwaluw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 120 paren.
Toelichting Hoge steile wanden van zand-/grint- winplassen bieden goede nestgetegenheid voor de
oeverzwaluw. Behoud van steile, onbegroeide en onbetreden wanden zijn essentieel
voor behoud van de kolonies. In de periode 1999-2003 wordt het aantal geschat op circa
120. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A249
Doel

Roodborsttapuit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 85 paren.
Toelichting Van oudsher is de roodborsttapuit een gewone broedvogel. De aantallen lijken over de
langere termijn min of meer stabiel. In de periode 1999-2003 werd het aantal paren op
gemiddeld 86 geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied levert waarschijnlijk onvoldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie, maar draagt wel in belangrijke mate bij aan de draagkracht in de regio
Midden-Limburg ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A276
Doet

Grauwe klauwier
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van tenminste 3 paren.
Toelichting Begin vorige eeuw was de grauwe klauwier een vrij algemene broedvogel van
Maasduinen. Vanaf de 50-er jaren is het een jaarlijkse broedvogel in enkele paren.
Sedert 1988 is de soort in vier jaren niet vastgesteld: 1989, 2000-2002. Maximaal werden
4 paren geteld in 1995. De Maasduinen vormen door hun gevarieerde
landschapsstructuur potentieel een belangrijk broedgebied. Gezien de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst.
Het betreft een relatief geïsoleerde populatie en zowel in het gebied als in de regio is de
draagkracht te gering voor een sleutelpopulatie. Ze kan beschouwd worden als een
uitloper van de populatie in het Zuid-Limburgse en Duitse heuvelland.
A338
Doet

Complementaire doelen
Habitattypen
*Actieve hoogvenen
H7110
Doel
Ontwikkeling actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B).
Toelichting In het verleden kwam het habitattype actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) voor
in het Pikmeeuwenwater. Herstel is op termijn mogelijk ten koste van habitattype H3160
zure vennen.
Soorten
H1059
Doel

Pimpernelblauwtje
Ontwikkeling leefgebied en vestiging duurzame populatie van ten minste 1.000
volwassen individuen.
Toelichting Het pimpernelblauwtje heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding. De soort
kwam in het verleden in dit gebied voor.
Donker pimpernelblauwtje
Ontwikkeling leefgebied en vestiging duurzame populatie van ten minste 1.000
volwassen individuen.
Toelichting Het donker pimpernelbtauwtje heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding. De
soort kwam in het verleden in dit gebied voor.
H1o61
Doel
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database 2004.

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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Natura

2000

gebied 146 - Sarsven en De Banen

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
N L2003 043
Sarsven en Den Banen BN
Limburgs Landschap
Limburg
Nederweert
156 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Sarsven en de Banen zijn twee naast elkaar gelegen heidevennen in Midden-Limburg. Het is een
Peelrestant. Gezoneerd en in mozaïek met elkaar komen gemeenschapen voor van zeer zwak
gebufferde wateren en van zwak gebufferde wateren. De vennen worden deels gevoed met
kwelwater uit omliggende hoge gronden.
Het gebied is gelegen in één van de Laagten die worden aangetroffen in de voedselarme
zandafzettingen van het middenterras van de Maas. Plaatselijk komt moerasveen voor, variërend in
diepte. Het bestaat uit een samenstel van vennen, wilgen- en gagelstruweel, elzen- en
berkenbroekbos en zowel natte als drogere graslanden.

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.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is aan de noordoostzijde met enkele
percelen 'nieuwe natuur' uitgebreid wegens daar aanwezige herstelmogelijkheden voor de H3110
zeer zwak gebufferde vennen en de H3130 zwak gebufferde vennen waarvoor het gebied is
aangemeld. Beide typen staan sterk onder druk. Herstel op landschapsschaal is een belangrijke
opgave voor deze habitattypen.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype

H3130
H3140

Zwakgebufferde vennen
Kranswierwateren

Habitatrichtlijns oorten
Soortnr
Soort
Drijvende waterweegbree
H1831
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Zeer zwakgebufferde vennen 1
H3110

Kernopgaven
6.01
6.02

Zeer zwakgebufferde vennen: Herstel en duurzaam behoud van grote zeer
zwakgebufferde vennen H3110 in groie open heidevedcn.
Zwakgebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van
zwakgebufferde vennen H3130 rnell

en

ï

InstandhoudingsdoeLen
Alaemene 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.
Ha bitattvoen
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletatia
H3110

unifloroe)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Toelichting De Banen is een belangrijk gebied voor het habitattype zeer zwakgebufferde vennen.
Dit habitattype komt hier voor in mozaïek met begroeiingen van het habitattype H3130
zwakgebufferde vennen. De laatste zijn wat meer gebonden aan ondieper water en de
oeverzone. Mede gezien de zeldzaamheid van het habitattype en zijn landelijke staat
van instandhouding (zeer ongunstig) dient de focus in het gebied Sarsven en de Banen
op het habitattype zeer zwakgebufferde vennen te liggen. Er zijn mogelijkheden voor
verbetering in het Sarsven en uitbreiding in de Banen.
H3130

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia un if!orae en/of Isoëto-Nanojuncetea

Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype zwakgebufferde vennen, dat landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding verkeert, komt hier voor in de vorm en een aantal verschillende
plantengemeenschappen. Uitbreiding van de oppervlakte wordt nagestreefd waardoor
het gebied in de toekomst een zeer grote bijdrage levert aan het landelijke doel.

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doet
Toelichting Het habitattype kranswierwateren komt in de Banen Lokaal voor als associatie van
doorschijnend glanswier, één van de zeldzaamste kranswiergemeenschappen van ons
Land.
H3140

Soorten
H1831

Drijvende waterweegbree

Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De populatie drijvende waterweegbree in de Banen draagt in belangrijke mate bij aan
de populatie in de zandgebieden van Noord-Brabant en Midden-Limburg, het
verspreidingsgebied met de grootste bijdrage in ons land.
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Natura

2000

gebied 147 - Leudal

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

Beekdalen
Habitatrichttijn
N L98o3o39
Staatsbosbeheer, particulieren
Limburg
HaeLen, Roggel en Neer
315 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Leudal omvat de dalen van een aantal beken die vanuit de Roerdatslenk naar het dal van de Maas
stromen. Door het hoogteverschil zijn de beken diep ingesneden en is de stroomsnetheid van het
water vrij groot. De kern van het beekdal wordt gevormd door twee meanderende beken, de
Zelsterbeek of Roggelsebeek en de Leubeek of Tungelroysebeek. Met name de Zelsterbeek is voor een
groot deel aan kanalisatie ontkomen, ditzelfde geldt voor het stroomafwaartse deel van de Leubeek.
De genormaliseerde trajecten van beide beken zijn in 2000 weer meanderend gemaakt.
De vegetatie rondom de beken is zeer gevarieerd. De afgesneden meanders van de beken herbergen
soortenrijke moerasvegetaties. Ten oosten van het klooster liggen vetdrusschraallanden. De natte tot
vochtige bossen behoren tot het elzenbos, vogelkers-essenbos en haagbeukenbos. Lokaal komen
gagelstruwelen en berken broekbossen voor.
Hoger op de gradiënt, op de flanken van de beekdalen, bestaan de bossen uit eiken-beukenbossen,
eiken-berkenbossen en naaldbossen. Plaatselijk komen matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden
voor en zijn enkele heideterreintjes 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.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code

H3260
H916o
H91E0

Beken en rivieren met waterplanten
Eiken-haagbeukenbossen
Vochtige alluviale bossen

Habitatricht tij n soort en
Soortnr

H1337

Soort

Bever

tj

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Kamsalamander 16
H1166

Kernopgaven
5.07

Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
bossen (ccn- penbusen 'H91E0_B en (beekbegeleidende bossen) *H91EO_Cen behoud
nefqehied zeggekorfstak H1016.

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 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
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
H3260
fluitontis en het CaUitrichio-Batrachion
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met waterplanten,
Doel
waterranonkels (subtype A).
Toelichting Er zijn enkele soorten van het habitattype beken en rivieren met waterplanten,
waterranonkels (subtype A) aanwezig, waaronder vlottende waterranonkel. Het
habitattype is echter sterk achteruitgegaan en behoeft uitbreiding oppervlakte en
verbetering kwaliteit.
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli
Behoud oppervlakte en kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden
Doel
(subtype A).
Toelichting Het habitattype eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden (subtype A) komt in
beperkte mate voor als smalle zones tussen het beekdal en het hoger gelegen plateau.
H9160

H91E0

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(A!no-Padion,

Alnion incanae, Salicion albae)
Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,

beekbegeleidende bossen (subtype C).

