
 

 

Bijlage 1: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden: Soorten en habitats 
 
VR = Vogelrichtlijn 
HR = Habitatrichtlijn 
B = Gebied gebruikt als broedgebied, NB =  Gebied niet gebruikt als broedgebied 
Onderstreept zijn de habitattypen en soorten die in de bijlagen van de Habitatrichtlijn als prioritair zijn aangemerkt. 
Bron kwalificerende soorten: www.minlnv.nl 
Bron gebruik broedgebied: Van Roomen et al. 2000 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
Botshol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR nr. 7 215 Belangrijkste gebied voor: 
• Kalkhoudende moerassen met Galigaan en soorten van het 

Knopbies-verbond 
Verder aangemeld voor: 
• Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische vegetaties 

met Kranswieren 
• Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote 

fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond 
• Grasland met Pijpestrootje op kalkhoudende, venige of lemige 

kleibodem 
• Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de 

montane en alpiene zones 
• Overgangs- en trilveen 
 
• Veenbossen: Berkenbos met veenmos 
• Bittervoorn 
• Kleine modderkruiper 
• Rivierdonderpad 
• Meervleermuis 

 

De Deelen VR nr. 4 514 Kwalificerende soorten 
• Zwarte stern (broedend) 
Overige relevante soorten: 
• Bruine kiekendief (broedend) 
• Grauwe gans 
• Smient 
• Nonnetje 

 
B 
 
B 
NB 
NB 
NB 

Drontermeer VR nr. 42 577 Kwalificerende soorten  



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kleine zwaan 
Overige relevante soorten: 
• Roerdomp (broedend) 
• Grote karekiet (broedend) 
• Aalscholver 
• Lepelaar 
• Smient 
• Slobeend 
• Tafeleend 
• Nonnetje 

NB 
 
B 
B 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

Gooimeer VR nr. 11 1686 (incl. Eemmeer 
en kustzone 
Muiden) 

Kwalificerende soorten 
• Visdief (broedend) 
• Tafeleend 
Overige relevante soorten: 
• Fuut 
• Aalscholver 
• Lepelaar 
• Kleine zwaan 
• Grauwe gans 
• Smient 
• Krakeend 
• Slobeend 
• Kuifeend 
• Nonnetje 
• Meerkoet 

 
B 
NB 
 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

IJmeer 
 
 
 
 

VR nr. 44 7399 Kwalificerende soorten 
• Tafeleend 
• Kuifeend 
• Nonnetje 
 
Andere relevante soorten: 
• Fuut 
• Aalscholver 
• Lepelaar 
• Grauwe gans 
• Brandgans 

 
NB 
NB 
NB 
 
 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
• Smient 
• Krakeend 
• Toppereend 
• Brilduiker 
• Meerkoet 
• Zwarte stern 

NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

IJmeer, kustzone Muiden 
 
 
 
 

VR nr. 44-2 
HR nr. 95 

Ca. 500 VOGELRICHTLIJN: 
Kwalificerende soorten 
• Visdief (broedend) 
• Tafeleend 
Overige relevante soorten: 
• Fuut 
• Aalscholver 
• Lepelaar 
• Kleine zwaan 
• Grauwe gans 
• Smient 
• Krakeend 
• Slobeend 
• Kuifeend 
• Nonnetje 
• Meerkoet 
HABITATRICHTLIJN: 
Belangrijkste gebied voor: 
• Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties 

met Kranswieren 
Verder aangemeld voor: 
• Bittervoorn 
• Rivierdonderpad 
• Meervleermuis 

 
 
B 
NB 
 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

IJssel/IJsseluiterwaarden 
 
 
 
 
 

VR nr. 56 
HR nr. 100 

VR: 6412 
HR: 1538 

VOGELRICHTLIJN 
Kwalificerende soorten 
• Kwartelkoning (broedend) 
• IJsvogel (broedend) 
• Kleine zwaan 
• Wilde zwaan 

 
 
B 
B 
NB 
NB 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IJssel/IJsseluiterwaarden 
vervolg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kolgans 
• Smient 
• Slobeend 
• Meerkoet 
• Grutto 
• Reuzenstern 
Overige relevante soorten: 
• Aalscholver (broedend) 
• Porseleinhoen (broedend) 
• Zwarte stern (broedend) 
• Fuut 
• Aalscholver 
• Kleine zilverreiger 
• Lepelaar 
• Grauwe gans 
• Krakeend 
• Wintertaling 
• Wilde eend 
• Pijlstaart 
• Tafeleend 
• Kuifeend 
• Nonnetje 
• Grote zaagbek 
• Visarend 
• Slechtvalk 
• Scholekster 
• Kievit 
• Wulp 
• Tureluur 
 
HABITARICHTLIJN 
Belangrijkste gebied voor: 
• Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot de 

Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-
Waterranonkel 

• Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 

NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
 
B 
B 
B 
NB 
 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IJssel/IJsseluiterwaarden 
vervolg 

• Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote 
pimpernel 

• Alluviale bossen met Zwarte els en Es 
• Gemengde bossen langs grote rivieren met Zomereik, Steeliep en 

Es 
• Verder aangemeld voor: 
• Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot de 

Rivierganzenvoetassociatie en/of het Moerasandijvieverbond 
• Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpiene zones 
• Bittervoorn 
• Grote modderkruiper 
• Kleine modderkruiper 
• Rivierdonderpad 
• Kamsalamander 

IJsselmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VR nr. 45 108.157 Kwalificerende soorten 
• Porseleinhoen (broedend) 
• Visdief (broedend) 
• Fuut 
• Aalscholver 
• Lepelaar 
• Kleine zwaan (incl. slaapplaats) 
• Kleine rietgans (incl. slaapplaats) 
• Kolgans (incl. slaapplaats) 
• Grauwe gans 
• Brandgans (incl. slaapplaats) 
• Smient 
• Krakeend 
• Slobeend 
• Tafeleend 
• Kuifeend 
• Toppereend 
• Nonnetje 
• Grote zaagbek 
Andere relevante soorten: 
• Aalscholver (broedend) 

 
B 
B 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
 
B 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
IJsselmeer vervolg • Bruine kiekendief (broedend) 

• Bontbekplevier (broedend) 
• Kemphaan (broedend) 
• Snor (broedend) 
• Rietzanger (broedend) 
• Roerdomp 
• Kleine zilverreiger 
• Grauwe gans (slaapplaats) 
• Bergeend 
• Wintertaling 
• Wilde eend 
• Pijlstaart 
• Brilduiker 
• Slechtvalk 
• Meerkoet 
• Scholekster 
• Kluut 

B 
B 
B 
B 
B 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

Ketel- en Vossemeer VR nr. 47 3852 Kwalificerende soorten 
• Aalscholver 
• Kleine zwaan 
• Kuifeend 
• Reuzenstern 
Andere relevante soorten: 
• Roerdomp (broedend) 
• Porseleinhoen (broedend) 
• Grote karekiet (broedend) 
• Fuut 
• Lepelaar 
• Kolgans 
• Grauwe gans 
• Krakeend 
• Wintertaling 
• Pijlstaart 
• Tafeleend 
• Nonnetje 
• Grote zaagbek 

 
NB 
NB 
NB 
NB 
 
B 
B 
B 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
• Meerkoet 
• Grutto 

NB 
NB 

Leekstermeergebied VR nr. 35 1449 Kwalificerende soorten 
• Kolgans 
Overige relevante soorten: 
• Porseleinhoen (broedend) 
• Kwartelkoning (broedend) 
• Brandgans 
• Smient 
• Slechtvalk 

 
NB 
 
B 
B 
NB 
NB 
NB 

Lepelaarplassen VR nr. 18 356 Kwalificerende soorten 
• Aalscholver (broedend) 
• Lepelaar (broedend) 
• Aalscholver 
• Lepelaar 
• Krakeend 
• Slobeend 
Overige relevante soorten 
• Grauwe gans 
• Wintertaling 
• Pijlstaart 
• Kuifeend 
• Kluut 
• Grutto 
• Zwarte stern 

 
B 
B 
 
 
NB 
NB 
 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

Markermeer 
 
 
 
 

VR nr. 48 60.993 Kwalificerende soorten 
• Visdief (broedend) 
• Aalscholver 
• Smient 
• Krakeend 
• Tafeleend 
• Kuifeend 
• Toppereend 
Overige relevante soorten 
• Fuut 
• Kleine zilverreiger 

 
B 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
 
NB 
NB 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
• Lepelaar 
• Kleine zwaan 
• Slobeend 
• Krooneend 
 

NB 
NB 
NB 
NB 

Naardermeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VR nr. 21 
HR nr. 48 

VR: 635 
HR: 1152 

VOGELRICHTLIJN 
Kwalificerende soorten 
• Aalscholver (broedend) 
• Purperreiger (broedend) 
Overige relevante soorten: 
• Zwarte stern (broedend) 
• Kolgans 
• Grauwe gans 
• Krakeend 
HABITATRICHTLIJN 
Belangrijkste gebied voor: 
• Kalkhoudende ologotrofe-mesotrofe wateren met benthische 

vegetaties met Kranswieren 
• Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote 

fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond 
• Veenbossen: berkenbos met veenmos 
Verder aangemeld voor: 
• Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei 
• Grasland met Pijpestrootje op kalkhoudende, venige of lemige 

kleibodem 
• Overgangs- en trilveen 
• Bittervoorn 
• Kleine modderkruiper 
• Meervleermuis 
• Groenknolorchis 

 
 
B 
B 
 
B 
NB 
NB 
NB 

Oostvaardersplassen 
 
 
 
 
 

VR nr. 24 5505 Kwalificerende soorten 
• Aalscholver (broedend) 
• Roerdomp (broedend) 
• Grote zilverreiger (broedend) 
• Lepelaar (broedend) 
• Bruine kiekendief (broedend) 

 
B 
B 
B 
B 
B 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oostvaardersplassen vervolg 

• Blauwe kiekendief (broedend) 
• Porseleinhoen (broedend) 
• Blauwborst (broedend) 
• Aalscholver 
• Grote zilverreiger 
• Lepelaar 
• Wilde zwaan 
• Grauwe gans 
• Brandgans 
• Krakeend 
• Wintertaling 
• Pijlstaart 
• Slobeend 
• Tafeleend 
• Kuifeend 
• Nonnetje 
• Kluut 
Overige relevante soorten: 
• Kleine zilverreiger 
• Kolgans 
• Bergeend 
• Smient 
• Zeearend 
• Kemphaan 
• Grutto 

B 
B 
B 
 
 
 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

Rottige Meenthe en Brandemeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR nr. 57 1395 Belangrijkste gebied voor: 
• Kalkhoudende moerassen met Galigaan en soorten van het 

Knopbies-verbond 
• Grote vuurvlinder 
Verder aangemeld voor: 
• Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei 
• Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote 

fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond 
• Overgangs- en trilvenen 
• Veenbossen: Berkenbos met veenmos 
• Gevlekte witsnuitlibel 

 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
Rottige Meenthe en Brandemeer 
vervolg 

• Bittervoorn 
• Kleine modderkruiper 
• Meervleermuis 

Sneekermeer/Goengarijpster 
Poelen en Terkaplesterpoelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VR nr 37 2314 Kwalificerende soorten 
• Kwartelkoning (broedend) 
• Kemphaan (broedend) 
• Kolgans 
• Kolgans (slaapplaats) 
• Brandgans 
• Brandgans (slaapplaats) 
• Smient (Goudplevier) 
• Kemphaan (slaapplaats) 
Overige relevante soorten: 
• Porseleinhoen (broedend) 
• Rietzanger (broedend) 
• Aalscholver 
• Kleine rietgans 
• Krakeend 
• Wintertaling 
• Wilde eend 
• Slobeend 
• Meerkoet 
• Goudplevier 
• Kievit (slaapplaats) 
• Grutto 
• Grutto (slaapplaats) 
• Wulp (slaapplaats) 

 
B 
B 
NB 
 
NB 
 
NB 
B 
 
B 
B 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
 
NB 

Van Oordt’s Mersken e.o. VR nr. 38 864 Kwalificerende soorten 
• Kolgans 
• Brandgans 
Overige relevante soorten: 
• Paapje (broedend) 
• Wilde eend 
• Grutto (slaapplaats) 

 
NB 
NB 
 
B 
NB 
NB 

Wijnjeterper Schar en 
Terwispeler Grootschar 

HR nr. 128 569 Belangrijkste gebied voor: 
• Grasland met Pijpestrootje op kalkhoudende, venige of lemige 

 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
 kleibodem 

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

Verder aangemeld voor: 
• Noord-Atlantisch vochtige heide met Dophei 
• Droge Europese heide 
• Grote modderkruiper 
• Kleine modderkruiper 

Zuidlaardermeergebied VR nr. 41 2096 Kwalificerende soorten 
• Kleine zwaan 
• Kolgans 
• Smient 
Overige relevante soorten: 
• Roerdomp (broedend) 
• Porseleinhoen (broedend) 
• Rietzanger (broedend) 
• Visarend 

 
NB 
NB 
NB 
 
B 
B 
B 
NB 

Zwarte water en Overijsselse 
Vecht gedeeltelijk/Zwarte water 
 
 
 

VR nr. 60 
HR nr. 77 

VR: 1427 
HR: 1107 

VOGELRICHTLIJN 
Kwalificerende soorten 
• Kleine zwaan 
• Kolgans 
Overige relevante soorten: 
• Roerdomp (broedend) 
• Porseleinhoen (broedend) 
• Kwartelkoning (broedend) 
• Zwarte stern (broedend) 
• Grote karekiet (broedend) 
• Smient 
• Pijlstaart 
• Slobeend 
• Meerkoet 
• Grutto 
 