Toelichting Een deel van het bos van het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende
bossen (subtype C) is te rekenen tot de zeldzame subassociatie cardaminetosum van het
elzenbroekbos. Er zijn potenties voor uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit

NI ui a 2.JOe eet

ieieo.un eet wer kdrttn.

e.0u.:

CbteL

voor dit subtype, dat Landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding
verkeert.
Soorten
H1337
Bever
Doet
Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting In 2002 is een kleine groep bevers in het gebied uitgezet. Er is voldoende leefgebied
voor de soort aanwezig. Het gebied kan een grotere bijdrage gaan Leveren als onderdeel
van een Levensvatbare populatie in het Maasdat.

Synopsis
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H3260_A Beken en rivieren met waterplanten
(waterranonkels)
H9160_A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

.

-

H91EO_C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidencie bossen)

-

+

Soorten
H1337

-

L:.

Staat van
instandhouding
Bever

u-

Doelstelling
kwaliteit
>

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

-

=

>

-

<: jç'

Doelstelling
oppervlakte

r C.

h;

gebied ol het gebed kan onvo'doende bijdrage Leveren.

Natura 2000 gebiedendocurnent - werkdocument Natura 2.000 aanwijzingshesluit

3

1

lI

-î

-

1

j-

-1

t
II

.•

1

îii

til-

II
1H

Natura

2000

gebied 148 - SwalmdaL

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

Beekdalen
Habitatrichtlijn
N L2003 045
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren
Limburg
Beesel, Swalmen
122 ha

Gebiedsbeschrijving
De Swalm is een meanderende beek in Midden-Limburg, diep ingesneden in het Maasterrassen
landschap. De beek ligt op de overgang van het plateau tussen Maas en Rijn naar het MaasdaL. Op
diverse plaatsen aan de voet van de terrassen treedt kwel op en ontspringen bronnetjes; hier zijn
soortenrijke elzenbroekbossen ontstaan. In de beek komt de gemeenschap van vlottende
waterranonkel voor. Het gebied bestaat verder uit rietlanden, moeras, vochtige graslanden, plaatselijk
inunderende hooilanden, bosjes en struwelen. Verder behoort ook een stroomdalgrasland nabij de
Maas tot het gebied.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• Verharde wegen, spoorwegen 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.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• Aan de noordzijde is de begrenzing uitgebreid met een smalle strook grasland (2,7 ha) langs
de Maas aan de voet van de Donderberg voorbij de monding van de beek wegens
aanwezigheid van het habitattype *H6120 stroomdalgraslanden.
• Ter hoogte van Wieter is westelijk van de Swalm een graslandperceel dat geen betekenis heeft
voor de instandhouding van het gebied en geen status heeft in het gebiedsplan als onderdeel
van het gebied komen te vervallen (ca. 6 ha).
• In het oosten van het gebied was onbedoeld het zwembad 'de Bosberg' in de begrenzing
meegenomen, dit deel is nu uit de begrenzing verwijderd (ca. 4 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype

H326o

JUi 200Q

Beken en rivieren met waterplanten

ebed oowrwn. - vvtuunnent

2OO aavijinsbt•'sJuit

H6120
HgiEo

StroomdaLgraslanden
Vochtige alluviale bossen

Habitatrichtlijnsoorten
Soort
Soortnr
Zeggekorfslak
H1016
Rivierdonderpad
H1163
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Bever
H1337

Kernopgaven
5.02

5.07

Herstel beeklopen: Herstel beeklopen met natuurlijke morfologie, dynamiek en
waterkwaliteit, op landschapsschaal, o.a. t.b.v. gaffellibel H1037, .hpnk Hio, rivierprik
Swalm
rivierdonderpad H1163 met name: '
Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
bossen .
(beekbegeleidende bossen) *H91E0 C en behoud
leefgebied zeggekorfslak H1016.

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.
Habitattypen
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
H3260
fluitantis en het Callitrichio-Batrachion
Behoud oppervlakte en kwaliteit beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels
Doel
(subtype A).
Toelichting Het habitattype beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels (subtype A) komt
veel en goed ontwikkeld voor dankzij de relatief snel stromende en vrij meanderende
waterloop van de Swalm.
*Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
H6120
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype stroomdalgraslanden is alleen nog voorbij de monding van de beek
langs de Maas aanwezig aan de voet van de Donderberg. De aanwezigheid van het type
hier is van belang voor de geografische spreiding. In het verleden kwam het type meer

Langs de Swalm voor. Omdat het habitattype Landelijk gezien in een zeer ongunstige
staat van instandhouding verkeert, wordt herstel nagestreefd in het Swalmda(, in het
benedenstroomse deel op zandige afzettingen.
H91E0

* Bossen op luviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviaLe bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) komt op
meerdere plaatsen voor in de vorm van fraai ontwikkelde elzenbroekbossen. Binnen het
huidige areaal aUuviale bossen is kwaliteitsverbetering mogelijk aangezien een deel
door eutrofiering matig is ontwikkeld.
Soorten
Hioi6
Zeggekorfstak
Doel:
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Dit gebied Levert voor de zeggekorfslak één van de grootste bijdragen.
H1163
Rivierdonderpad
Doel
Behoud verspreiding, kwaliteit en omvang leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De rivierdonderpad heeft in de Swalm een grote populatie. Het betreft één van de
weinige populaties van de nvierdonderpad in beken in ons land, het biotoop waar de
soort landelijk sterk bedreigd is.
H1337
Bever
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting De bever is uit het gebied bekend, maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe groot de
populatie hier is. Op termijn kan het gebied een grotere bijdrage leveren aan een
levensvatbare populatie in het Maasdal.
Complementaire doeler
Soorten
H1037
Gaffellibel
Doel
Behoud omvang en verbetering kwaliteit Leefgebied voor vestiging duurzame populatie
van ten minste 150 volwassen individuen.
Toelichting De gaffellibel heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het tekort aan
gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. De beoogde vestiging van een
nieuwe populatie (met het voor een duurzame populatie minimaal noodzakelijke aantal
dieren) is gebaseerd op het realiseren van een landelijk gunstige staat van
instandhouding. De soort kwam in het verleden in het gebied voor en heeft zich recent
alweer voortgeplant.

Synopsis
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Natura

2000

gebied 149 - Meinweg

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL2000008 + N12000008
Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Waterleidingbedrijf
Limburg
Roerdalen, Roermond
1.809 ha

Gebiedsbeschrijving
De Meinweg is een grensoverschrijdend, afwisselend gebied bestaande uit dennen- en loofbossen
(o.a. elzenbroekbos langs stromende wateren en hakhout), gagel- en wilgenstruwelen, droge heide
(o.a. Herkenbosserbaan, De Lange Luier, hellingen Kombergen), vochtige heide (o.a. Zandbergslenk),
schraallanden (o.a. dotterbloem- en kleine zeggengrasland in de Crayhoweide) en vennen (o.a.
Elfenmeer, Rotvennen, Vossenkop). Loodrecht op de gradiënt met grote hoogteverschillen (hoog-,
midden- en laagterras) liggen de beekdalen van de snelstromende terrasbeken Roode Beek en de
Boschbeek die nog een natuurlijk karakter hebben met aansluitend tot zeer kleine kwelstroompjes. De
beken hebben nog een vrij natuurlijk, kronkelend verloop met stroomversnellingen en grindbanken
en bronbossen.

Begrenzing
De begrenzing van het HabitatrichtLijngebied (zoals aangemeld) en het Vogelrichtlijngebied 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 langs de rijksgrens is zodanig aangepast dat deze lijnen samenvallen.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op drie plaatsen op de bosrand
gelegd (bestaande natuur, totaal ca. 11 ha).