HABITATRICHTLIJN 
Belangrijkste gebied voor: 

 
 
NB 
NB 
 
B 
B 
B 
B 
B 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
• Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote 

pimpernel 
• Gemengde bossen langs grote rivieren met Zomereik, Steeliep en 

Els 
Verder aangemeld voor: 
• Van nature eutrofe meren met vegetaties van het Verbond van 

grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond 
• Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpiene zones 
• Bittervoorn 
• Kleine modderkruiper 
 
 
 

Witterveld HR nr. 76 467 Belangrijkste gebied voor: 
• Dystrofe natuurlijke meren en poelen 
• Actief hoogveen 
• Veenbossen: Berkenbos met veenmos 
Verder aangemeld voor: 
• Psammofiele heide met Struikhei en Stekelbrem 
• Psammofiele heide met Struikhei en Kraaihei 
• Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei 
• Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is 
• Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 

Snavelbies-verbond 

 

Drentsche Aa 
 
 
 
 
 
 
 

HR nr. 12 3966 Belangrijkste gebied voor: 
• Soortenrijke heischrale gebieden, op arme bodems van 

berggebieden 
• Rivierprik 
Verder aangemeld voor: 
• Psammofiele heide met Struikhei en Stekelbrem 
• Psammofiele heide met Struikhei en Kraaihei 
• Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten op landduinen 
• Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie 

behorend tot de Overkruis-orde en/of de Dwergbiezen-klasse 
• Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei 

 



 

 

Gebied Richtlijn Oppervlakte (ha) Soorten en habitats waarvoor gebied is aangemeld Functie gebied 
• Jeneverbes-formaties in heide of kalkgrasland 
• Grasland met Pijpestrootje op kalkhoudende, venige of lemige 

kleibodem 
• Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of 

eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond 
• Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik 
• Alluviale bossen met Zwarte els en Es 
• Bittervoorn 
• Grote modderkruiper 
• Kleine modderkruiper 
• Kamsalamander 

 
 
 
 
 

 



Bijlage 2: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden: conceptinstandhoudingsdoelstellingen 
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Natura 2000 gebied 73 – Markermeer en IJmeer 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL2003017 + NL9902008/NL9803029 
Beschermd natuurmonument: Kustzone Muiden SN 
Beheerder:  Domeinen, Staatbosbeheer 
Provincie: Noord-Holland, Flevoland 
Gemeente:  Almere, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Enkhuizen, Hoorn, 

Lelystad, Muiden, Naarden, Stede Broec, Venhuizen, Waterland, 
Wester-Koggenland, Zeevang 

Oppervlakte:  68.508 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad 
in 1976. In luwere en ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee (het deelgebied tussen 
het eiland Marken en het vasteland van Noord-Holland dat is aangewezen onder de Habitatrichtlijn) 
en de kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan. Momenteel bevat het zuidelijk deel van 
de Gouwzee de grootste oppervlakte aan kranswiervegetatie met sterkranswier in ons land. De 
kranswieren vormen in de zomer en de herfst een belangrijke voedselbron voor o.a. krooneenden. 
 
Belangrijk broedgebied voor visetende watervogels (visdief). 
 
Het Markermeer/IJmeer is van belang voor visetende (fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, 
dwergmeeuw, zwarte stern), mosseletende (kuifeend, tafeleend, topper) en waterplantenetende 
(krooneend, meerkoet, tafeleend) watervogels. Voor de soorten van de eerste twee categorieën zijn 
de omstandigheden in de jaren negentig verslechterd door afname van de driehoekmossel in het 
Markermeer en afname van de spiering in zowel het IJsselmeer als het Markermeer. Het eerste proces 
is verbonden aan afname van de voedselrijkdom na de aanleg van de Houtribdijk in combinatie met 
de hoge sliblast, het tweede proces is mogelijk klimaatgerelateerd. Ondanks afname is vooral het 
aantal kuifeenden en het aantal nonnetjes nog steeds van internationale en grote nationale 
betekenis. De betekenis van het gebied voor grote concentraties ruiende watervogels is niet 
verminderd. 
De Gouwzee heeft een bijzondere betekenis door het voorkomen van een groot veld sterkranswier, 
waarop door grote aantallen duikende herbivoren (krooneend, tafeleend, meerkoet) wordt 
gefoerageerd. 
 
 
Begrenzing (zie kaart) 
 
Dit Natura 2000 gebied omvat het Habitatrichtlijngebied Gouwzee en Kustzone Muiden en drie 
Vogelrichtlijngebieden (Markermeer, IJmeer, Kustzone Muiden; laatstgenoemde is in 1994 
aangewezen als deelgebied van “Eemmeer, Gooimeer en IJmeer”). Samenvoeging van de 
Vogelrichtlijngebieden Markermeer en IJmeer is logisch omdat de grens tussen beide arbitrair is 
(dwars door het water) en beide deel uitmaken van één hydrologische systeem. Het verschil in 
begrenzing tussen het Habitat- en Vogelrichtlijngebied (open water) betreft een logisch verschil dat 
blijft gehandhaafd. Verder enkele technische aanpassingen bij Muiden en Marken. Het gebied omvat 
het beschermd natuurmonument Kustzone Muiden. 
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Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3140 Kranswierwateren 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1163 Rivierdonderpad  
H1318 Meervleermuis  
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A005 Fuut - n 
A026 Kleine zilverreiger - n 
A034 Lepelaar - n 
A037 Kleine zwaan - n 
A043 Grauwe gans - n 
A045 Brandgans - n 
A050 Smient - n 
A051 Krakeend - n 
A056 Slobeend - n 
A058 Krooneend - n 
A059 Tafeleend - n 
A061 Kuifeend - n 
A062 Topper - n 
A067 Brilduiker - n 
A068 Nonnetje - n 
A070 Grote zaagbek - n 
A125 Meerkoet - n 
A177 Dwergmeeuw - n 
A193 Visdief - n 
A197 Zwarte stern - n 
A391 Aalscholver - n 
 
Voorstel voor het aanvullen van de database: 
A094 Visarend - n 
A193 Visdief - b 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H3150 Meren met krabbescheer en fonteinkruiden 
H1095 Zeeprik 
H1099 Rivierprik 
H1134 Bittervoorn 
 
 
Kernopgaven 
 
4.01 Evenwichtig systeem: Herstel evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor 

waterplanten, vissen en schelpdieren (met name in kranswierwateren 3140[2], en meren met 
krabbescheer en fonteinkruiden 3150), mede t.b.v. vogels zoals kleine zwaan, tafeleend, 
kuifeend, nonnetje. 

4.02 Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor 
watervogels zoals fuut, ganzen, kuifeend, slobeend.   
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4.03 Moerasranden: Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water interactie, 
paaigebied vis, noordse woelmuis en ten behoeve van moerasvogels als roerdomp, grote 
karekiet.  

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

 
 
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 
H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Habitatrichtlijngebied Gouwzee en kustzone Muiden, dat onderdeel uitmaakt van het 

Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer, is één van de twee gebieden met de 
grootste oppervlakte van het habitattype kranswierwateren in ons land. Behoud van de 
oppervlakte wordt nagestreefd binnen de grenzen van natuurlijke fluctuaties. 

 
Soorten 
H1163 Rivierdonderpad 
Doel Behoud verspreiding en behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting De wijdverspreide soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van 

instandhouding. De soort komt in het IJsselmeer voor op zowel natuurlijk substraat 
(driehoekmosselen) als op kunstmatig substraat (stenen beschoeiingen). 

 
H1318 Meervleermuis  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied. in de nabijheid van het gebied zijn 

kraamkolonies aanwezig.  
 
Broedvogels 
A193 Visdief 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 300 paren. 
Toelichting Visdief van oudsher een talrijke broedvogel langs de kusten van het Markermeer/IJmeer. 

Met de terugval in de landelijke populatie in de 60-er jaren namen ook de aantallen hier 
af. Een snel herstel leidde tot een maximum van 1.200 paren in 1981. Het aantal paren 
wordt tegenwoordig sterk bepaald door het aanbod van geschikte nestplaatsen. Door 
het opspuiten van geschikte broedeilandjes t.b.v. natuurontwikkeling broedden in 2001 
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970 paren. Deze snelle kolonisatie wijst er op dat de voedselsituatie gunstig is en de 
beperkende factor vooral gelegen ligt in de beschikbaarheid van geschikte nestplaatsen.  

 
Niet-broedvogels 
A005 Fuut 
Doel  Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud 

populatie regio IJsselmeergebied van ten minste 2.500 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen futen niet van nationale of internationale betekenis, naar verhouding 

aanzienlijk lager dan in het IJsselmeer. Hele jaar present, maar met een sterke piek in 
september/okt en een voorjaarspiek in maart. In het IJmeer min of meer stabiel, maar in 
de rest van het gebied een doorgaande afname, vooral in het najaar. De landelijke staat 
van instandhouding is matig ongunstig op onderdelen trend en leefgebied, in het 
bijzonder vanwege de verslechterde voedselsituatie voor viseters in het 
IJsselmeergebied. Vanwege de bijdrage van het Markermeer/IJmeer daaraan is een 
herstelopgave voor leefgebied geformuleerd. 

 
A391 Aalscholver 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 9.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen aalscholvers van nationale en internationale betekenis. Belangrijkste gebied in 

Nederland na het IJsselmeer. Vooral aanwezig van apr-okt, in het IJmeer een sterke piek 
in mei. Nauwelijks van belang als overwinteringsgebied. Aantallen zijn in de jaren 
tachtig toegenomen met de groei van de omliggende kolonies, in de jaren negentig met 
de teruggang van de kolonies sterke fluctuaties maar geen duidelijke afname (rustende 
en foeragerende vogels zijn in de tellingen niet gescheiden). Handhaving van de huidige 
situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A026 Kleine zilverreiger 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 2 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kleine zilverreiger niet van nationale of internationale betekenis. 

Trendgegevens niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want 
de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A034 Lepelaar 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 120 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen lepelaars niet van nationale of internationale betekenis. Recent sterk 

toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat 
van instandhouding is gunstig. 

 
A037 Kleine zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 250 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Forse afname kleine zwanen sinds eind jaren tachtig, maar er zijn grote fluctuaties en 

tellingen van voor 1988 zijn niet beschikbaar. Hoge aantallen uit die tijd vallen samen 
met een internationale populatiepiek. De landelijke afname van de kleine zwaan (staat 
van instandhouding matig ongunstig) is deels verbonden aan fluctuaties in de omvang 
van de internationale populatie en heeft in het IJsselmeergebied mogelijk tevens te 
maken met concurrentie door andere soorten (knobbelzwaan). Daarom geen 
herstelopgave. 

 
A043 Grauwe gans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 5.500 vogels (maandgemiddelde). 
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Toelichting Aantallen grauwe ganzen niet van nationale of internationale betekenis. Vooral in het 
IJmeer. Zoals bijna overal sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is 
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A045 Brandgans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 2.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen brandganzen niet van nationale of internationale betekenis. Vooral in het 

IJmeer. Recent sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende 
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A050 Smient 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 35.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen smienten van nationale en internationale betekenis. Overwinteraar, vooral 

aanwezig van okt-april. Doorgaande toename, zowel in het IJmeer als in de rest van het 
gebied. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A051 Krakeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 1.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen krakeenden van nationale en internationale betekenis. Tijdens de regulieren 

vliegtuigtellingen wordt deze soort waarschijnlijk deels over het hoofd gezien. Aantallen 
in deze tellingen zijn laag en fluctueren sterk. Handhaving van de huidige situatie is 
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A056 Slobeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 1300 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen slobeenden niet van nationale of internationale betekenis, fluctuerend. 

Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A058 Krooneend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 25 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen krooneenden van grote nationale betekenis. Eén van de belangrijkste 

gebieden (met Veluwerandmeren en Vechtplassen). Sterk geconcentreerd in de 
Gouwzee, waar wordt gefoerageerd op sterkranswier. Waarschijnlijk al rond 1990 
toegenomen met het kranswier. Uit incidentele waarnemingen blijkt dat de 
najaarsaantallen sinds de jaren tachtig zijn opgelopen tot enkele honderden vogels. De 
soort wordt echter nauwelijks opgemerkt tijdens de reguliere (vliegtuig)tellingen, 
waardoor geen betrouwbare trendinformatie bestaat. De drempelwaarde is afgeleid van 
de reguliere tellingen en is daarmee vooral gebaseerd op vogels in de randmeren. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende maar ambitieus, omdat de druk op de 
kranswiervegetaties in het gebied toeneemt (matig ongunstig op aspect toekomst). 

 
A059 Tafeleend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 12.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen tafeleenden van nationale en internationale betekenis. Overwinteraar, 

aanwezig van september-maart. Toegenomen in de zuidelijke Gouwzee in relatie tot 
ontwikkeling van sterkranswier, over elders begin jaren negentig zeer sterk afgenomen, 
enerzijds door afname van driehoekmosselen in Markermeer en IJmeer, anderzijds door 
toenemende aantrekkingskracht van de Veluweranderen, waar aanpak van eutrofiëring 
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resulteerde in toename van kranswier en driehoekmosselen. Vanwege deze ruimtelijke 
compensatie geen herstelopgave in het Markermeer. 