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype

H316o
H4010
H4030
H7150
H9190
H91E0

Zure vennen
Vochtige heiden
Droge heiden
Pioniervegetaties met snavelbiezen
Oude eikenbossen
Vochtige alluviale bossen
ü..:uccnr

nt

ut
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Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Beekprik
H1096
H1166
Kamsalamander
Drijvende waterweegbree
H1831
Vogelrichtlijnsoorten
A224
Nachtzwaluw b
A246
Boomleeuwerik - b
Voorstel voor het aanvullen van de database:
Actieve hoogvenen la
H7110
Hoogveenbossen 1
H91DO
Roodborsttapuit - b
A276

Kernopgaven
5.01

5.07

Waterplanten: Verbetering waterkwaliteit en morfodynamiek, inclusief toestroom van
n'1ert?
.ike
H 2C A en
grondwater, t.b.v. be'er
te Ln .n
soorten als drijvende waterweegbree H1831.
Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
bossen
eeerhc''.-) H9:iFe_B en beekbegeIeidende bossen) *H91E0 C en
iC.

6.03
6.04
6.05

6.08

Zure vennen: Kwatiteitsverbetering van zure vennen H3160.
Veentjes: Kwaliteitsverbetering van actieve hoogvenen (heideveentjes) *H7110 - B in
heideterreinen en bossen.
Natte heiden: Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden H4010 en
pioniervegetaties met snavelbiezen H715o en actieve hoogvenen (heideveentjes)
*H7110B
truikhei
Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal
..
droge heiden H4030 en zandverstuivingen
én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als
2•;, nachtzwaluw A224.
,;
jL
1 'ry
t'ui ...J7.

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
H3160
Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting In de Meinweg komen enkele zeer fraaie voorbeelden van zure vennen voor (recent is
bijvoorbeeld drijvende egelskop ontdekt). Mede hierdoor is het gebied van groot belang
voor libellen. In sommige van de vennen kan de kwaliteit echter verbeterd worden.
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).
Toelichting De Meinweg levert één van de grootste bijdragen in Zuid-Nederland voor vochtige
heiden, hogere zandgronden (subtype A). Het habitattype komt onder meer voor bij het
Elfenmeer, Vossekop en in de periferie van het brongebied van de Roode Beek.
H4010
Doet

Droge Europese heide
H4030
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De Meinweg herbergt een grote oppervlakte aan dit habitattype droge heiden. Een deel
van de heide is vergrast.
*Actief hoogveen
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen, heideveentjes
(subtype B).
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) ontwikkelt zich in het
beekdal van de Roode Beek in de vorm van een doorstroomveentje (zogenaamd
rheotroof veen), bestaande uit veenmosrijke begroeiingen met veel beenbreek (vandaar
de naam Nartheciumbeekje). Deze begroeiingen vormen in ons land een bijzondere
vorm van actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B). Verder is te verwachten dat het
zich zal gaan ontwikkelen in vennen en natte heiden (die nu tot andere habitattypen
behoren).
H7110
Doel

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
H7150
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt veel voor op ptagplekken die
voor een groot deel weer zullen overgaan in habitattype H4010 vochtige heiden, hogere
zandgronden (subtype A). Daarnaast komt het type ook in natuurlijke vorm voor.
H9190
Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Doel
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen is in het gebied aanwezig in de vorm van strubbebos.
De kwaliteit is goed, wat bijvoorbeeld blijkt uit het gezamenlijk voorkomen van zomeren wintereik. In het gebied Ligt een groot areaal naaldbos, hier is op termijn uitbreiding
van het habitattype H9190 oude eikenbossen mogelijk.
*Veenbossen
H91D0
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Hoogveenbossen komen voor in het brongebied van de Rode Beek. De kwaliteit kan hier
worden verbeterd.

H91E0

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

Doel

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen, (subtype C) komt
voor langs beide beeklopen die het gebied begrenzen. De kwaliteit kan verbeterd
worden.
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Soorten
H1o96
Beekprik
Doel
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De populatie beekprik is bekend uit de Roode Beek en Boschbeek. Het betreft één van
de weinige populaties in Midden-Limburg en één van de weinige populaties in ons
land.
H1166
Doel

Kamsalamander
Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie.
Toelichting Het betreft vanouds een belangrijk gebied in Limburg. De kamsalamander komt in het
gebied op meerdere locaties voor, plaatselijk in hoge aantallen, maar niet homogeen
verspreid. Om verder isolement van deze deetpoputaties te voorkomen is de onderlinge
verbinding erg belangrijk. Verbetering kwaliteit leefgebied omvat tevens verbetering
van de verbinding tussen deelpopulaties onderling.
Drijvende waterweegbree
H1831
Doel
Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
Toelichting De drijvende waterweegbree komt alleen voor bij graslanden in de buurt van station
Vlodrop. Het is onbekend of het een duurzame populatie betreft.
Broedvogels
A224
Nachtzwaluw

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 25 paren.
Toelichting Van oudsher is de nachtzwaluw een algemene broedvogel van heideterreinen in de
Meinweg. Jaarlijks komen circa 20 paren tot broeden met als recent maximum 29 paren
in 2002 (gemiddeld van 1999-2003 kwamen 25 paren voor). De soort verkeert landelijk in
een matig ongunstige staat van instandhouding. Het gebied levert onvoldoende
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de
regio oostelijke Limburgse Maasoever ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A246

Boomleeuwerik

A276

Roodborsttapuit

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
Toelichting Van oudsher is de boomleeuwerik een broedvogel van heidevelden. Maximaal werden
54 paren geteld in 1994. Inventarisatiegegevens zijn echter schaars. Recentelijk lijkt de
stand enigszins te zijn afgenomen met een aantal van 25 paren in 1999 als meest
recente gegeven. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar
stuit aan op de sleutelpopulatie van de Maasduinen.
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Toelichting Van oudsher is de roodborsttapuit een gewone broedvogel. In de periode 1999-2003
werden gemiddeld per jaar circa 20 paren geteld. Hoewel een stuitende tijdsreeks
ontbreekt, lijken de aantallen stabiel. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor
een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio MiddenLimburg ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
Doel
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Op
.nte informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura
2000 gebied.
Aantal thans hoger dan i% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.h.v. sleutetpopulatie.
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Roerdal

- Roerdal

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

Beekdalen
Habitatrichtlijn
N12003043
-

Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Rijkswaterstaat, particulier
Limburg
Ambt Montfort, Roerdalen, Roermond
800 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Roerdal ligt in een slenk (de Centrale slenk of Roerdalslenk) die ontstaan is door opheffing van de
omliggende gebieden (de horsten) langs aardbreuken. Het Nederlandse deel van Roer ligt daardoor in
een vrij vlak gebied en heeft grote meanders. Langs de oevers bevinden zich plaatselijk grindbanken
en er zijn steile oeverwallen aanwezig.
Het gebied bestaat uit de Roer, waarin de gemeenschap van vlottende waterranonkel aanwezig is,
met de omliggende gronden, bestaande uit landbouwgronden en natuurterreinen met bossen,
inunderende graslanden, afgesloten meanders, plassen en poelen en floristisch waardevolle
wegbermen. Een groot deel van de oevers bestaat uit voedselrijke ruigten.
Landgoed Hoosden herbergt een complex van tenminste drie oude meanders, waarin zeer nat, relatief
ongestoord elzenbroekbos aanwezig is. Voormalige rivierinvloed heeft hier opvallende 5 tot 10 meter
hoge steilranden gecreëerd. De meanders bij Paarlo behoren grotendeels tot het overstromingsgebied
van de Roer. In een zone waar veel kwel tot aan of nabij het oppervlak komt is sprake van een
elzenbronbos met overgangen naar elzen-vogelkersbos en wilgenstruweel. De Kwekkert ligt in een
oude meander net ten noorden van de Zwarte Berg. Er is een complex van natte graslanden,
zeggemoeras en broekbos aanwezig. Het Herkenbosscher Broek en Het Broek zijn bossen die in een
oude meander liggen met een enkele meters hoge steilrand aan de oostzijde. De Turfkoelen is
gelegen in een kleine oude meander. Het is een oostelijke uitloper van het Herkenbosscherbroek die
niet is ontgonnen, maar wel is verveend. Nieuwe verlanding heeft echter plaatsgevonden, waardoor
er plaatselijk meer dan 2 meter veen aanwezig is. De noord- en zuid-oostzijde worden begrensd door
een 3-5 meter hoge steilrand. De Boschbeek stroomt door het gebied. Er komt langs de westrand
broekbos voor. Verder ligt ten noorden van de zandweg een wilgenbroek, omgeven door elzenbroek.
Lang de oevers aan de zuid-oostzijde komen hier en daar verlandingsvegetaties voor. Dit grenst aan
een gagelstruweel, met daarachter een berkenbos.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatricht(ijngebied (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 (o.a. bij Lerop 7,7
ha, bij Etsberg 12,1 ha en bij Tusschen de Bruggen 4,8 ha).
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare Lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing langs de rijksgrens is zodanig aangepast dat deze lijnen samenvallen.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
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De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• Aan de noordoostkant is het gebied uitgebreid met de Stedelijke Roer en Hambeek (9,9 ha)
ten behoeve van instandhouding en herstel van het leefgebied voor trekvissen zoals de H1099
rivierprik.
• Tussen St. Odiliënberg en Paarlo is het gebied uitgebreid met nieuwe natuur gelegen in het
rivierdal (9,3 ha), zodat een logischere begrenzing wordt bewerkstelligd.
• Ten zuiden van Herkenbosch zijn percelen bouwland en weiland zonder status in het
gebiedsplan en bebouwing verwijderd (totaal 28 ha).
• Bij Herkenbosch en Posterholt is het gebied uitgebreid met EHS-gronden (resp. 59 en 13,5 ha)
als leefgebied van het Hio61 donker pimpernetblauwtje.