 
A061 Kuifeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 40.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kuifeenden van internationale en grote nationale betekenis. Belangrijkste 

gebied in Nederland. Hele jaar present, behalve in mei/juni. Toegenomen in het (vroege) 
najaar in de zuidelijke Gouwzee (toename sterkranswier) en langs de Houtribdijk 
(ruiconcentratie), elders vooral begin jaren negentig fors afgenomen, met name in de 
maanden november-april, de periode waarin vrijwel uitsluiten op driehoekmosselen 
wordt gefoerageerd en in respons op een afname van de beschikbaarheid daarvan. 
Sinds ca. 1993 in de mosselperiode stabiel op veel lager niveau. Deze afname is elders in 
het gebied gecompenseerd dankzij toename van de driehoekmossel in de randmeren. 
De landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op een 
toekomstverwachting van beperkte afname op grond van oligotrofiëring en terugkeer 
van zout-zoet overgangen (afname driehoekmossel). Het IJsselmeer kan in de toekomst 
in beide processen een rol spelen. Deze processen leiden niet tot een zeer ongunstige 
staat omdat de landelijke drempelwaarde hierop is afgestemd. Daarom geen 
herstelopgave. 

 
A062 Topper 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 12.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen toppereenden niet van nationale of internationale betekenis. Overwinteraar 

met een sterk accent op februari/maart. Midden jaren negentig sterk afgenomen, net als 
in het IJsselmeer, in het IJmeer nagenoeg verdwenen. Dit heeft mogelijk meer te maken 
met herstel van het voedselaanbod in de Waddenzee dan met afname van het aanbod in 
het gebied. Handhaving van de huidige situatie is voldoende ondanks de landelijk 
ongunstige staat van instandhouding want de recente afname in het IJsselmeergebied 
heeft niet geleid tot lagere aantallen dan voor de toename, anders dan in de zoute 
wateren. 

 
A067 Brilduiker 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 700 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen brilduikers van nationale betekenis. Overwinteraar, present van nov-maart. 

Ten opzichte van de jaren tachtig forse afname, maar de laatste tien tot vijftien jaar min 
of meer stabiel. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke 
staat van instandhouding is gunstig. 

 
A068 Nonnetje 
Doel  Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud 

populatie regio IJsselmeergebied van ten minste 250 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen nonnetjes van internationale en grote nationale betekenis. 

Markermeer/IJmeer en IJsselmeer zijn de twee belangrijkste gebieden in Nederland met 
samen meer dan de helft van de Nederlandse vogels. Overwinteraar, aanwezig van dec-
maart, tijdens strenge winters (wanneer de Oostzee dichtvriest) in verhoogde aantallen. 
Doorgaande afname met sterke fluctuaties, zowel in het IJmeer als in de rest van het 
gebied. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig op onderdeel 
leefgebied, in het bijzonder vanwege de verslechterde voedselsituatie voor viseters in 
het IJsselmeergebied. Reden voor het formuleren van een herstelopgave op dit 
onderdeel. 
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A070 Grote zaagbek 
Doel  Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied als bijdrage aan herstel 

populatie regio IJsselmeergebied van ten minste 1.200 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen grote zaagbekken van (grote) nationale betekenis. Belangrijkste gebied in 

Nederland na het IJsselmeer. Minder in het IJmeer. Overwinteraar, aanwezig van nov-
maart, tijdens strenge winters (wanneer de Oostzee dichtvriest) in verhoogde aantallen. 
Aantallen vertonen ondanks de fluctuaties een doorgaande afname, mogelijk in verband 
met verbeterende overwinteringsmogelijkheden in het Baltische gebied door 
klimaatveranderingen. In het IJmeer opvallend stabiel, maar aantallen nog altijd 
aanzienlijk lager dan in de rest van het gebied. De landelijke staat van instandhouding is 
behalve zeer ongunstig op onderdeel populatie ook matig ongunstig op onderdeel 
leefgebied, in het bijzonder vanwege de verslechterde voedselsituatie voor viseters in 
het IJsselmeergebied. Mede gezien het grote aandeel dat in het gebied gebruikt is 
daarom zowel op leefgebied als op populatie  een herstelopgave geformuleerd. 

 
A094 Visarend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied. 
Toelichting Aantallen visarenden niet van nationale of internationale betekenis. Handhaving van de 

huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 
 
A125 Meerkoet 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 20.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen meerkoeten van nationale en internationale betekenis. Belangrijkste gebied in 

Nederland na de Veluwerandmeren. Vooral present in de periode september-november, 
in het Markermeer sterk geconcentreerde aanwezigheid in de Gouwzee omstreeks 
oktober. Daar toegenomen met ontwikkeling van sterkranswier daar; verder 
aantalverloop grillig, min of meer stabiel. Handhaving van de huidige situatie is 
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A177 Dwergmeeuw 
Doel  Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud 

populatie regio IJsselmeergebied van ten minste 20 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen dwergmeeuwen  van nationale betekenis. Eén van de belangrijkste gebieden 

in Nederland. Minder in het IJmeer. Het hele jaar present en sterk wisselende aantallen, 
het meest structureel in augustus/september. Aantallen in de tellingen wisselen sterk en 
vertegenwoordigen slechts een (klein) deel van de aanwezige vogels omdat deze soort 
moeilijk telbaar is door voorkomen midden op het meer en concentratie achter schepen. 
In de reguliere tellingen geen duidelijke trend. De landelijke staat van instandhouding is 
matig ongunstig op onderdeel leefgebied, in het bijzonder vanwege de verslechterde 
voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeergebied. Reden voor het formuleren van 
een herstelopgave op dit onderdeel. 

 
A197 Zwarte stern 
Doel  Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied als bijdrage aan herstel 

populatie regio IJsselmeergebied van ten minste 400 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen zwarte sterns van nationale betekenis. Doortrekker in het najaar, juli-

september. Aantallen in de dagtellingen wisselen sterk en vertegenwoordigen slechts 
een (klein) deel van de aanwezige vogels, omdat ze moeilijk telbaar zijn door 
voorkomen midden op het meer. Desondanks in de reguliere tellingen rond midden 
jaren negentig een duidelijke afname, net als in het IJsselmeer. Herstelopgave vanwege 
de landelijke herstelopgave en de ongunstige positie van het IJsselmeergebied m.b.t. de 
landelijke staat van instandhouding. Herstelopgave vanwege de landelijke 
herstelopgave en de grote bijdrage van het IJsselmeergebied aan de landelijke staat van 
instandhouding. 
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Aanvullende doelen 
H1318 Meervleermuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Omdat de meervleermuis in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert en 

het leefgebied voor een beperkt deel door de habitatrichtlijngebieden wordt afgedekt, is 
een aanvullend doel geformuleerd voor vogelrichtlijngebieden waar de soort in 
belangrijke mate aanwezig is. Dit aanvullende doel betreft het gedeelte van het 
Markermeer en IJmeer dat alleen onder de Vogelrichtlijn valt. Het gebied fungeert als 
foerageergebied van kolonies buiten het gebied. 

 
H1340 Noordse woelmuis 
Toelichting Omdat de meervleermuis in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert en 

het leefgebied voor een beperkt deel door de habitatrichtlijngebieden wordt afgedekt, is 
een aanvullend doel geformuleerd voor vogelrichtlijngebieden waar de soort in 
belangrijke mate aanwezig is. Dit aanvullende doel betreft het gedeelte van het 
Markermeer en IJmeer dat alleen onder de Vogelrichtlijn valt. 
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Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL9802054 
Beschermd natuurmonument: Oostvaardersplassen SN 
Beheerder: Staatsbosbeheer, particulieren 
Provincie: Flevoland 
Gemeente:  Lelystad 
Oppervlakte:  5.505 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Oostvaardersplassen zijn gelegen in de noordoostelijke hoek van Zuidelijk Flevoland. De plassen 
zijn ontstaan in het voorheen diepste en natste deel van de polder en werden behouden toen de zich 
ontwikkelende natuurwaarden aanleiding waren om de bestemming van industriegebied te wijzigen 
in natuurgebied. De omliggende delen van de polder klonken vervolgens in en om het gebied nat te 
kunnen houden werden de plassen in 1976 omgeven door een kade. Het gebied heeft een grootte van 
circa 5500 ha, waarvan 3600 ha binnen de kade ligt, waardoor hier afzonderlijk peilbeheer mogelijk is. 
Het binnenkaadse deel was tot 1998 door een drempel verdeeld in een westelijk compartiment met 
daarin de door moeras omgeven “Grote Plas” en een oostelijk compartiment met moeras met daarin 
o.a. de Hoekplas, de Krenteplas en de Keersluisplas, en daarnaast het Aalscholverbos met een 
aalscholverkolonie. In de twee compartimenten kon het peil in beide delen afzonderlijk worden 
geregeld. 
Het buitenkaadse gebied omvat voormalige landbouwgronden in een uitbochting van de Flevolijn die 
is aangelegd om een bufferzone naar de plassen te creëren. Het westeelijke deel daarvan werd 
jaarrond begraasd door konikpaarden, heckrunderen en later ook edelherten, het oostelijke deel 
kende alleen seizoensbegrazing. Tegenwoordig wordt het gehele gebied jaarrond begraasd door 
sterk toegenomen aantallen grazers, waarbij de edelherten ook het binnenkaadse gebied zijn gaan 
gebruiken. Binnenkaads is ook de begrazing van riet door ganzen van invloed op de 
landschapontwikkeling (aandeel open water). In de tweede helft van de jaren negentig is het 
oostelijke deel van het buitenkaadse gebied vernat en zijn zowel in het westen als in het oosten, 
aansluitend op het binnenkaadse gebied, uitgebreide complexen van poelen aangelegd.    
 
Voor vogels vormen de Oostvaardersplassen het belangrijkste “laagveen/kleimoeras” in Nederland. 
Het is een uitzonderlijk belangrijk gebied voor broedvogels van uitgestrekte (water)rietmoerassen. 
Van veel van deze soorten broedt een groot tot zeer groot deel van de Nederlandse populatie in de 
Oostvaardersplassen: aalscholver, roerdomp, grote zilverreiger en snor. Andere rietvogels waarvoor 
het gebied van groot belang is zijn lepelaar, bruine kiekendief, blauwborst en rietzanger. 
Kleinschalige wateren en plas-dras situaties in het moeras zijn van belang voor dodaars en 
porseleinhoen. 
Door het grote areaal landriet, rietruigte en vochtig halfopen landschap, met name ook in het 
buitendijkse deel, bieden de Oostvaardersplassen tevens een geschikt broedgebied voor blauwe 
kiekendief en paapje. Voor de blauwe kiekendief betreft het de laatste populatie buiten de 
Waddeneilanden en voor het paapje de enige relevante populatie op de zeeklei. Voor een aantal 
soorten resulteerde de schaal van het gebied in een voor Nederland uitzonderlijke bronfunctie, 
waarbij de omvangrijke jongenproductie in het gebied de kolonisatie van andere gebieden in 
Nederland (blauwborst, recent grote zilverreiger) of zelfs West-Europa (baardmannetje) faciliteerde. 
Ook voor trekvogels is het gebied van bijzonder groot belang. Recent is het gebied voor grote 
zilverreiger, lepelaar, grauwe gans, wintertaling, slobeend en zeearend het belangrijkste gebied in 
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Nederland, en ook voor wilde zwaan en krakeend is het van groot belang. Tienduizenden grauwe 
ganzen komen in de zomer vanuit Skandinavië naar het gebied om te ruien. kuif- en tafeleenden 
gebruiken het gebied om te slapen. Voor soorten van slik en zeer ondiep water zoals bergeend, 
pijlstaart, wintertaling en steltlopers (kemphaan, grutto, kluut) is het binnenkaadse gebied sinds de 
jaren tachtig aanzienlijk minder belangrijk geworden.  
 
 
Begrenzing (zie kaart) 
 
Begrenzing op kaart nog ongewijzigd: er zijn geen of alleen technische aanpassingen voorzien. 
Het gebied omvat een (gelijknamig) beschermd natuurmonument dat geheel in het gebied is gelegen. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A391 Aalscholver – b,n 
A021 Roerdomp - b 
A026 Kleine zilverreiger – n 
A027 Grote zilverreiger – b,n 
A034 Lepelaar – b, n 
A038 Wilde zwaan - n 
A041 Kolgans - n 
A043 Grauwe gans - n 
A045 Brandgans - n 
A048 Bergeend - n 
A050 Smient - n 
A051 Krakeend - n 
A052 Wintertaling - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A059 Tafeleend - n 
A061 Kuifeend - n 
A068 Nonnetje - n 
A075 Zeearend - n 
A081 Bruine kiekendief – b  
A082 Blauwe kiekendief - b 
A119 Porseleinhoen – b  
A132 Kluut - n 
A151 Kemphaan - n 
A156 Grutto - n 
A272 Blauwborst - b 
A275 Paapje - b 
A292 Snor - b 
 
Voorstel voor het aanvullen van de database: 
A004  Dodaars - b 
A022 Woudaap - b 
A295 Rietzanger - b 
A298 Grote karekiet - b 
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Kernopgaven 
 
4.05 Rui- en rustplaatsen: Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals fuut, 

ganzen, kuifeend, slobeend. 
4.06 Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief 

waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging t.b.v. 
noordse woelmuis en rietvogels, zoals roerdomp, woudaap, grote karekiet en snor. 

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

 
 
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.  
 
Broedvogels 
A004 Dodaars 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 40 paren.   
Toelichting Vanaf het begin van de 90-er jaren hebben dodaarzen zich in toenemend, doch zeer 

sterk fluctuerend, aantal in het rietmoeras gevestigd. In topjaren komen ten minste 100 
paren tot broeden (maximaal 220 in 2000; 10% van de Nederlandse populatie!). Maar in 
magere jaren gaat het om hooguit enkele 10-tallen paren.  

 
A391 Aalscholver 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie ten behoeve van 

sleutelpopulatie IJsselmeergebied van ten minste 10.000 paren. 
Toelichting In 1978 vestigde zich de aalscholver in de Oostvaardersplassen. Er volgde een sterke 

toename tot een maximum van 8.380 paren in 1992. Daarna stabiliseerden de aantallen 
zich op een niveau van rond de 5.000 paren. Dit niveau wordt vermoedelijk mede 
bepaald door de situatie in de voedselgebieden. 

 
A021 Roerdomp 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 40 paren. 
Toelichting Vermoedelijk heeft de roerdomp zich al snel gevestigd na het ontstaan van het gebied, 

na het sluiten van de dijk van Zuidelijk Flevoland in 1968. Aanvankelijk groeide de 
populatie snel tot een niveau van circa 50 paren in 1977 en 1978. Tengevolge van de 
strenge winter 1978/’79 viel het aantal paren terug tot 5. Herstel bleef uit, mede door de 
strenge winters halverwege de 80-er jaren. Daarna zette wel herstel in, met wederom 
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onderbrekingen door strenge winters, tot het huidige niveau van ten minste 40 paren; 
veruit de grootste populatie van Nederland (14 % in 2002). De zeer sterke terugval na 
strenge winters wijst op het ontbreken van geschikte overwinteringmogelijkheden 
(kwelwater-locaties).   

 
A022 Woudaap 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 3 

paren.  
Toelichting Eén van de weinige in recente jaren bezette broedplaatsen van de woudaap in 

Nederland. In de periode 1999-2003 jaarlijks 0-3 paren.  
 
A027 Grote zilverreiger 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 40 paren. 
Toelichting De vestiging van de grote zilverreiger in Nederland is opvallend. Het eerste broedgeval 

vond plaats in 1978. Tot 1987 werden niet jaarlijks broedgevallen ontdekt en vervolgens 
bleef het tot 2000 bij 1-2 paartjes (uitzondering 1995 met 5 paren). Toen begon de 
kolonie plotseling sterk te groeien met als voorlopig maximum 97 paren in 2005. Buiten 
de Oostvaardersplassen broeden slechts sporadisch paartjes in Nederland en buiten 
Nederland zijn de dichtstbijzijnde broedplaatsen van enige omvang pas te vinden rond 
de Neusiedlersee op de grens van Oostenrijk en Hongarije.   

 
A034 Lepelaar 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 200 paren. 
Toelichting Al sedert 1972 broedt de lepelaar in de Oostvaardersplassen. De kolonie groeide gestaag 

in omvang tot een maximum van 450 paren in 1994. Vermoedelijk door problemen met 
de beschikbaarheid van voldoende vis zakte de populatie vervolgens in tot het huidige 
niveau van maximaal 210 paren in 2002. 

 
A081 Bruine kiekendief 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 40 paren. 
Toelichting Al snel na het ontstaan van het gebied vestigden zich bruine kiekendieven. De eerste 

volledige census dateert van 1983 toen 64 paren werden geteld. Daarna bleef het aantal 
paren tot in de 90-er jaren boven de 50 paren (maximaal 70 in 1989) om vervolgens op 
een wat lager niveau te stabiliseren (37 – 50 paren).  

 
A082 Blauwe kiekendief 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel lokale populatie 

van ten minste 10 paren. 
Toelichting In 1973 vestigde de blauwe kiekendief zich in het gebied. Het aantal paren nam 

geleidelijk tot tot een maximum van 17 paren in 1984. Daarna nam het aantal paren 
weer af. In begin 90-er jaren broedden jaarlijks nog circa 10 paren; in de periode 1998-
2002 jaarlijks 4-5. Het is de laatste reguliere broedplaats op het Nederlandse vasteland 
en daarmee van zeer groot belang voor deze in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkerende broedvogelsoort, waarvan op termijn terugkeer in alle 
grotere moerassen gewenst is. 

 
A119 Porseleinhoen 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud huidige 

sleutelpopulatie van ten minste 40 paren in gunstige jaren.  
Toelichting In gunstige jaren komen tientallen paren porseleinhoenders voor in de 

Oostvaardersplassen bijv. 1991 64 en 1993 58; het is dan één van de belangrijkste 
broedgebieden van Nederland. In ongunstige jaren broeden echter hooguit enkele 



078_gebiedendocument_oostvaardersplassen 

Gebiedendocument – werkdocument t.b.v. voorbereiding ontwerp-aanwijzingsbesluiten 5 

paren in het gebied. Essentieel is het aanbod aan open, plas-dras moeras in de 
vestigingsperiode (mei-juni, soms nog juli).  

 
A272 Blauwborst 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 250 paren. 
Toelichting Jaarlijks komen 100-den paren blauwborsten in de Oostvaardersplassen tot broeden. 

Zowel in het binnendijkse als het buitendijkse (met name extensief begraasde) deel. Het 
is daarmee één van de grootste aaneengesloten populaties van Nederland.  

 
A275 Paapje 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 5 

paren.  
Toelichting Pas bij een uitvoerige inventarisatie van het buitendijkse deel in 1997 bleek een 

florerende populatie paapjes aanwezig te zijn. Het voorkomen is van grote betekenis 
voor deze in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkerende 
broedvogelsoort. Buiten de Noord-Nederlandse veengebieden en beekdalen en de 
duinen zijn namelijk maar twee populaties van betekenis in Nederland aanwezig: in het 
Lauwersmeer en in de Oostvaardersplassen. Daarvan is die van de Oostvaardersplassen 
de grootste.  

 
A292 Snor 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 500 paren. 
Toelichting De Oostvaardersplassen herbergt verreweg de grootste populatie snorren van 

Nederland. Meer dan éénderde van de Nederlandse snorren komt er tot broeden. 
Aangezien de soort in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert komt het 
gebied extra betekenis toe. De aantallen zijn vastgesteld door extrapolatie van 
telresultaten langs transecten. Deze tellingen suggereren een lichte toename in het 
afgelopen decennium. 

 
A295 Rietzanger 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 800 paren. 
Toelichting Van de rietzanger komen jaarlijks 100-den paren in de Oostvaardersplassen tot broeden; 

vooral in het binnendijkse deel, maar ook in het buitendijkse (met name extensief 
begraasde) deel.  

  
A298 Grote karekiet 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 3 

paren 
Toelichting In recente jaren geregeld als broedvogel vastgesteld met een maximum van 3 paren. Het 

betreft een relatief geïsoleerde broedplaats.  
 
Niet-broedvogels 
A391 Aalscholver 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 9000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Slaapplaatsfunctie. Aantallen aalscholvers van nationale en internationale betekenis. 

Ondanks de terugval van de kolonie zijn de in de plassen aanwezige aantallen 
gemiddeld toegenomen, onder meer door een groeiende neiging tot overwinteren 
(evenals in IJsselmeer/Markermeer). De aantallen in het gebied hangen behalve van de 
tijd van het jaar in relatie tot de bezetting van de broedkolonie ook af van de 
weersomstandigheden, en hangen samen met aantallen in de overige delen van het 
IJsselmeergebied, inclusief randmeren. Handhaving van de huidige aantallen is 
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 



078_gebiedendocument_oostvaardersplassen 

Gebiedendocument – werkdocument t.b.v. voorbereiding ontwerp-aanwijzingsbesluiten 6 

 
A026 Kleine zilverreiger 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 2 vogels (maandgemiddelde).  
Toelichting Aantallen kleine zilverreigers niet van nationale of internationale betekenis. 

Belangrijkste gebied buiten de delta. Zomergast en broedvogel, aanwezig van maart-
november, met hoogste aantallen juni-augustus. Na lange tijd stabiel lage aantallen 
sterke toename vanaf 2000, in 2004 tot 46 vogels. Aantallen sterk gerelateerd aan het 
eveneens sterk toegenomen aantal broedparen (sinds 2003 circa 25). De meeste vogels 
worden geteld in de westelijke moeraszone (binnenkaads), maar ook in de buitenkaadse 
gebieden waar poelen zijn gegraven. De nogal plotselinge toename van kleine en grote 
zilverreiger is waarschijnlijk verbonden aan de grootschalige aanleg van 
foerageergebied in het buitenkaadse deel en mogelijk ook veranderingen in het 
waterpeil na verwijdering van de dam tussen het oostelijke en westelijke deel van het 
binnenkaadse gebied. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A027 Grote zilverreiger 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 25 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen grote zilverreigers van grote nationale betekenis. Belangrijkste gebied in 

Nederland. Vooral zomergast en broedvogel, hoogste aantallen maart-oktober, maar 
anders dan Kleine Zilverreiger sinds 2000 ook in toenemende mate overwinterend. Na 
lange tijd stabiel lage aantallen sterke toename vanaf 1999, sterk herinnerend aan 
verloop Kleine Zilverreiger maar met drie keer zo hoge aantallen, in 2004 tot 128 vogels. 
Aantallen sterk gerelateerd aan het eveneens sterk toegenomen aantal broedparen 
(sinds 2002 circa 50, in 2005 echter minstens 97). De vogels foerageren zowel in het 
binnenkaadse deel van het gebied als in de poelen die zijn aangelegd in het 
buitenkaadse deel. De nogal plotselinge toename van kleine en grote zilverreiger is 
waarschijnlijk verbonden aan de grootschalige aanleg van foerageergebied in het 
buitenkaadse deel en mogelijk ook veranderingen in het waterpeil na verwijdering van 
de dam tussen het oostelijke en westelijke deel van het binnenkaadse gebied. 
Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A034 Lepelaar 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 120 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen lepelaars van nationale en internationale betekenis. Een van de belangrijkste 

gebieden in Nederland. Zomergast en broedvogel, aanwezig van maart-september, met 
hoogste aantallen juni-augustus. De aantallen waargenomen vogels reflecteren in hoge 
mate de veranderingen in de omvang van de kolonie, maar lijken sinds de plotselinge 
toename rond 1987 stabieler. Vanaf circa 1998 foerageert een deel van de Lepelaars in 
de buitenkaadse gebieden waar poelen zijn aangelegd. Handhaving van de huidige 
aantallen is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig en de 
internationale populatieomvang neemt toe. Handhaving van de huidige aantallen is 
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A038 Wilde zwaan 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 35 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen wilde zwanen van nationale betekenis. Eén van de belangrijkste 

concentratiegebieden in Nederland, na het IJsseldal en landelijke delen van 
Noordoostpolder en Zuidelijk Flevoland. Wintergast, vooral van november-maart. 
Aantallen fluctueren met maxima van 100-200 vogels, zonder duidelijke trend, wel 
verhoogde aantallen in de eerste helft van de jaren 90. Handhaving van de huidige 
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aantallen is voldoende want de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is 
gebaseerd op een minder gunstig toekomstbeeld op grond van klimaatveranderingen 
en extensivering van landbouw, factoren die buiten de Oostvaardersplassen spelen. 

 
A041 Kolgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 6000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kolganzen niet van nationale of internationale betekenis. Wintergast van 

oktober-maart. Aanvankelijk vooral rond de Grote Plas in het binnenkaadse deel. In de 
jaren negentig toegenomen in het buitenkaadse deel, m.n. het oostelijke, vernatte deel, 
maar de aantallen fluctueren sterk. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende 
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A043 Grauwe gans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 5500 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen grauwe ganzen van nationale en internationale betekenis. Een van de 

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

 
A045 Brandgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 2000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen brandganzen van internationale betekenis. Hele jaar, maar vooral wintergast 

van oktober-april, met pieken in november en maart. Vooral rond 2000 sterk 
toegenomen, vrijwel uitsluitend in het buitenkaadse deel. Handhaving van de huidige 
aantallen is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A048 Bergeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 450 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen bergeenden niet van nationale of internationale betekenis. Hele jaar, maar 

lage aantallen in de ruitijd (juli-september), doortrekpieken in oktober/november en 
maart/april. Aanvankelijk verspreid over het binnenkaadse gebied, enigszins positief 
reagerend op de drooglegging van het westelijke compartiment, maar later 
geconcentreerd in het oostelijke compartiment. Binnenkaads over het geheel sterk 
afgenomen sinds de jaren tachtig, voor een deel gecompenseerd door opkomst in het 
buitenkaadse deel nadat dit is vernat. Daardoor sinds begin jaren negentig licht 
afnemend; o.a. door dat het buitenkaadse gebied in het najaar veel minder belangrijk is 
(verg. pijlstaart, kemphaan, grutto), keren de aantallen niet terug op het oude niveau. 
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Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A050 Smient 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 35.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen smienten niet van nationale of internationale betekenis. Wintergast 

september-april. Vroeger vooral in de Grote Plas, tegenwoordig grotendeels in het 
oostelijke deel van het buitenkaadse gebied, sinds dit is vernat. Aantallen sindsdien 
hoger dan in de jaren tachtig. Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want 
de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A051 Krakeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 1000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen krakeenden van internationale betekenis. Vooral in de zomer (juni-augustus), 

maar ook doortrekpieken in september en in in het buitenkaadse gebied ook in 
maart/april. Zowel binnen- als buitenkaads in de jaren negentig toegenomen. 
Handhaving van de huidige aantallen is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A052 Wintertaling 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 1700 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen wintertalingen van internationale betekenis. Een van de belangrijkste 

gebieden in Nederland. Hele jaar, maar sterk geconcentreerd in het najaar, hoogste 
aantallen augustus-november. Zeer hoge aantallen in de jaren 1988-90 (tot meer dan 
125.000 in oktober 1988), toen het westelijke compartiment van het binnenkaadse 
gebied was drooggevallen. Zaden van pioniervegetatie de de slikplaat begroeiden 
trokken de Wintertalingen aan. Na terugkeer van het water in 1990 lagere aantallen 
zonder duidelijke trend. Tegenwoordig sterk geconcentreerd in het oostelijke 
buitenkaadse gebied sinds dat eind jaren negentig is vernat. Handhaving van de huidige 
aantallen is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A054 Pijlstaart 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 300 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen pijlstaarten van internationale betekenis. Tot in 1992 doortrekker in veel 

grotere aantallen in september/oktober, met een veel kleinere voorjaarspiek in april. 
Deze vogels waren sterk geconcentreerde in de omgeving van de Grote Plas rond de 
jaren dat deze was drooggelegd (1987-90), net als bij de Wintertaling wellicht in verband 
met de beschikbaarheid van zaden van de pioniervegetatie op de slikplaat. Anders dan 
de Wintertaling bleef de Pijlstaart echter in grote aantallen komen tot in 1992. Daarna is 
de najaarspiek vrijwel verdwenen. Sindsdien fluctueren de aantallen met een optimum 
omstreeks 2000, maar sindsdien zijn de aantallen lager dan ooit. Toch is handhaving van 
de huidige aantallen voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A056 Slobeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 1300 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen slobeenden van (sommige jaren grote) internationale en grote nationale 

betekenis. Verreweg het belangrijkste gebied in Nederland. Hele jaar, maar sterk 
geconcentreerd in de nazomer (ruiperiode), met hoge aantallen in juni-oktober, piek in 
augustus. Kleine voorjaarspiek in april. In de jaren tachtig geconcentreerd in het 
noordelijke deel van het binnenkaadse gebied, later deels verschoven naar de Grote Plas 
(na afloop van de drooglegging van 1987-90). Tegenwoordig vooral Hoekplas en 
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Aalscholverbos, maar lagere aantallen ook in de buitenkaadse gebieden sinds die eind 
jaren negentig zijn vernat. Aantallen vertonen met enige fluctuatie een doorgaande 
toename die overeenkomt met de landelijke trend. Handhaving van de huidige aantallen 
is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A059 Tafeleend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 12.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Slaapplaatsfunctie met aantallen tafeleenden van nationale en internationale betekenis. 