Natura 2000 database
Habitattypen
Habitattype
Code
H3260
Beken en rivieren met waterplanten
Stroomdalgraslariden
H6120
H9100
Hoogveenbossen
H91E0
Vochtige aUuviale bossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Hioi6
Zeggekorfslak
Gaffellibel
H1037
Hio61
Donker pimpernelblauwtje
Hiogg
Rivierprik
Bittervoorn
H1134
H1163
Rivierdonderpad
H1166
Kamsalamander
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 1
H610
H1095
Zeeprik
Beekprik
H1096
Bever'
H1337
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
Spaanse vlag
H1078

Kernopgaven
5.02

5.04
5.07

Herstel beeklopen: Herstel beektopen met natuurlijke morfologie, dynamiek en
waterkwaliteit, op landschapsschaal, o.a. t.b.v. gaffellibel H1037, beekprik H1096, rivierprik
Swtnt, Dinfsc1 cn Roer.
H1o99, rivierdonderpad H1163 met name:
Leefgebied pimpernelblauwtjes: Vergroting en verbetering kwaliteit leefgebied
donker pimpernelblauwtje Hio61.
Vochtige alLuviaLe bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale
bossen
(beekbegeleidende bossen)* H91E0 C en behoud
leefgebied zeggekorfslak H1016.

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
H326o
Submontane en Laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
fluitantis en het Callitridi io-Batrachion
Doel
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit beken en rivieren met waterplanten,
waterranonkels (subtype A).
Toelichting Het habitattype beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels (subtype A) is
plaatselijk goed ontwikkeld.
H6120
*KaLkminnend grasland op dorre zandbodem
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stroomdaigraslanden is hier in het verleden ruimer en beter ontwikkeld
aanwezig geweest. Er resteren nu nog enkele kenmerkende soorten. Omdat het
habitattype stroomdaLgraslanden landelijk gezien in een zeer ongunstige staat van
instandhouding verkeert, wordt herstel nagestreefd in het Roerdal.
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, San guisorba officinalis)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden,
grote vossenstaart (subtype B).
Toelichting Het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooiLanden, grote vossenstaart (subtype B)
komt in fragmentaire vorm voor in wegbermen en als vrij ruige graslanden, waarbij de
aanwezigheid van de grote pimpernel van belang is als waardplant van de rupsen van
de soort Hio61 donker pimpernelblauwtje. In het verleden kwam het habitattype
vlakdekkend voor en vormde een geschikt leefgebied voor de genoemde vlinder. Herstel
van vlakdekkende vormen van het habitattype is van belang op locaties waar nog nesten
van de knoopmieren aanwezig zijn waar de rupsen van de vlinder in opgroeien. Herstel
heeft hier als doel uitbreiding en verbetering van het leefgebied van de soort H1061
donker pimpernelblauwtje en een betere geografische spreiding van het habitattype zelf
dat landelijk gezien in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert.
H6510
Doel

*Veenbossen
H91D0
Doel
Behoud van oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype hoogveenbossen is matig ontwikkeld aanwezig in de Turfkoelen. De
kwaliteit van deze Locatie kan verbeterd worden.
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H91E0

*Bossen op altuviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(A!no-Padion,

Alnion incanae, Salicion albae)
Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen
(subtype C).
Toelichting Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) is in de
vorm van fraai ontwikkelde elzenbroekbossen aanwezig op landgoed Hoosden.
Daarbuiten komt het habitattype verspreid en over geringe oppervlakte voor. Deels
komt het habitattype ook in matig ontwikkelde vorm voor.
Soorten
H1016

Zeggekorfslak

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Dit gebied levert voor de zeggekorfslak één van de grootste bijdragen.
Gaffellibel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud duurzame populatie van ten
minste 150 volwassen individuen.
Toelichting De gaffellibel heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding door het tekort aan
gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. De populatie betreft de enige
thans in Nederland aanwezige populatie van de gaffellibe(. Het beoogde behoud van de
populatie (met het voor een duurzame populatie minimaal noodzakelijke aantal dieren)
is gebaseerd op het realiseren van een landelijk gunstige staat van instandhouding.
H1037
Doel

Donker pimpernelblauwtje
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot
duurzame populatie van ten minste 2.000 volwassen individuen.
Toelichting Het donker pimpernelblauwtje heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding. Het
gebied bevat één van de twee populaties in Nederland. Uitbreiding omvang en
verbetering kwaliteit leefgebied is noodzakelijk voor het behalen van het landelijk doel.
Hio6i.
Doel

H1095

Zeeprik

Doel
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting De Roer is de enige rivier waar een paaipopulatie van de zeeprik bekend is, met de
kanttekening dat mogelijk op Duits grondgebied gepaaid wordt. In ieder geval is de
Roer als opgroeigebied van groot belang. De gewenste verbinding heeft betrekking op
de Maas. Verbetering kwaliteit leefgebied omvat tevens verbetering verbinding met
belangrijke leefgebieden buiten het Natura 2000 gebied.
Beekprik
H1096
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De Roer vormt één van de weinige locaties in ons Land waar de beekprik voorkomt.
Dankzij de natuurlijkheid van de rivier vindt de soort hier een geschikt leefgebied.
Rivierprik
H1099
Doel
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De Roer is één van de twee rivieren waarvan een paaipopulatie van de rivierprik bekend
is, waar ook in het gebied zelf gepaaid wordt. Als opgroeigebied is de Roer van groot
belang. De populatie in de Roer zal duurzamer worden door een betere verbinding met
de Maas. Verbetering kwaliteit leefgebied omvat tevens verbetering verbinding met
belangrijke leefgebieden buiten het Natura 2000 gebied.
H1134

Bittervoorn

Doel
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De bittervoorn komt in het gebied vooral voor in afgesloten oude Roermeanders.

Rivierdonderpad

H1163

Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting De rivierdonderpad heeft in de Roer een grote populatie. Het betreft één van de weinige
populaties van de rivierdonderpad in beken in ons land, het biotoop waar de soort
landelijk sterk bedreigd is.
Kamsalamander

H1166

Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting In het verleden kwam de kamsalamander in het hele Roerdal voor, maar tegenwoordig
resteren slechts enkele kleine populaties nabij kasteel Daelenbroek, in een relict van een
roermeander bij Melick en op de grens met Duitsland. De kwaliteit van het leefgebied
van deze populaties is een punt van aandacht.
Bever

H1337

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Doel
Toelichting De bever is uit het gebied bekend, maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe groot de
populatie hier is. Het gebied kan een bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van een
levensvatbare populatie in het Maasdal.
Complementaire doelen
Soorten
Pimperne(blauwtje
Hiog

Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor vestiging duurzame
populatie van ten minste 1.000 volwassen individuen.
Toelichting Het pimpernelblauwtje heeft een zeer ongunstige staat van instandhouding. De soort
kwam in het verleden in dit gebied voor.
Doel

Synopsis
Habitattypen
H3260_A Beken en rivieren met waterplanten
(waterranonkels)
H6120
Stroomdaigraslanden

Staat van
instandhouding

-

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

+

>

=

H651o_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

--

--

>
>

>
>

H9100
Hoogveenbossen
H91E0_c Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bassen)

-

+
+

=
=

>
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Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

+

=
=

=
=
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=
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=
=

=
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=
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Staat van
instandhouding

Soorten
H1016

Zeggekorfslak

H1037

Gaffellibel

Hio61

Donker pimpernelblauwtje

H1095

Zeeprik

H1o96

Beekprik

H1o99

Rivierprik

H1134
H1163

Rivierdonderpad

H1166
H1337

-.