Aanvankelijk grotendeels op de Hoekplas, maar sinds circa 1994 wordt ook de Grote Plas 
door grote groepen gebruikt. Seizoenspatroon is veranderd van overwinteraar (juli-
)september-maart met een sterke piek in dec tot veel vroegere aanwezigheid van grote 
aantallen in september/oktober in de Grote Plas. Dit komt net als bjj de Kuifeend 
overeen met veranderingen van het seizoenspatroon in het Markermeer, dat als 
overwinteringsgebied minder belangrijk is geworden door afname van de dichtheid van 
driehoeksmosselen. Veel van de tafeleenden die rusten in de Oostvaardersplassen 
foerageren ’s nachts in het Markermeer en IJsselmeer. De landelijk ongunstige staat van 
instandhouding is vooral een gevolg van afname van de totale aantallen die zich echter 
vooral in het rivierengebied voordoet. In het IJsselmeergebied zijn de aantallen stabiel, 
zodat handhaving van de huidige situatie voldoende is.   

 
A061 Kuifeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 40.000 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Slaapplaatsfunctie. Aantallen kuifeenden van internationale betekenis. Tot midden jaren 

negentig toegenomen, daarna sterk fluctuerend zonder duidelijke trend. Aanvankelijk 
grotendeels op de Hoekplas, maar sinds circa 1993 wordt ook de Grote Plas door grote 
groepen gebruikt. Seizoenspatroon veranderd van overwinteraar oktober-maart met een 
sterke piek in maart tot veel vroegere aanwezigheid van grote aantallen in 
september/oktober in de Grote Plas met in de rest van de winter in de Hoekplas nog 
lage aantallen. Dit komt net als bij de Tafeleend overeen met veranderingen van het 
seizoenspatroon in het Markermeer, dat als overwinteringsgebied minder belangrijk is 
geworden door afname van de dichtheid van driehoeksmosselen. Veel van de 
kuifeenden die rusten in de Oostvaardersplassen foerageren ’s nachts in het 
Markermeer en IJsselmeer. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig 
door een te verwachten afname als gevolg van oligotrofiëring en terugkeer van zout-
zoet overgangen. Omdat de Oostvaardersplassen hieraan niet bijdragen is behoud van 
de huidige situatie voldoende. 

 
A068 Nonnetje 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud 

populatie regio IJsselmeergebied van ten minste 250 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Slaapplaatsfunctie met aantallen nonnetjes van nationale betekenis. Wintergast 

oktober-april. In de jaren tachtig soms hoge aantallen op de Hoekplas maar nogal 
onregelmatig aanwezig en later veel meer verspreid over het binnenkaadse gebied, 
sinds begin jaren negentig geen duidelijke trend. De landelijke staat van instandhouding 
is matig ongunstig door een licht negatieve (niet significante) tendens een mogelijke 
afname als gevolg van verminderde voedselbeschikbaarheid voor viseters in m.n. het 
IJsselmeergebied. Ook de afname van het doorzicht in het naastgelegen Markermeer 
kan een rol spelen. De Oostvaardersplassen hebben geen deel aan deze ontwikkelingen 
zodat handhaving van de huidige situatie voldoende is. 

 
A075 Zeearend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied. 
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Toelichting Aantallen zeearenden van grote nationale betekenis. Belangrijkste gebied in Nederland, 
jaarlijks overwinteren hier 1 tot 3 vogels, met een tendens tot toename. Handhaving van 
de huidige aantallen is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is 
gunstig. 

 
A132 Kluut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 80 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kluten tot voor kort van internationale betekenis. Doortrekker rond augustus-

oktober en in kleine aantallen rond apr-juni. In de loop van de jaren negentig (later dan 
kemphaan en grutto) afgenomen en slechts beperkt reagerend op de vernatting van het 
buitenkaadse gebied. Relatief veel in het oostelijke compartiment van het binnenkaadse 
deel, aanvankelijk grotendeels in de Krenteplas, maar tenslotte overgebleven 
concentraties vooral in de Hoekplas. Ondanks de afname in verband met landelijk 
gunstige staat van instandhouding op onderdelen populatie en leefgebied geen 
herstelopgave. 

 
A151 Kemphaan 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 300 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kemphanen niet meer van nationale of internationale betekenis. Was in het 

binnenkaadse gebied in de jaren tachtig doortrekker met tot circa 3000 vogels in de 
periode juli- oktober en veel lagere aantallen tijdens de voorjaarstrek in mei. In de loop 
van de jaren negentig zijn deze concentraties binnenkaads volledig verdwenen. Sinds 
het midden van de jaren negentig worden in het buitenkaadse gebied groepen van 
enkele honderden vogels gezien, zowel tijdens de najaarstrek als in het voorjaar, maar 
respectievelijk later (oktober) en vroeger (april) dan vroeger. Deze ontwikkeling is echter 
geen volledige compensatie voor het verdwijnen van de binnenkaadse concentraties. De 
ontwikkelingen komen sterk overeen met die van de grutto.  Ook elders in de regio een 
negatieve tendens. De landelijke staat van instandhouding is (matig) ongunstig 
vanwege internationaal dalende aantallen. Omdat de oorzaak van deze afname 
onduidelijk is dan wel in de omstandigheden voor broedvogels gezocht moet worden, 
wordt hier uitgegaan van een behoudopgave. 

 
A156 Grutto 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

IJsselmeergebied van ten minste 500 vogels (maandgemiddelde). 
Toelichting Aantallen grutto’s niet meer van nationale of internationale betekenis. Was in het 

binnenkaadse gebied in de jaren tachtig doortrekker met tot circa 20.000 vogels in de 
nazomer (juli/augustus) en veel lagere aantallen tijdens de voorjaarstrek in maart. In de 
loop van de jaren negentig zijn deze concentraties binnenkaads grotendeels verdwenen. 
Sinds het midden van de jaren negentig worden in het buitenkaadse gebied groepen 
van enkele honderden vogels gezien, vooral tijdens de voorjaarstrek in februari/maart. 
Deze ontwikkeling is echter geen volledige compensatie voor het verdwijnen van de 
binnenkaadse concentraties. De ontwikkelingen komen sterk overeen met die van de 
Kemphaan. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig op grond van de 
band tussen de trekvogelaantallen en de broedvogelpopulatie, die afneemt. De 
aantallen trekvogels in de telgebieden zijn echter min of meer stabiel en de 
herstelopgave dient dus in de broedgebieden gelegd te worden. Dit betekent dat de hier 
gehanteerde behoudopgave op termijn niet realistisch is zonder maatregelen in de 
broedgebieden. 
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Synopsis 
 

Broedvogelsoorten Landelijke staat 
van 

instandhouding 

Rel. bijdrage van 
het gebied aan de 

NL pop. 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

     

A004 – Dodaars + + = = 
A017 – Aalscholver + ++ = = 

A021 – Roerdomp  - - + = = 
A022 – Woudaap - - + = = 

A027 – Grote zilverreiger + +++ = = 

A034 – Lepelaar + + = = 
A081 – Bruine kiekendief + + = = 

A082 – Blauwe kiekendief - - + > > 
A119 – Porseleinhoen - - + > = 

A272 – Blauwborst + - = = 

A275 – Paapje - - + = = 
A292 – Snor - - ++ = = 

A295 – Rietzanger - + = = 
A298 – Grote karekiet - - - = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Landelijke staat van 

instandhouding 
Rel. bijdrage van 
het gebied aan de 

NL pop. 

Doelstelling 
leefgebied6 

Doelstelling 
populatie6 

     
A391 – Aalscholver + (s+) = = 

A026 – Kleine zilverreiger + - = = 

A027 – Grote zilverreiger + ++ = = 
A034 – Lepelaar + + = = 

A038 – Wilde zwaan - + = = 
A041 – Kolgans + - = = 

A043 – Grauwe gans + + = = 

A045 – Brandgans + - = = 
A048 – Bergeend + - = = 

A050 – Smient + - = = 
A051 – Krakeend + - = = 

A052 – Wintertaling - - = = 

A054 – Pijlstaart + - = = 
A056 – Slobeend + ++ = = 

A059 – Tafeleend - - s+ = = 
A061 – Kuifeend - s- = = 

A068 – Nonnetje - s+ > = 

A075 – Zeearend + + = = 
A132 – Kluut + - = = 

A151 – Kemphaan - - = = 
A156 – Grutto - - = = 
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Natura 2000 gebied 15 – Van Oordt’s Mersken 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Beekdalen 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL2003050 + NL9802046 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren 
Provincie: Friesland 
Gemeente:  Opsterland 
Oppervlakte:  864 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Van Oordt’s Mersken ligt in de benedenloop van de Boorne (of Koningsdiep) op de overgang van 
zandgronden naar laagveen en op de overgang van de laterale gradiënt van het beekdal. Het terrein 
kent een kleinschalige afwisseling van diverse typen grasland en moerassen. Het gebied is vooral van 
belang vanwege de aanwezige blauwgraslanden, daarnaast komen Dotterbloemhooilanden en Grote 
zeggenvegetaties voor. Het laagste deel is een belangrijke ganzenpleisterplaats. 
Van enig belang als broedgebied voor soorten van kruidenrijke graslanden (paapje). 
 
 
Begrenzing (zie kaart) 
 
Alleen technische aanpassingen. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H6230 Heischrale graslanden 
H6410 Blauwgraslanden 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1145 Grote modderkruiper  
H1149 Kleine modderkruiper  
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A041 Kolgans - n 
A050 Smient - n 
A156 Grutto - n 
A275 Paapje - b 
A045 Brandgans - n 
 
Voorstel voor het aanvullen van de database: 
A151 Kemphaan – b 
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Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H4010 Vochtige heiden 
H4030 Droge heiden 
 
 
Kernopgaven 
 
5.06 Beekdalflanken: Ontwikkelen van kleinschalige mozaïeken van heischrale graslanden 

6230 en blauwgraslanden 6410 met andere beekdalgraslanden en met vochtige heiden 
(hogere zandgronden) op de beekdalflank 4010_A t b.v. herpetofauna en insekten. 

 
 
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 
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 komt over een geringe oppervlakte voor in 

mozaïek met habitattype 6410 blauwgraslanden. Bij verbetering van oppervlakte en 
kwaliteit van het habitattype 6410 blauwgraslanden kunnen de heischrale graslanden 
(6230) meeliften. 

 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion 

caeruleae) 
Doel Behoud oppervlakte, behoud kwaliteit van locaties waar het habitattype 

blauwgraslanden goed ontwikkeld is en verbetering van kwaliteit van locaties waar het 
habitattype blauwgraslanden matig ontwikkeld is. 

 Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt voor op de overgang van zand naar beekdal. Het 
type is hier goed ontwikkeld in een heischrale variant en komt voor in het laagveen. Op 
geplagde delen komt opvallend veel melkviooltje voor. 

 
Soorten 
H1145 Grote modderkruiper  
Doel Vooralsnog geen instandhoudingsdoel. 
Toelichting De grote modderkruiper komt mogelijk voor in het dal van de Boorne, maar de 

verspreiding van de soort in Friesland is onvoldoende bekend. Mocht de soort hier 
voorkomen dan is de populatie van belang gezien het geringe aantal vondsten in deze 
provincie. 
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H1149 Kleine modderkruiper  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De kleine modderkruiper komt voor in het dal van de Boorne. De verspreiding van de 

soort in Friesland is onvoldoende bekend. De populatie van belang gezien de weinige 
vondsten in deze provincie. 

 
Broedvogels 
A151 Kemphaan 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel lokale populatie 

van ten minste 10 paren als bijdrage aan sleutelpopulatie Friese merengebied. 
Toelichting Van oudsher is de kemphaan broedvogel in Van Oordt’s Mersken met in de periode 

1999-2003 0-8 paar. 
 