Bittervoorn
Kamsalamander
Bever
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2000 geb0d.

Op basis van recente informatie blijkt de soort thans voor te komen binnen 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 hel Natura 2000
gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.
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151

- Abdij Lilbosch en voormalig
Klooster Mariahoop

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

Hogere zandgronden
Habitatrichtlijn
NL2003002
-

Cisterciënser Orde
Limburg
Echt-Susteren
15 ha

Gebiedsbeschrijving
De Abdij Lilbosch is gelegen temidden van Landbouwgronden en een broekbos, het Haeselaarsbroek.
Het voormalig klooster Mariahoop ligt hemelsbreed ongeveer 4 km oostelijk van de Abdij Lilbosch.
Tot ongeveer 1986 was het gebouwencomplex in gebruik bij een Katholieke kloosterorde. Begin jaren
negentig werd het complex aangekocht door de religieuze gemeenschap Adidam Nederland. De
formele naam van het voormalige klooster is thans Europeaan Danda Adidam. Rondom het
gebouwencomplex liggen enkele boscomplexen en landbouwgronden. De zolders van de abdij en het
gebouw van de Europeaan Danda Adidam herbergen kraamkolonies van de ingekorven vleermuis.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op één technisch punt
verbeterd: de begrenzing is gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals perceetscheidingen en
bosranden.

Natura 2000 database
Habitatrichttijnsoorten
Soortnr Soort
H1321
Ingekorven vleermuis

Kernopgaven
6.15

Gebouwen zomerbiotoop: Behoud kwaliteit zomerverblijven ingekorven vleermuis
H1321.

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 ha bitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Soorten
H1321
Ingekorven vleermuis
Doel:
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting In dit gebied bevinden zich de enige twee kraamkolonies van de ingekorven vleermuis
in Nederland.

Synopsis
Staat van
instandhouding

Soorten
H1321

Ingekorven vleermuis

+

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

=

=
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gebied 155 - Brunssummerheide

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

Hogere zandgronden
H a bitatrichttijn
N11000029
Brunssummerheide BN
Natuurmonumenten
Limburg
Brunssum, Heerlen, Landgraaf
552 ha

Gebiedsbeschrijving
De Brunssummerheide is een sterk geaccidenteerd heide- en bosgebied in de oostelijke mijnstreek.
Door het gebied lopen een aantal aardbreuken waardoor de grote hoogteverschillen zijn ontstaan. De
hoogste delen liggen op het oude Maasterras en bevatten een grofyrindige zandbodem. In de lagere
delen is tertiair zand aanwezig dat is afgezet door de zee in een vochtige en warme klimaatsperiode.
Dit zogenaamde zilverzand is uiterst voedselarm. In de oorsprong van de Rode Beek en op de
Brandenberg zijn doorstroomveentjes aanwezig en er zijn een tweetal hellingveentjes op locaties
waar aardbreuken liggen.
Het gebied bestaat uit droge en natte heide, actief hoogveen, bron- en broekbos, aangeplant grove
dennenbos, een open zandvlakte, vochtige hooilanden, droge schraalgraslanden en een beek die zijn
natuurlijk karakter heeft behouden.

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.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is uitgebreid met de bosstrook langs
de N299 (6,7 ha) met het doel het hoofdgebied te verbinden met het deelgebied grenzend aan de
golfbaan aan de overkant van de weg.

Natura 2000 database
Ha bitattypen
Habitattype
Code
Zandverstuivingen
H2330
H4010
Vochtige heiden
Droge heiden
H4030
Ntua 2QOC

Lcenc xurnert

- Wtr.dD(UIflQflt
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H9100

Hoogveenbossen

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Zure vennen 1
H3160
H6230
Heischrale graslanden 1
Actieve hoogvenen
H7110
Pioniervegetaties met snavelbiezen
H7150
Spaanse vlag
H1078
H1166
Kamsalamander
"

Kernopgaven
6.04
6.05
6.08

Veentjes: Kwaliteitsverbetering van actieve hoogvenen (heideveentjes) *H7110B in
heideterreinen en bossen.
Natte heiden: Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden H4010 en
pioniervegetaties met snavelbiezen H7150 en actieve hoogvenen (heideveentjes)
* H 71 10_ B.
Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal
droge heiden H4030 en zandverstuivingen
H2330 én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en
t.
jeLc
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos
A755, korhoe

In stand hou di n gsd oelen
Algemene dokn

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.
Habitattype n
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
H2330
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype zandverstuivingen komt voor over een geringe oppervlakte als een
vrijwel onbegroeid gebied waar ooit zilverzand is afgegraven. Een bijzondere soort is
hier de valse truffel.
Dystrofe natuurlijke poelen en meren
H3160
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype zure vennen komt voor in de vorm van hellingveentjes op de
Fetdbissbreuk, waar water op een leemlaag stagneert.

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden
(subtype A).
Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt voor rondom
het brongebied van de Rode Beek. Door het verwijderen van boompjes is de kwaliteit in
2004 sterk verbeterd. Uitbreiding van de oppervlakte wordt nagestreefd.
H4010

Doel

Droge Europese heide
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Op de Schrieversheide is veel relatief jonge heide (habitattype droge heiden) aanwezig,
maar in andere delen van het gebied is de heide over grote delen dichtgegroeid met
bomen en struiken. Gestreefd wordt naar meer openheid in het gebied. Behoud van de
openheid van de droge heide op de Brandenberg is van speciaal belang voor de
aardbok, een kever die wereldwijd alleen nog uit dit gebied en de aangrenzende
Tevenerheide bekend is. Het gebied is, samen met de Veluwe, Sallandse Heuvelrug, en
Springendal & Dal van de Mosbeek, van groot belang voor de landelijke doelstelling.
H4030

H6230

Doel
Toelichting

* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
op kleine plekjes is het habitattype heischrale graslanden aanwezig in de vochtige vorm
(laatste voorkomen in Zuid-Limburg). De kwaliteit is niet meer optimaal. Voor duurzaam
behoud is verbetering van de kwaliteit en uitbreiding noodzakelijk.

* Actief hoogveen
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype
B).
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) komt voor in het
brongebied van de Rode Beek en in de helling van de Brandenberg. Het betreft
doorstroomveentjes die bestaan uit veenmosrijke begroeiingen met veel beenbreek.
Deze begroeiingen op de Brunssumerheide vormen in ons land een unieke vorm van dit
habitattype actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B). De veentjes herbergen één
van de zeer weinig populaties van de hoogveenglanslibel in ons land. Het brongebied
lijkt de afgelopen twee decennia niet droger te zijn geworden.
H7110

Doel

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt lokaal in het gebied voor en
zal voor een groot deel weer omvormen tot het habitattype H4010 vochtige heiden,
hogere zandgronden (subtype A). Voor behoud van de soortensamenstelling is het van
belang her en der in het terrein pionierplekken te behouden en kansen voor uitbreiding
te benutten, in samenhang met de uitbreiding van habitattype H4010 vochtige heiden.
H7150

*Veenbossen
1-i91D0
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Voor het habitattype hoogveenbossen is een enkel goed ontwikkeld Berkenbroekbos
aanwezig, dat enigszins verdroogd is. Verbetering van de kwaliteit kan (in ieder geval
voor een deel) gerealiseerd worden.
Soorten

*Spaanse vlag
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie als bijdrage aan een
duurzame populatie van ten minste 50 volwassen individuen in de regio Zuid-Limburg.
Toelichting De soort heeft een gunstige staat van instandhouding en kan overleven met zeer lage
aantallen.
H1078

Doel

i )

H1166

2O1

)dc'y

Kamsalamander

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De kamsalamander komt voor in poelen op het naast het Natura 2000 gebied gelegen
golfterrein. De soort gebruikt waarschijnlijk de aangrenzende struwelen en bossen van
de Brunssumerheide (binnen de begrenzing) als landhabitat.