A275 Paapje 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel lokale populatie als 

bijdrage aan regionale sleutelpopulatie Fries-Drentse grensstreek. 
Toelichting Van oudsher is het paapje broedvogel in Van Oordt’s Mersken met in de periode 1993-97 

4-6 paren. De laatste jaren ontbrekend: 2001 en 2002 0 paar.  
 
Niet-broedvogels 
A041 Kolgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie in regio 

Beekdalen. Enige afname ten gunste van habitattype 6230 heischrale graslanden is 
aanvaardbaar. 

Toelichting Aantallen kolganzen van nationale en internationale betekenis. Sinds midden jaren 
tachtig sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A045 Brandgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie in regio 

Beekdalen. Enige afname ten gunste van habitattype 6230 heischrale graslanden is 
aanvaardbaar. 

Toelichting Aantallen van nationale en internationale betekenis. Sinds midden jaren tachtig sterk 
toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat 
van instandhouding is gunstig. 

 
A050 Smient 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie in regio 

Beekdalen. Enige afname ten gunste van habitattype 6230 heischrale graslanden is 
aanvaardbaar. 

Toelichting Aantallen niet van nationale of internationale betekenis. Tendens van toename. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A156 Grutto 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie in regio 

Beekdalen. 
Toelichting Slaapplaatsfunctie met aantallen van grote nationale betekenis. Trendgegevens niet 

beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijk 
ongunstige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op gebieden buiten het 
Natura2000 netwerk en de kwaliteit van de broedgebieden. 
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Aanvullende doelen 
Broedvogels 
A156 Grutto 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud huidige sleutelpopulatie van ten 

minste 150 paren. 
Toelichting Recente tellingen wijzen op een populatie van circa 150 paren.   
 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Landelijke staat 

van 
instandhouding 

Rel. bijdrage van 
het gebied in NL 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

     

H6230 - - - > > 
H6410 - - + =  (=) > 

     

Soorten Landelijke staat 
van 

instandhouding 

Rel. bijdrage van 
het gebied aan de 

NL pop. 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

     

H1145 - - geen* geen* 
H1149 + - = = 

*Zolang de precieze verspreiding van de soort in deze omgeving niet bekend is 
 

Broedvogelsoorten Landelijke staat 
van 

instandhouding 

Rel. bijdrage van 
het gebied aan de 

NL pop. 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

     

A151 – Kemphaan - - - > > 

A275 – Paapje - - - > > 

 
Niet-broedvogelsoorten 
 

Landelijke staat van 
instandhouding 

Rel. bijdrage van 
het gebied aan de 

NL pop. 

Doelstelling 
leefgebied6 

Doelstelling 
populatie6 

     

A041 - Kolgans + + = (<) = 

A045 - Brandgans + + = (<) = 

A050 - Smient + - = (<) = 

A156 - Grutto - - (s++) = = 
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Natura 2000 gebied 18 – Rottige Meenthe & Brandemeer 
 
(zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL9803006 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Provincie Friesland, particulieren 
Provincie: Friesland 
Gemeente:  Weststellingwerf 
Oppervlakte:  1.396 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Rottige Meenthe & Brandemeer zijn een laagveenverlandingsgebied dat de noordelijke 
voortzetting vormt van de laagvenen van Noordwest-Overijssel. Naast de Weerribben en De Wieden is 
dit het belangrijkste gebied in Nederland is voor de grote vuurvlinder. Jonge verlanding komt goed op 
gang. 
 
 
Begrenzing (zie kaart) 
 
Begrenzing op kaart nog ongewijzigd: er zijn geen of alleen technische aanpassingen voorzien.  
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
H4010 Vochtige heiden 
H7140 Overgangs-en trilveen 
H7210 Galigaanmoeras 
H91D0 Hoogveenbossen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1042 Gevlekte witsnuitlibel  
H1060 Grote vuurvlinder  
H1134 Bittervoorn   
H1149 Kleine modderkruiper  
H1318 Meervleermuis  
 
Voorstel voor het aanvullen van de database: 
H1903 Groenknolorchis 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H6410  Blauwgraslanden 
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Kernopgaven 
 
4.08 Evenwichtig systeem: Herstel evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en 

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

4.09 Compleetheid in ruimte en tijd: Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd 
vertegenwoordigd: overgangs- en trilvenen 7140, met onder meer groenknolorchis, grote 
vuurvlinder en vochtige heiden (laagveengebied) 4010_B, hoogveenbossen 91D0, 
blauwgraslanden 6410 en galigaanmoerassen *7210, in samenhang met gemeenschappen van 
open water. 

4.15 Vochtige graslanden: Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden 6410, 
glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 6510_B, met name 
kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de kemphaan en watersnip. 

 
 
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 
H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Er is een relatief grote oppervlakte open water behorend tot habitattype meren met 

krabbenscheer en fonteinkruiden voorhanden. Na genomen waterbeheersmaatregelen 
is reeds een gunstige ontwikkeling van dit habitattype te zien, die moet leiden tot het 
gestelde doel. 

 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige heiden, laagveengebied (subtype B). 
Toelichting Het gebied biedt mogelijkheden voor enige uitbreiding van het habitattype vochtige 

heiden, laagveengebied, maar gezien de grote betekenis die het gebied nu heeft voor 
jongere verlandingsstadia, wordt dit niet als doel gesteld. Er is echter geen reden een 
natuurlijke ontwikkeling van dit habitattype tegen te gaan. 
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H7140 Overgangs-en trilveen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen, trilvenen 

(subtype A) en behoud oppervlakte en kwaliteit overgangs- en trilvenen, 
veenmosrietlanden (subtype B). 

Toelichting In het gebied is het habitattype overgangs- en trilvenen aanwezig in matige staat 
(subtype A: trilvenen) en in uitstekende staat (subtype B: veenmosrietlanden). Over een 
kleine oppervlakte is subtype A overigens ook in goede staat aanwezig, o.a. met Rood 
schorpioenmos. Uit subtype B mag zich het habitattype 4010 vochtige heiden, 
laagveengebied (subtype B) ontwikkelen, mits de netto-oppervlakte veenmosrietlanden 
niet vermindert; daartoe is een ontwikkeling van veenmosrietlanden uit rietlanden en 
jongere verlandingsstadia noodzakelijk. 

 
H7210 *Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion 

davallianae 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting De Rottige Meenthe is waarschijnlijk een van de meest geschikte gebieden voor 

uitbreiding van het bedreigde habitattype galigaanmoerassen. 
 
H91D0 *Veenbossen 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype veenbossen is een natuurlijke component in het landschapsmozaïek, 

maar uitbreiding is niet noodzakelijk. 
 
Soorten 
H1042 Gevlekte witsnuitlibel  
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot 

een duurzame populatie van ten minste 1.000 volwassen individuen. 
Toelichting De gevlekte witsnuitlibel heeft een zeer ongunstige gunstige staat van instandhouding 

door het tekort aan gebieden en de landelijk te geringe populatiegrootte. Het gebied 
omvat een vrij groot deel van het potentiële leefgebied en daarom is het noodzakelijk 
dat de populatie uitgroeit tot 8% van het landelijke doel. 

 
H1060 Grote vuurvlinder  
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot 

een duurzame populatie van ten minste 1.000 volwassen individuen. 
Toelichting De grote vuurvlinder heeft een zeer ongunstige gunstige staat van instandhouding; het 

gebied bevat één van de drie populaties in Nederland, die geen van alle duurzaam zijn. 
 
H1134 Bittervoorn  
Doel Behoud verspreiding en behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het gebied ligt binnen het hoofdverspreidingsgebied van de soort en is daarom van 

relatief groot belang voor de bittervoorn. 
 
H1149 Kleine modderkruiper  
Doel Behoud verspreiding en behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van instandhouding; de 

soort komt in Nederland algemeen en wijd verspreid voor. De soort deelt grotendeels 
zijn niche met de habitat van de bittervoorn. Bij het realiseren van de doelen voor deze 
soort, zullen populaties van de kleine modderkruiper zich naar verwachting duurzaam 
kunnen handhaven. 

 
H1318 Meervleermuis  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied voor de meervleermuis, in de nabijheid van het 

gebied zijn kraamkolonies aanwezig.  
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H1903 Groenknolorchis  
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.  
Toelichting De soort komt voor in een tamelijk kleine populatie op laaggelegen percelen langs 

sloten; de uitbreidingsdoelstelling kan gerealiseerd worden door middel van de 
uitbreidingsdoelstelling van habitattype 7140 overgangs- en trilvenen, trilvenen (subtype 
A). 

 
Aanvullende doelen 
Broedvogels 
A021 Roerdomp 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 6 

paren ten behoeve van sleutelpopulatie Friese merengebied. 
Toelichting In de periode 1999-2003 werden jaarlijks 5-9 paren roerdompen vastgesteld. 
 
A298 Grote karekiet 
Doel Herstel omvang en kwaliteit leefgebied voor herstel lokale populatie van ten minste 5 

paren ten behoeve van sleutelpopulatie Friese merengebied. 
Toelichting De grote karekiet is vrijwel verdwenen uit het Friese merengebied. De Rottige Meenthe 

is één van de laatste broedplaatsen in deze streek. In de periode 1999-2003 werden 
jaarlijks 0-6 paren vastgesteld. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Landelijke staat 

van 
instandhouding 

Rel. bijdrage van 
het gebied in NL 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

     
H3150 - + > > 

H4010_B - - = = 
H7140_A - - + > > 

H7140_B - ++ = = 
H7210 - ++ > = 

H91D0 + - = = 
     

Soorten Landelijke staat 
van 

instandhouding 

Rel. bijdrage van 
het gebied aan de 

NL pop. 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

     
H1042 - - + > > 

H1060 - - + > > 
H1134 - + = = 

H1149 + + = = 
H1318 - - = = 

H1903 - - + > > 
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Natura 2000 gebied 25 – Drentsche Aa-gebied 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Beekdalen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL9801009 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Defensie, Het Drentse Landschap 
Provincie: Groningen, Drenthe 
Gemeente:  Anloo, Assen, Eelde, Gasselte, Gieten, Haren, Rolde, Vries, Zuid-Laren 
Oppervlakte:   3.966 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van Drenthe is een van de laatste gave 
stroomdalen van ons land. Het bestaat uit oud Drents cultuurlandschap met madelanden 
(graslanden), bosjes, houtwallen, essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen, hunebedden 
en landgoederen. Door het gebied lopen een groot aantal beken en beekjes, waaronder de Drentsche 
Aa, Schipborgsche Diep, Zeegser loopje, Anloër diepje, Gasterensche Diep, Deurzerdiep, Andersche 
Diep en Amerdiep. Het Natura 2000 gebied bestaat, naast de madelanden van de Drentsche Aa, uit de 
onderdelen Balloërveld, Oudemolen, Gasterse Duinen (in weerwil van de naam vooral een nat 
gebied), Gasterse Holt, Kampsheide, Eexterveld, De Strubben, De Vijtig Bunder en de omgeving van 
Zeegse. Ten zuiden van dit gebied liggen nog de afzonderlijke bijbehorende terreinen Geelbroek, 
omgeving van Amen en Andersche Diep. Het Ballooërveld (Defensie) is een uitgebreid heidegebied 
met enig naaldbos en archeologisch belangrijke elementen (grafheuvels, celtic fields, hessenwegen). 
De Gasterse Duinen is een heuvelachtig gebied met stuifzand, heide, gagelstruwelen en bos. 
Kampsheide omvat droge en vochtige heide, jeneverbesstruwelen, ven, naald- en loofbos, alsmede 
grafheuvels en celtic fields . De Vijftig Bunder is een heidegebied in het noorden, op de overgang van 
het stroomdal van de Drentsche Aa. 
 
Begrenzing (zie kaart) 
 
Begrenzing op kaart nog ongewijzigd: er zijn geen of alleen technische aanpassingen voorzien. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H2310 Stuifzandheiden met struikhei 
H2330 Zandverstuivingen 
H4010 Vochtige heiden 
H5130 Jeneverbesstruwelen 
H6230 Heischrale graslanden 
H6410 Blauwgraslanden 
H9160 Eiken-haagbeukenbossen 
H9190 Oude eikenbossen 
H91E0 Vochtige alluviale bossen 
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Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1099 Rivierprik  
H1134 Bittervoorn   
H1145 Grote modderkruiper  
H1149 Kleine modderkruiper  
H1166 Kamsalamander 
 
Voorstel voor het aanvullen van de database: 
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 
H3160 Zure vennen 
H3260  Riveren en beken met waterplanten  
H7110 Actief hoogveen 
H7140  Overgangs- en trilvenen  
H7150  Pioniervegetaties met snavelbiezen  
H91D0 Hoogveenbossen 
H1163  Rivierdonderpad   
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H3130 Zwakgebufferde vennen 
 
 
Kernopgaven 
 
5.02 Herstel beeklopen: Herstel beeklopen met natuurlijke morfologie, dynamiek en 

waterkwaliteit, op landschapsschaal, o.a. t.b.v. gaffellibel, beekprik, rivierprik, 
rivierdonderpad.  

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

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

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

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

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

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

 
 
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. 
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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.  
 
Habitattypen 
H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit, achteruitgang ten gunste van 

habitattype 4010 vochtige heiden is toegestaan. 
Toelichting De kwaliteit (met bijbehorende fauna) van stuifzanden met struikhei is deels te 

verbeteren door (op korte termijn) een adequater beheer, deels door (op lange termijn) 
betere milieuomstandigheden. Een minder consoliderend beheer is gewenst (toename 
dynamiek), maar dit wordt belemmerd door de onmogelijkheid tot plaggen op 
archeologisch belangwekkende stukken (in Balloërveld en Kampsheide). Uitbreiding 
oppervlakte is mogelijk vanuit (naald)bos. 

 
H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype binnenlandse kraaiheibegroeiingen is landelijk in een gunstige staat van 

instandhouding. De oppervlakte neemt in het gebied toe door natuurlijke successie (o.a. 
in Kampsheide en Kniphorstbos), maar verbetering van de kwaliteit (verjonging) is 
noodzakelijk omdat het habitattype 2320 binnenlandse kraaiheibegroeiingen door 
veroudering soortenarmer wordt. 

 
H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
Doel Uitbreiding oppervlakte, behoud kwaliteit van locaties waar het habitattype 

zandverstuivingen goed ontwikkeld is en verbetering kwaliteit van locaties waar het 
habitattype zandverstuivingen matig ontwikkeld is. 

Toelichting Ondanks recente uitbreiding (kap van omringend bos) blijkt instandhouding van de 
huidige kwaliteit (met bijbehorende fauna) moeilijk. De oppervlakte dient een minimale 
grootte te hebben waarbij het habitattype 2330 zandverstuivingen zichzelf in stand kan 
houden.  

 
H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 
Doel Behoud oppervlakte, behoud kwaliteit van locaties waar het habitattype zure vennen 

goed ontwikkeld is en verbetering kwaliteit van locaties waar het habitattype zure 
vennen matig ontwikkeld is. 

Toelichting Het habitattype komt voor op meerdere locaties, waarvan de meeste een goede 
kwaliteit kennen. Zo zijn enkele vennen aanwezig met slangewortel. Een aantal andere 
vennen bieden goede mogelijkheden voor herstel. 

 
H3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 

fluitantis en het Callitricho-Batrachion 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en waterplanten, 

waterranonkels (subtype A). 
Toelichting Het habitattype 3160 beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels  (subtype A) 

komt in het gebied voor in het Andersche diepje en bij Oude molen (op verschillende 
plaatsen). Door natuurontwikkeling breidt het type zich plaatselijk uit, elders zijn goede 
mogelijkheden voor herstel, zowel in beken als geïsoleerd liggende wateren.  
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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 in enkele 

deelgebieden voor. Met vernatting is verbetering kwaliteit en uitbreiding oppervlakte 
mogelijk.  

 
H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Voor duurzaam behoud van het habitattype jeneverbesstruwelen zijn nieuwe 

vestigingen van jeneverbessen vereist. De belangrijkste groeiplaats van het habitattype  
jeneverbesstruwelen is de Kampsheide. 

 
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
Doel Uitbreiding oppervlakte, behoud kwaliteit van locaties waar het habitattype heischrale 

graslanden goed ontwikkeld is en verbetering kwaliteit van locaties waar het 
habitattype heischrale graslanden matig ontwikkeld is. 

Toelichting Het habitattype heischrale graslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat 
van instandhouding. Herstel van dit habitattype is mogelijk door tegengaan van 
verdroging en eutrofiëring. Herstel is mogelijk op meerdere plaatsen op de  overgang 
van zandgrond naar beekdal. 

 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion 

caeruleae) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van 

instandhouding; het habitattype komt voor op keileembodems en op de overgang van 
zandgrond naar veen; herstel is in dit gebied op meerdere plaatsen mogelijk. 

 
H7110 Actief hoogveen 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype 

B). 
Toelichting Het habitattype 7110 actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) komt voor in een 

pingoruïne in het Ballooërveld. Verbetering van de kwaliteit is hier mogelijk door het 
tegengaan van verdroging. 

 
H7140 Overgangs- en trilveen 
Doel Uitbreiding oppervlakte, behoud kwaliteit van locaties waar het habitattype overgangs- 

en trilvenen goed ontwikkeld is en verbetering kwaliteit van locaties waar het 
habitattype overgangs- en trilvenen matig ontwikkeld is. 

Toelichting Zowel subtype A: overgangs- en trilvenen, trilvenen als subtype B overgangs- en 
trilvenen, veenmosrietlanden komen in het gebied voor. Subtype A is landelijk gezien in 
een zeer ongunstige staat van instandhouding, subtype B is matig ongunstig. Op 
sommige locaties komen goed ontwikkelde voorbeelden voor met o.a. draadzeggen en 
paardehaarzegge.  

 
H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype komt voor op plagplekken in habitattype 4010 vochtige heiden, hogere 

zandgronden (subtype A), maar zal voor een groot deel weer omvormen tot dit 
habitattype. Voor behoud van de soortensamenstelling is het van belang her en der in 
het terrein pionierplekken te behouden. 
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H9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, hogere 
zandgronden (subtype A). 

Toelichting Het subtype A, eiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden verkeert landelijk in een 
zeer ongunstige staat van instandhouding. Het type komt op kleine schaal voor op 
bodems waarin potklei en/of keileem voor een slecht waterdoorlatende laag zorgen, 
zoals in het Gastersche Holt en het Geelbroek (bosje Bloemendaal). Bijzondere soorten 
zijn onder meer heelkruid en gulden boterbloem. Het type kan in Geelbroek verbeterd 
worden in kwaliteit door verbetering van de waterhuishouding. Het type is dermate 
versnipperd, dat uitbreiding (in mozaïek met habitattype 91E0 vochtige alluviale bossen) 
noodzakelijk is.  

 
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen is over een relatief grote oppervlakte aanwezig in de 

vorm van strubbenbossen (Anloerstrubben, Kniphorsterbos, De Vijftig Bunder, 
omgeving Amen). Waar het type in minder goede vorm voorkomt (jong bos, zoals bij 
Oudemolen), is gedeeltelijke omvorming gunste van habitattype 2310 stuifzandheiden 
met struikhei heide en habitattype 6230 heischrale graslanden toegestaan. 

 
H91D0 *Veenbossen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting  Het habitattype hoogveenbossen komt voor in slenken van de heide en aangrenzende 

bovenloop. Er zijn goede mogelijkheden voor uitbreiding. 
 
H91E0 *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  Het subtype vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C) komt in 

matige kwaliteit en versnipperd voor, onder meer in de middenloop (o.a. de 
Burgvollen). Het subtype kan verbeterd worden in kwaliteit door verbetering van de 
waterhuishouding. 

 
Soorten 
H1099 Rivierprik  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Toelichting Een van de twee rivieren waar een paaipopulatie bekend is. De paaipopulatie in de 

Drentse Aa zal duurzamer worden door het elders verbeteren van de trekroute.  
 
H1134 Bittervoorn   
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie, achteruitgang ten 

gunste van habitattype 3260 beken en waterplanten, waterranonkels (subtype A) is 
toegestaan. 

Toelichting De bittervoorn is in grote aantallen bekend uit het Rolderdiep, waar de natuurlijkheid 
van de beek is aangetast (rechtgetrokken). 

 
H1145 Grote modderkruiper 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Mogelijk bevindt zich in de Drentsche Aa een belangrijke populatie van de grote 

modderkruiper, maar de verspreiding binnen Drenthe is onvoldoende bekend. 
 
H1149 Kleine modderkruiper  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
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Toelichting De kleine modderkruiper is zeldzaam in Drenthe, maar juist uit het stroomdal van de 
Drentse Aa zijn waarnemingen bekend. De exacte verspreiding en populatiegrootte is 
onvoldoende bekend. 

 
H1163 Rivierdonderpad 
Doel Uitbreiding omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Voor zover bekend komt de rivierdonderpad in de provincie Drenthe alleen in de 

Drentsche Aa voor (o.a. in het Gastersche Diep). De soort verkeert landelijk gezien in 
een gunstige staat van instandhouding, maar staat sterk onder druk in  beekdalen. 

 
H1166 Kamsalamander 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied en verbetering verbinding met 

belangrijke leefgebieden buiten het Natura 2000 gebied voor uitbreiding populatie. 
Toelichting In Noord-Drenthe komt de kamsalamander – ook historisch – slechts lokaal voor in 

kleine populaties. Het smalle beekdal van de Drentsche Aa is geen optimaal leefgebied. 
Het meest geschikte leefgebied wordt gevormd door poelen en voedselrijke vennen op 
de overgang van heide naar het beekdal. Dit betekent dat de soort vooral voorkomt op 
de grens van het gebied. In een bufferzone rondom het gebied dient extra aandacht te 
worden besteed aan deze soort. Voor een duurzaam behoud van deze kwetsbare 
populatie is een goede samenhang met de nabij gelegen vindplaatsen van essentieel 
belang. 

 
Aanvullende doelen 
Broedvogels 
A153 Watersnip 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud sleutelpopulatie van ten minste 80 

paren. 
Toelichting De watersnip was in de periode 1999-2003 broedvogel met maximaal 88 paren. De staat 

van instandhouding van deze soort is zeer ongunstig. Het gebied is een van de weinige 
graslandgebieden in Nederland waar de soort het relatief goed doet. 

 
A275 Paapje 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 5 

paren als bijdrage aan sleutelpopulatie Noordwest-Drenthe. 
Toelichting Na de verschraling ten gevolge van natuurontwikkeling is het paapje in het gebied 

gekomen, bij verdere vegetatieontwikkeling is soort weer in aantal afgenomen, 80-jaren 
maximaal 30 paren en in 1998 nog 17 paren. De staat van instandhouding van de soort 
is zeer ongunstig.  

 
A338 Grauwe klauwier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud lokale populatie van ten minste 5 

paren als bijdrage aan sleutelpopulatie noord, west en midden Drenthe . 
Toelichting In de periode 1999-2003 broedvogel met 5-10 paren. De staat van instandhouding van 

deze soort is zeer ongunstig, de soort heeft zich recent als broedvogel gevestigd in het 
gebied. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Landelijke staat 

van 
instandhouding 

Rel. bijdrage van het 
gebied in NL 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

     

H2310 - - + > (<) > 
H2320 - - = > 

H2330 - - - > = (>) 
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H3160 - + = = (>) 

H3260_A - - > > 
H4010_A - + > > 

H5130 - + = > 
H6230 - - - > = (>) 
H6410 - - + > > 

H7110_B - - - = > 
H7140_A - - + > (=) > 

H7140_B - + > (=) > 
H7150 - + = = 

H9160_A -- + > > 
H9190 - ++ = = 

H91D0 - + > = 
H91E0_C -  + > > 

     

Soorten Landelijke staat 
van 

instandhouding 

Rel. bijdrage van het 
gebied aan de NL 

pop. 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

     

H1099 + ++ = > 
H1134 - + = (<) = (<) 

H1145 - + = = 
H1149 + + = = 

H1163 - + > > 
H1166 - - > > 
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Bijlage 3: Kaartmateriaal 
 
 
 
2.1  Ligging van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, beschermde natuurmonumenten en de 

alternatieven 
2.2  Ligging Robuuste ecologische verbindingen en de alternatieven 
2.3  Ligging gebieden en verbindingszones van de Ecologische Hoofdstructuur en de alternatieven 
2.4  Ligging hotspot Van Oordt’s Mersken (ingezoomd) 
2.5  Ligging hotspot Rottige Meenthe en Brandemeer (ingezoomd) 
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Bijlage 3: Notitie SOVON Vogelonderzoek Nederland 
 



 
 
 
Notitie SOVON VOGELONDERZOEK NEDERLAND 

 
 
 
 
 
Bepaling effecten Zuiderzeelijnscenario’s op Gruttopopulaties 
 
Willy-Bas Loos 
Ruud Foppen 
6 februari 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in opdracht van Holland Railconsult 



Inleiding 
 
Volgens afspraak levert SOVON aan Holland Railconsult tabellen met aantallen (geschatte) 
grutto’s binnen de toegezonden tracé-scenario’s van het Zuiderzeelijnproject voor en na aanleg. 
Tevens wordt een korte beschrijving gegeven van de gevolgde werkzaamheden en resultaten. 
 
 



Beschrijving werkzaamheden en resultaten van de GIS-overlay 
Willy-Bas Loos 
 
Holland Railconsult heeft voor acht verschillende scenario’s geluidcontourlijnen aangeleverd.  
 
 
Results_160.dbf Hanzelijn 160 km/h 
Results_200.dbf Hanzelijn 160 km/h 
Results_mzb0.dbf Magneetzweefbaan variant 0 
Results_mzbc.dbf Magneetzweefbaan variant C 
Results_ref.dbf Referentie 
Results_var1.dbf IterCity/HSL 250 km/h variant 1 
Results_var4.dbf IterCity/HSL 250 km/h variant 4 
Results_var7.dbf IterCity/HSL 250 km/h variant 7 
 
SOVON heeft deze contourlijnen omgezet in vlakken (polygonen) per sectie en per 5 dB(a) zone 
(zie shapefiles). Tevens is de aanlegzone (aan weerszijden 25 meter van het tracé) aangegeven. 
SOVON heeft de beschikking over een digitale kaart met de aantallen broedende grutto’s in 
Nederland (zie www.grutto.nl voor de kaart en  www.sovon.nl voor een beschrijving van de 
methode). De gruttokaart geeft een schatting van het actuele aantal aanwezige gruttoparen (jaar 
2004) per 250x250 metercel. 
Vervolgens zijn de aantallen grutto’s bepaald per onderscheiden zone en sectie door een overlay-
actie in ARCGIS van de geluidvlakkenkaart met de gruttokaart.  
Er is gekozen voor een 5dB(a) zonering i.p.v. een 1 dB(a) zonering vanwege de grootte van de 
gruttokaartcellen. De afstanden in de 1 dB(a) zonering zijn t.o.v. de cellen heel klein en dat zou 
een schijnnauwkeurigheid bij de berekeningen betekenen omdat dan immers dient te worden 
aangenomen dat de Gruttoparen evenredig over de gehele cel verdeeld zitten. 
 