Synopsis
Habifattypen

Stoof van
instandhouding

Zandverstuivingen
Zure vennen
H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
Droge heiden
H4030
Heischrale graslanden
H6230
H2330
H3160

H7110_B
H7150

Actieve hoogvenen (heideveentjes)
Pioniervegetaties met snavelbiezen

H91D0

Hoogveenbossen

Soorten

H1078
Hfl66

--

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit
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Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Staat van
instandhouding

Spaanse vlag
Kamsalamander

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
populatie

+

bijki het habitaype thans voor te komen binnen de (huidige) begren:ng an h.t Natura
2Ü)

Herstel van een technische fout in database 2004.
Op basis van recente informatie blijkt de soort thans voor te komen binnen do (huidige) begrenzing van het Natura
gebied.
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Natura 2000 gebied 156 - BemeLerberg & Schiepersberg
(Zie Leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Heuvelland
Habitatrichttijn
N L980 1076
Groeve 't Rooth BN
Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, particulieren
Limburg
Maastricht, Margraten, Valkenburg a/d Geul
177 ha

Gebiedsbeschrijving
De Bemeterberg en de Schiepersberg Liggen beide op de oostflank van het MaasdaL. Het zijn beide
schraaLLandcomptexen waar de gehele gradiënt van uitgesproken zure graslanden op de plateaurand via
heischrale graslanden tot kalkgraslanden op de lagere delen van de helling nog aanwezig is. Het gebied
rond beide graslandheltingen bestaat uit heLlingbossen, graslanden en akkers en landschapselementen
als boomgaarden, houtwallen, graften en overhoekjes. Het Koelebos is een hellingbos met een
overgang van esdoorn-essenbos via eiken-haagbeukenbos naar parelgras-beukenbos en wintereikenbeukenbos. Met name rondom Mettenberg is de ondergroei van het eiken-haagbeukenbos en parelgrasbeukenbos goed ontwikkeld.
Verder liggen er zowel onderaardse kalksteengroeven als voormalige dagbouw mergelgroeves in het
gebied. De steile kaLkrotspartijen van de Winckelberg, de CLuysberg en de open groeves en de
grotingangen bevatten pionierbegroeiingen.

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, perceetscheidingen en bosranden.
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:
• Teneinde een meer logische begrenzing te bewerkstelligen is in het noordelijk deel van het
gebied de begrenzing beter afgestemd op de bestaande natuur uit het gebiedsplan en de
eigendommen van het Limburgs Landschap. Verspreid zijn daarom percelen toegevoegd
(totaal ca. 10 ha) en verwijderd (totaal ca. s ha).
• De begrenzing is uitgebreid met het afgewerkte deel van de groeve 't Rooth (4,7 ha) dat
onderdeel vormt van het belangrijkste leefgebied van de H1193 geelbuikvuurpad van
Nederland.

-
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Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H6110
Pionierbegroeiingen op rotsbodem
H6210
Kalkgraslanden
Heischrale graslanden
H6230
Eiken-haagbeukenbossen
H9160
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1193
Geelbuikvuurpad
Meervleermuis
H1318
Ingekorven vleermuis
H1321
Vale vleermuis
H1324
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 1
H6510
Kamsalamander
Hi166

Kernopgaven
8.01

8.10

8.11
8.12

Mozaïek bijzondere graslanden: Behouden en uitbreiden mozaïek van
pionierbegroeiingen op rotsbodem *H6110, kalkgraslanden *H621o, heischrale graslanden
*H623o
Mozaïek groeves: Ontwikkelen van mozaïek van pionierbegroeiingen op rotsbodem
*H6110 en kalkgraslanden *H6210.
GeeLbuikvuurpad: Behoud van geschikt leefgebied ten behoeve van aantal en omvang
van levensvatbare populaties van de geelbuikvuurpad H1193.
Biotoop vleermuis: Herstel kwaliteit winterbiotoop meervleermuis H1318, ingekorven
vleermuis H1321 en vale vleermuis H1324.

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
*Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het Alysso-Sedion
albi
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pionierbegroeiingen op rotsbodem is in ons land min of meer beperkt
tot het westelijke deel van het Zuid-Limburgse heuvelland, waar het op diverse locaties
voorkomt op de hoge randen van het Maasdal. De afzonderlijke delen van de
Bemelerberg (Strooberg, Winckelberg en Cluysberg) en het belendende Hoefijzer
herbergen de beste voorbeelden van dit type in ons land, dat landelijk in een zeer
ongunstige staat van instandhouding verkeert. De totale oppervlakte bedraagt echter
niet meer dan enkele tientallen vierkante meters. Enige uitbreiding is mogelijk, waarbij
mogelijk ook de Julianagroeve en de groeve 't Rooth perspectieven bieden.
H6110

*Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende
bodems (Festuco-Brometalia)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Verreweg de grootste oppervlakte van de schraaltanden op de Bemelerberg en de
Schiepersberg wordt ingenomen door het habitattype H6230 heischrale graslanden. Het
voorkomen van het habitattype kalkgraslanden is beperkt tot de directe omgeving van
de groeven. Verbetering kwaliteit is nodig voor de fauna. Een beperkte uitbreiding is
mogelijk omdat er relatief weinig oppervlakte met dagzomende kalksteen aanwezig is.
H6210

H6230

*Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De heischrale graslanden van de Bemelerberg (Bemelerberg en Hoefijzer) en
Schiepersberg (Kooberg) behoren tot de omvangrijkste en best ontwikkelde
voorbeelden van het Zuid-Limburgse heischrale graslanden (Betonico-Brachypodietum)
in ons land. Daarom levert het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel
voor dit habitattype. Omdat dit habitattype landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding verkeert wordt uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
nagestreefd. Hiervoor zijn goede mogelijkheden op de Bemelerberg en Schiepersberg.
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, San guisorba off icina!is)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden,
glanshaver (subtype A).
Toelichting Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glansha ver (subtype A) komen voor aan de voet
van de hellingen, aangrenzend aan andere graslandtypen.
H6510
Doel

H9160

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, heuvelland (subtype B).
Toelichting De aanwezige hellingbossen van het habitattype eiken-haagbeukenbossen, heuvelland
(subtype B) zijn betrekkelijk jong en van matige kwaliteit. Verbetering van de kwaliteit
van dit habitattype wordt niet nagestreefd omdat uitbreiding oppervlakte van H6210
kalkgraslanden en H6230 heischrale graslanden deels plaatsvindt op locaties met matig
ontwikkelde eiken-haagbeukenbossen.
Soorten
H1166
Kamsalamander
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Binnen de begrenzingen van het gebied komt een vrij omvangrijke populatie
kamsalamanders voor: in en nabij Groeve t Rooth en de Bundersberg bij Cadier en Keer.
Zeer waarschijnlijk is de soort hier ooit (dertig jaar geleden) uitgezet en heeft zich
succesvol weten te handhaven en uit te breiden.
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Geelbuikvuurpad

Doel

Uitbreiding verspreiding, uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor
uitbreiding populatie.
Toelichting Voor het gehele Heuvelland wordt gestreefd naar een duurzaam netwerk aan
leefgebieden op landschapsschaal waarbinnen levensvatbare populaties zich kunnen
ontwikkelen. Gestreefd wordt naar tenminste 1.600 volwassen exemplaren. De soort
verkeert in een zeer ongunstige staat van instandhouding. 't Rooth (inclusief de
nabijgelegen Julianagroeve) Levert momenteel verreweg de grootste bijdrage, omdat
momenteel alleen hier een levensvatbare populatie aanwezig is. Beoogd wordt
versterking van de populatie en verbetering en uitbreiding van leefgebied in groeve 't
Rooth en de Julianagroeve, en ontwikkeling van een populatie en leefgebied op de
Bemeterberg.
H1318

Meervleermuis

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Als overwinteringsgebied is dit gebied van groot belang.
Ingekorven vleermuis
H1321
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Het gebied levert als overwinteringsgebied voor de ingekorven vleermuis een van de
grootste bijdragen.
H1324

Vale vleermuis

Behoud omvang en kwaliteit Leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Als overwinteringsgebied is dit gebied voor de vale vleermuis van groot belang.

Synopsis
Habitattypen
1-16110
H6210

Pionierbegroeiingen op rotsbodem
Kalkgraslanden

H6230

Heischrale graslanden
H651o_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)
H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelkind)
Soorten
H1i66

Kamsalamander

H1193

Geelbuikvuurpad

H1318

Meervleermuis

H1321

Ingekorven vleermuis

H1324

Vale vleermuis
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Op basis van recente informatie blijkt het hahitattyp thans voor te komen binnen de (huidi t) neu!enztng van rnt NatIna
2000 gebied
Op basis van recente informatie blijkt de soort thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000
gebied.
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Natura

2000

gebied 158 - Kunderberg

(Zie leeswijzer)
Kenschets
Heuvelland
Natura 2000 Landschap:
Status:
Habitatrichttijn
Site code:
N12003025
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Staatsbosbeheer, particulieren
Provincie:
Limburg
Gemeente:
Simpelveld, Voerendaal
Oppervlakte:
95 ha

Gebiedsbeschrijving
De Kunderberg Ligt op de flank van het Plateau van Ubachsberg. Het plateau Ligt op de Kunrader
breuk en heeft daardoor steile randen en dagzomend kalkgesteente. Op de hellingen komen
soortenrijke kalkgraslanden, met veel orchideeën, kalkbossen, met struweel begroeide graften en
holle wegen voor. Op een aantal plaatsen liggen oude kalksteengroeves. De Putberg bestaat
grotendeels uit oud eiken-haagbeukenbos en in het bos is een bron 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.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H6210
Kalkgraslanden
Eiken-haagbeuken bossen
H9160
Voorstel voor verwijderen uit database:
Heischrale graslanden 13
H6230

Kernopgaven
Mozaïek bijzondere graslanden: Behouden en uitbreiden mozaïek van
pnrhcc irqr op obociem H6 lo, kalkgraslanden *H6210 hoiscrre graslanden

8.01

Natu

2000

nbedondocument - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

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
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
H6210
*Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende
bodems (Festuco-Brometalia) (* gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting Binnen Zuid-Limburg is de Kunderberg sensu stricto een van de toplocaties met
orchideeënrijk kalkgrasland. De jaarlijkse massale bloei van grote muggenorchis is
spectaculair, maar de helling huisvest ook een groot aantal andere bijzondere soorten,
waaronder echte gamander, hauwklaver en veldgentiaan, die alle hier in ons land hun
enige groeiplaats hebben. Daarbuiten komen in het Natura 2000 gebied nog enkele
kleinere percelen met kalkgraslanden voor. Uitbreiding van het areaal kalkgrasland is
zeer goed mogelijk op vervilte, verstruweelde en verboste plekken, vooral vanuit de
bestaande graslandkernen. Van betekenis zijn ook de in het gebied aanwezige holle
wegen met restanten kalkgrasland, die als stapstenen en verbindingszones kunnen
dienen.
H9160

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen
behorend tot het Carpinion-betuli
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, heuvel/and ( subtype B
Toelichting In het oostelijke deel van het gebied (Putberg) komt een goed ontwikkeld hellingbos
voor van het eiken-haagbeukenbossen, heuvelland (subtype B) in de vorm met
orchideeën (Stellario-Carpinetum orchietosum). Elders in het gebied betreft het kleinere
voorkomens, onder meer in holle wegen, maar ook deze kunnen op plaatsen met het
kalkgesteente ondiep in de ondergrond rijk zijn aan bijzondere soorten, zoals
christoffelkruid en heelkruid.

Synopsis
Habitattypen
H6210
Kalkgras(anden
Ilg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)

2000
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Natura 2000 gebied 160 - Savelsbos
(Zie (eeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Heuvelland
Habitatrichtlijn
N19801040
Staatsbosbeheer, particulieren, Waterleiding Maatschappij Limburg
Limburg
Eijsden, Margraten
360 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Savelsbos is een relatief smalle bosstrook met eiken-haagbeukenbos, kalkrijk parelgras-beukenbos
en gierstgras-beukenbos op de rand van het Maasterras, tussen het plateau van Margraten in het
oosten en het terrassenlandschap van de Maasvallei in het westen. Het herbergt door grote
verschillen in hoogte, substraat en microklimaat een grote variatie aan bostypen. De helling wordt
overal doorsneden door grubben: laagten die uitgeslepen zijn door het regen- en smeltwater dat van
het plateau afstroomt, met veelal een bijzonder microklimaat. De grubben staan meestal droog en
bieden plaats aan bijzondere planten. Binnen in en aan de randen van het bosgebied liggen enkele
hoogstamboomgaarden en graslanden met daarin kleine delen kalkgrasland en heischraal grasland.
De kalkgraslanden liggen vaak op de steile hellingen van plateauranden. Ook zijn er onderaardse
groeven aanwezig.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatnchtlijngebied (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.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• Aan de noordzijde (o.a. Wolfskop, Riesenberg) en zuidzijde (o.a. De Tatert) is het gebied
uitgebreid (ca. 108 ha) voor instandhouding en herstel van *H6210 kalkgraslanden, *H6230
heischrale graslanden en H9160_B eiken-haagbeukenbos, heuvelland (subtype B).
• Verder is de begrenzing beter afgestemd op de eigendomssituatie van Staatsbosbeheer (per
saldo een uitbreiding van ca. 40 ha). Dit betreft vooral bosranden die onder meer het
leefgebied vormen van de *H1078 spaanse vlag.
• Toevoeging van de ondergrondse groeve Keerderberg, die in gebruik is bij overwinterende
vleermuizen waarvoor dit gebied onder meer is aangemeld. De ligging van deze groeve
buiten het bovengrondse begrensde gebied is apart op de kaart aangeduid. Bij de aanmelding
in 2003 is verzuimd hiermee rekening te houden.
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Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H6210
Kalkgraslanden
Eiken-haagbeukenbossen
H916o
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
Spaanse vlag
H1078
H1083
Vliegend hert
H1321
Ingekorven vleermuis
Vale vleermuis
H1324
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Pionierbegroeiingen op rotsbodem 1
H6110
H6230
Heischrate graslanden
Ruigten en zomen
H6430
Beuken-eikenbossen met hulst 1
H9120
Geelbuikvuurpad
H1193
H1318
Meervleermuis

Kernopgaven
8.01
8.02
8.03

Mozaïek bijzondere graslanden: Behouden en uitbreiden mozaïek van
pionierbegroeiingen op rotsbodem *H6110 kalkgraslanden *H6210, heischrate graslanden
*H623o
Geelbuikvuurpad: Vergroting van het leefgebied en uitbreiding van aantal en omvang
van levensvatbare populaties van de geelbuikvuurpad H1193.
Hellingbossen en zomen: Behoud van bestaand hellingbos en herstel gevarieerde
vegetatiestructuur van eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) H916o B, verzachten
bosrand, ruigten en zomen (droge bosranden) H643o_C en waar relevant vergroten
leefgebied vliegend hert H1083 en/of spaanse vlag *H1078.

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.
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Habitattypen
H61io
*Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het Alysso-Sedion
albi
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pionierbegroeiingen op rotsbodem, dat landelijk gezien in een zeer
ongunstige staat van instandhouding verkeert, komt momenteel nauwelijks voor in het
gebied, maar kan hier wel verder ontwikkeld worden.
* Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende
bodems (Festuco -Brometalia) (* gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien)
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype kalkgraslanden verkeert landelijk gezien in een matig ongunstige staat
van instandhouding. Het habitatype komt in het Savelsbos alleen voor op een klein
perceel, genaamd de Zure Dries. Een aantal jaren geleden is het terreintje succesvol
vergroot. Behoud is ook van belang vanwege geografische spreiding en vanwege het
voorkomen van zeldzame soorten als poppenorchis.
H6210

H6230

*Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting De bodemgesteldheid van de Zure Dries biedt goede mogelijkheden om hier - in directe
samenhang met het habitattype 6210 kalkgraslanden - het habitattype heischrale
graslanden verder te ontwikkelen. Een habitattype dat landelijk gezien in een zeer
ongunstige staat van instandhouding verkeert. Verder hebben de bovenste delen van de
Wolfskop een grote potentie voor het herstel van dit bijzondere type grasland in het
Heuvelland, zeker wanneer de oppervlakte wordt vergroot.
H6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit ruigten en zomen, droge bosranden
(subtype C).
Toelichting Aan de voet van de hellingbossen komen op enkele plaatsen matig ontwikkelde ruigten
en zomer droge bosranden (subtype C) voor, die landelijk een matig ongunstige staat
van instandhouding heeft. De meest typische soorten ontbreken, maar de begeleidende
soorten duiden er toch op dat we hier te maken hebben met weinig bemeste ruigten. Er
zijn goede mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering van de kwaliteit.
H9120

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex of soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagion)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype beuken-eikenbossen met hulst, dat landelijk gezien in een matig
ongunstige staat van instandhouding verkeert, komt in het Savelsbos voor op de randen
van het plateau, in een matige kwaliteit, met veel grote veldbies.
H9160

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen
behorend tot het Carpinion-betuli
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, heuvelland
(subtype B).
Toelichting In het Savelsbos komt het habitattype eiken-haagbeukenbossen, heuvelland (subtype 8),
in relatief grote oppervlakte in goed ontwikkelde vorm voor en daarnaast ook in matig
ontwikkelde vorm. Omdat het landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding
verkeert wordt verbetering van de kwaliteit nagestreefd.

1:

Soorten
H1078
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*Spaanse vlag

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie als bijdrage aan een
duurzame populatie van ten minste 50 volwassen individuen in de regio Zuid-Limburg.
Toelichting De soort spaanse vlag heeft een gunstige staat van instandhouding en kan overleven
met zeer lage aantallen.
H1083
Doel

Vliegend hert
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor ontwikkeling van een
levensvatbare uitbreiding populatie.
Toelichting Onduidelijk is wat de precieze bijdrage van het Savelsbos is aan de populatie en het
leefgebied van het vliegend hert in Zuid-Limburg, maar vermoedelijk is deze betrekkelijk
gering. Landelijk verkeert de soort in een matig ongunstige staat van instandhouding,
waarbij Zuid-Limburg één van de kerngebieden vormt.
Geelbuikvuurpad

H1193

Doel

Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit Leefgebied voor uitbreiding
populatie.
Toelichting Voor het gehele Heuvelland wordt gestreefd naar een duurzaam netwerk aan
leefgebieden op landschapsschaal waarbinnen levensvatbare populaties zich kunnen
ontwikkelen. Het Savelsbos kan een bijdrage leveren aan het duurzaam behouden van
de geelbuikvuurpad in ons land. Het betreft uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit
leefgebied en verbinding met het leefgebied in de groeve 't Rooth. Het Savelsbos vormt,
samen met de Wolfskop en Eckelrade een wezenlijk onderdeel van het duurzaam
netwerk voor de realisering van het Landelijk doel.
H1318
Meervleermuis
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Dit gebied is als overwinteringsgebied voor deze soort van groot belang.
H1321
Ingekorven vleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Het gebied levert als overwinteringsgebied voor de ingekorven vleermuis een van de
grootste bijdragen.
H1324

Vale vleermuis

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Doel
Toelichting Dit gebied is als overwinteringsgebied voor deze soort van groot belang.

Synopsis
Habitattypen
H6110

H6210
H6230

Staat van
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Pionierbegroeiingen op rotsbodem
Kalkgraslanden
Heischrale graslanden

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)
Beuken -eikenbossen met hulst
H9120
H916o_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)
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- Noorbeemden & Hoogbos

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

Heuvelland
Habitatrichtlijn
N 12003033
Natuurmonumenten, particulieren
Limburg
Ma rg raten
67 ha

Gebiedsbeschrijving
De Noor is de naam van een klein beekje in het zuidwesten van het Mergelland, dat in zuidelijke
richting naar België stroomt en even voorbij de grens in de Voer uitmondt.
In de Noorbeemden ontspringen meer dan twintig bronnen. In het beekdal komen een aantal natte
en droge bosgemeenschappen voor, waaronder diverse soorten elzen- en essenbossen
(bronnetjesbos) in de lagere delen van het dal en eiken-haagbeukenbossen hoger op de helling.
Tussen de bossen liggen kleinschalige landbouwgronden met plaatselijk soortenrijke natte
hooilanden. De noordelijke helling is rijk aan heggen, holle wegen, hoogstamboomgaarden en
struikgraften, met daartussen soortenrijke graslanden.
In het Hoogbos komt soortenrijk, goed ontwikkeld eiken-haagbeukenbos voor, dat doorloopt in het
Belgische deel van het gebied. Het Hoogbos is doorsneden door drie oude, beboste holle wegen en
heeft uitlopers in een aantal grubben. Ook hier liggen enkele soortenrijke, kalkrijke graslandjes op de
helling.

Begrenzing
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische
punten verbeterd:
• 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.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen aangepast:
• Het deelgebied Hoogbos is uitgebreid met bestaande natuur (ca. 20 ha) wegens voorkomen
van H9160_B eiken-haagbeukenbos, heuvelland (subtype B), als leefgebied voor het H1o83
vliegend hert en om aansluiting te verkrijgen op het aan de andere zijde van de rijksgrens
gelegen Habitatrichtlijngebied Voerstreek (Vlaanderen)
• Het deelgebied Noorbeemden is uitgebreid met bestaande en nieuwe natuur (4,3 ha) ten
behoeve van de instandhouding van het *H91E0 C vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C) en een logischere en robuustere begrenzing van het
beekdal.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H9160
Eiken-haagbeukenbossen
H91E0
Vochtige alluviale bossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1o83
Vliegend hert
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
Kalktufbronnen
H7220

Kernopgaven
8.03

8.08

Hellingbossen en zomen: Behoud van bestaand heUingbos en herstel gevarieerde
vegetatiestructuur van eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) H9160 _B, verzachten
bosrand,
horcmceri) H€.i3o C en waar relevant vergroten
leefgebied vliegend hert H1083
Beekdalbossen: Behoud en uitbreiding vochtige alluviate bossen (beekbeqeleidende
bossen) *H91E0 C en kalktufbronnen *H7220 door herstel hydrologie; betreft zowel de
grondwaterstromen als het niveau en morfodynamiek van de beeklopen.

Inndhouding sdoe[en
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
Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
H7220

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Doel
Toelichting Het habitattype kalktufbronnen komt spaarzaam voor met een matige kwaliteit. Omdat
de landelijke staat van instandhouding matig ongunstig is wordt verbetering van de
kwaliteit nagestreefd.
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H9160

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli
Doel
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, heuvelland
(subtype 8).
Toelichting In het Hoogbos komt het habitattype soortenrijke eiken-haagbeukenbossen, heuvelland
(subtype B) voor. Omdat het landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding
verkeert, wordt uitbreiding en verbetering van de kwaliteit nagestreefd. Opvallend is het
hoge aandeel van soorten als overblijvend bingelkruid en gele anemoon in de
ondergroei.
H91E0

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige aUuviate bossen,
beekbegeleidende bossen (subtype C).
Toelichting De (grensoverschrijdende) bronnetjesbossen in het dal van de Noor behoren tot de
vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) met soorten als
reuzenpaardenstaart en bittere veldkers. Het grootste deel in het Nederlandse deel is
matig ontwikkeld door verdroging en eutrofiëring. Omdat de landelijke staat van
instandhouding matig ongunstig is wordt verbetering van de kwaliteit nagestreefd.
Soorten
H1083
Vliegend hert
Doel
Behoud omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Het vliegend hert komt voor in het Hoogbos en omgeving en in het dal van de Noor.
Onduidelijk is wat de precieze bijdrage van het gebied is aan de populatie van het
vliegend hert in Zuid-Limburg, maar vermoedelijk is deze betrekkelijk gering. De kever is
hier vooral gebonden aan houtwallen. Landelijk verkeert de soort in een matig
ongunstige staat van instandhouding, waarbij Zuid-Limburg een van de kerngebieden
vormt in ons land.

Synopsis
Hobitattypen
H7220
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Katktufbronnen

H9160_B Eiken-haagbeukenbossen heuvelland)
(

HgiEo_C Vochtige aUuviae bossen

(beekbegeleidende bossen)
Soorten
H1083

Vliegend hert

Op ba vn cente informne bLnk het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura
2000

Natura 2000 gebiedencixumeni - werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

7 19
1

II

mm

Lr

t