 

http://www.grutto.nl/
http://www.sovon.nl/


Resultaten van de database actie 
Ruud Foppen 
 
Voor iedere 5 dB zone is een afnamefractie bepaald aan de hand van het rapport ‘effect van 
treinverkeer op dichtheden van weidevogels, Tulp et al.”. In Bijlage 6 van dat rapport staan per 1 
dB klasse relatieve afnames van de dichtheid voor de grutto. Per 5 dB zone zijn de afnames van 
de diverse 1dB klasse gemiddeld (als een betrouwbare benadering voor het afname-effect in de 
gehele zone). In onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven. Hierbij is de range in 
geluidniveaus aangehouden waarvoor in de scenario’s de contourlijnen zijn bepaald. Afnames 
treden op bij geluidsniveaus boven 45 dB(a) en boven de 70 dB(a) wordt aangenomen dat de 
afname 100% is. Ook voor de zone die direct langs het tracé ligt (25 meter aan weerszijden) 
wordt een afname van 100%  doorberekend. 
 
5db-zone min max afnamefractie

37,5 35,0 40,0 0
42,5 40,0 45,0 0
47,5 45,0 50,0 0,036
52,5 50,0 55,0 0,186
57,5 55,0 60,0 0,43
62,5 60,0 65,0 0,656
67,5 65,0 70,0 0,822
72,5 70,0 75,0 1
77,5 75,0 80,0 1

 
Per geluidzone is het totaal aantal aanwezige gruttoparen vermenigvuldigd met de afnamefractie. 
Daarna zijn de afnames per geluidzone per sectie opgeteld om zodoende een effect per sectie te 
berekenen. Deze afnames (uitgedrukt in aantal paren grutto’s) staan tenslotte per sectie in een 
tabel samen met het oorspronkelijk aantal aanwezige grutto’s.  
De resultaten staan in tabellen  waarin per scenario, per sectie, per zone de gegevens staan 
weergegeven. Dit zijn databasebestanden met de volgende velden: 
 
codering Aanduiding voor de sectie van het tracé. De buffers van de tracés 

overlappen niet aan de uiteinden, dus je mag de aantallen optellen 
voor een totaal. 

id Identifier van het polygon. 
db Geluidsbelasting aantal deciBell maal 10. Als klasse van 5 dB, de 

waarde is het klassemidden. "9999" is het ruimtebeslag van het spoor. 
Helaas heeft arcgis vreemde kuren, en is consequent de 325 en de 425 
zone NUL geworden (“0” dus, als aanduiding voor de zone), terwijl 
alle andere zones netjes overkwamen, er was niets aan te doen. Het 
effect begint pas bij 45 dB, dus de 475 zone. Dit heeft geen gevolgen 
voor de berekeningen. 

Opp_ha Oppervlakte van de zone, naar benadering (count van aantal cellen * 
oppervlak cel). Bij grote oppervlaktes is dit getal ook NUL geworden, 
door de beperkingen van dBase. Een nauwkeurig oppervlak kan met 
de shapefiles van de zones uitgerekend worden.  



ngruttos Aantal grutto's in de betreffende zone (geen dichtheid maar aantal 
dus). 

afnamefractie Aantal gruttoparen dat verdwijnt als gevolg van de aanleg en 
ingebruikname op grond van voorspellingsmodel Tulp et al.  

afname Product van ngruttos en afnamefractie. 
 
Daarnaast zijn er acht excel-files gemaakt met de samengevatte resultaten, voor ieder scenario 
één, met de berekende aantallen grutto’s per sectie en het totaal aantal (zie voorbeeld voor 
scenario 160).  
 
 

CODERING 
Sum of 
NGRUTTOS 

Sum of 
afname 

1601 291,8448 71,5658848
1602 24,8255 6,189894
1603 7,4869 0,3201976
1604 67,4994 21,5549832
1605 2,5398 0,4421898
1606 3,9953 0,6335864
1607 4,2731 1,4665008
1608 8,3773 2,0177238
1609 21,8244 4,5112934
1610 10,1975 0,4442922
1611 40,7497 5,360503
1612 26,9211 2,9839402
1613 18,1385 2,9463954
1614 17,4352 3,2786428
1615 449,0918 50,3967072
ZT12 0 0
TOTAAL 995,2003 174,1127346
 
Namen van de databasefiles 
deelres_ref.db 
deelres_160.xls 
deelres _200.xls 
deelres _mzb0.xls 
deelres _mzbc.xls 
deelres _var1.xls 
deelres _var4.xls 
deelres _var7.xls 
 
Namen van de excelfiles: 
afname scenario_ref.xls 
afname scenario_160.xls 
afname scenario_200.xls 
afname scenario_mzb0.xls 
afname scenario_mzbc.xls 



afname scenario_var1.xls 
afname scenario_var4.xls 
afname scenario_var7.xls 
 
 
 



 
 
 

Toelichting op de 

Gruttokaart van Nederland 2004 
 

W.A. Teunissen, W. Altenburg & H. Sierdsema 
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Samenvatting 
 
In deze toelichting wordt informatie verschaft over de totstandkoming van de digitale Grutto-
kaart die is vervaardigd in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De gegevens zijn ver-
zameld en bewerkt door bureau Altenburg & Wymenga en SOVON Vogelonderzoek Neder-
land. Op basis van die gegevens is de kaart zelf vervaardigd door Staatsbosbeheer in samen-
werking  met bureau Media Nieuwe Stijl. 
 
De belangstelling voor de weidevogelproblematiek is onder meer aangezwengeld door de 
publicatie van de Gruttokaart van Nederland op A4-formaat, in maart 2002. Deze kaart heeft 
in de discussie over het Nederlandse Weidevogelbeleid een belangrijke rol gespeeld. De grote 
veranderingen in beheersmaatregelen die onder andere hierdoor de laatste jaren zijn opgetre-
den, waarbij vaak integratie van die maatregelen op gebiedsniveau centraal staat, maakte dui-
delijk dat er behoefte was aan meer detailinformatie op provinciaal en lokaal niveau over het 
voorkomen van de gidssoort bij uitstek; de Grutto. De kaart zal om die reden vooral zicht 
moeten geven op het belang van bepaalde regio’s voor de Grutto om zo de inzet van weide-
vogelbeheer en meer specifiek Grutto-beheer nog effectiever maken. 
 
Voor het samenstellen van het basisbestand is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaan-
de gegevens over aantallen Grutto’s die sinds 1995 door allerlei instanties en personen zijn 
verzameld. Op grond van een eerste analyse van die gegevens kon worden vastgesteld waar 
grote gaten in de huidige kennis zaten over aantallen Grutto’s. Op grond daarvan is in die ge-
bieden in het voorjaar van 2004 een quickscan uitgevoerd. 
 
De gegevens uit het basisbestand zijn vervolgens via statistische bewerkingen gerelateerd aan 
allerlei variabelen die het voorkomen van Grutto’s beschrijven. Uit deze statistische bewer-
king ontstond een model dat de aantallen binnen een 250 meter-cel voorspelt in het jaar 2004. 
 
Het uiteindelijke kaartbeeld geeft de dichtheid aan Grutto-broedparen per 100 ha in het jaar 
2004, weergegeven in een raster van 25 ha-blokken. De digitale Gruttokaart is te raadplegen 
via het internet (www.grutto.nl). Deze bestaat uit een landelijk overzicht, waarna kan worden 
ingezoomd op een provincie en daarbinnen op een regio. In vergelijking tot een eerder versie 
van de Gruttokaart uit 2002 is nu veel meer detail zichtbaar binnen de als bolwerken voor de 
Grutto gekenschetste gebieden. Tevens wordt nu het belang van een aantal relatief kleine ge-
bieden voor de Grutto beter zichtbaar. 
 
De grote telinspanning die noodzakelijk was voor het samenstellen van deze kaart met het 
gewenste detailniveau, heeft ook in een nieuwe populatieschatting van de Grutto in Nederland 
is geresulteerd. De populatie in 2004 wordt geschat op 62.000 broedparen (49.000 – 75.000). 
Aanmerkelijk meer dan de schatting uit de Broedvogelatlas, die in 2000 uitkwam op 46.000 
(45.000 – 50.000). Als voornaamste oorzaak van dit opmerkelijke verschil wordt de veel in-
tensievere manier van tellen gezien die voor de Gruttokaart is gehanteerd. 
 
Helaas betekent dit niet dat het nu beter gaat met de Grutto in Nederland. De trend uit het Na-
tionale Weidevogelmeetnet blijft onveranderd negatief en indien die trend de komende tien 
jaar gehandhaafd blijft zal dat in die periode leiden tot een aantalsafname met ruim 16.000 
broedparen. Alleen effectieve beheersmaatregelen op de juiste plek kunnen deze ontwikkeling 
hopelijk tot staan brengen. De digitale Gruttokaart kan daar een bijdrage aan leveren. 
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1. Inleiding  
 
Weidevogels, met de internationaal belangrijke Grutto voorop, gaan al vanaf de jaren ’70 ge-
staag in aantal achteruit (zie o.a. Altenburg & Wymenga 2000) . Veel van de als weidevogel 
aangemerkte soorten zijn inmiddels op de Rode Lijst beland (van Beusekom et al. 2005). In 
de loop van de jaren ’90 nam het particulier initiatief toe in de weidevogelbescherming en 
groeide ook het besef dat er meer nodig was dan de instelling van reservaten of het sluiten van 
beheersovereenkomsten om weidevogels te behouden. De voorlopers van wat we nu Agra-
risch Natuurbeheer noemen kwamen tot stand. Kern van de nieuwe aanpak was een minder 
strakke invulling van de beheersmaatregelen. Begrippen als de ‘Ruime Jas’ of ‘Vliegende 
hectares’ werden geboren. De relatienota werd vervangen door het Programma Beheer, 
waarmee maatregelen als nestbescherming, vluchtstroken en plas-dras onderdeel werden van 
het beheerspakket. De term mozaïekbeheer werd geïntroduceerd en kreeg een invulling in het 
project Nederland-Gruttoland en Gruttokringen (‘Skriezekriten’). 
 
De noodzaak om zicht te krijgen op het belang van bepaalde regio’s voor met name de Grutto 
is hierdoor sterk toegenomen. Immers, met die kennis kan het weidevogelbeheer en meer spe-
cifiek het grutto-beheer, nog effectiever worden ingezet. In 2002 vormde dit de aanleiding 
voor Vogelbescherming Nederland om aan bureau Altenburg &Wymenga en SOVON Vogel-
onderzoek Nederland te vragen een kaart te maken van de belangrijkste weidevogelgebieden 
in Nederland ten behoeve van het door de Rijksoverheid te ontwikkelen nieuwe ruimtelijk 
beleid. Deze ‘Gruttokaart – 2002’, die was  gebaseerd op recent verzamelde gegevens voor de 
nieuwe SOVON-broedvogelatlas, gaf een goed beeld op landelijke schaal, maar was voor 
regionaal gebruik minder geschikt vanwege het ontbreken van voldoende detailgegevens.  
 
Vogelbescherming Nederland heeft daarom samen met Staatsbosbeheer het initiatief genomen 
om te komen tot een geactualiseerde en sterk verbeterde Gruttokaart. De gegevens voor deze 
‘Gruttokaart – 2004’ zijn bijeengebracht door bureau Altenburg & Wymenga en SOVON. De 
kaart zelf is op basis daarvan vervaardigd door Staatsbosbeheer in samenwerking met bureau 
Media Nieuwe Stijl.   
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2. Gegevensverzameling 
 

2.1. Gegevens 1995 – 2004 
 
De Gruttokaart toont de verspreiding en de dichtheid van Grutto’s in Nederland in het jaar 
2004. Daartoe zijn gegevens uit de periode 1995-2004 verzameld, waarbij aantallen uit de 
jaren van vóór 2004 zijn omgerekend naar de verwachte aantallen in 2004 op grond van de 
regionale trend. Gegevens van vóór 1995 zijn niet gebruikt. De gegevens zijn afkomstig van 
verschillende partijen: 
 

• Provincies 
• Dienst Landelijk Gebied 
• Staasbosbeheer 
• Natuurmonumenten 
• Provinciale Landschappen 
• Vrijwillige weidevogelbeschermers 
• Landschapsbeheer Nederland 
• Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) 
• Vogelwerkgroepen 
• Locale weidevogeldeskundigen 

 
De gegevens werden aangeleverd via bestanden (stippen in GIS of aantal per telgebied) of 
ingetekend op kaarten. De op kaart aangeleverde informatie is in een GIS gezet en gecombi-
neerd met de informatie uit bestanden. Als telgebied werd zoveel mogelijk uitgegaan van ge-
bieden tussen ‘logische’ topografische grenzen (wegen, waterwegen e.d.) met een grootte 
tussen 100 – 500 ha. In een klein aantal gevallen werden gegevens aangeleverd van gebieden 
kleiner dan 100 ha en incidenteel groter dan 500 ha. Telgegevens uit gebieden groter dan 
1.000 ha zijn niet in het bestand opgenomen. Zie voor een overzicht van de telgebieden bijla-
ge 1. 
 
Het aantal broedvogels werd met de volgende methoden vastgesteld: 
 
B BMP (territoriumkartering) 
F BFVW (aantal broedparen, vnl. gebaseerd op nestvondsten) 
K Grootschalige kartering (gebiedsinventarisaties) 
N Nesten  (nestvondsten) 
Q Quickscan (zie paragraaf 2.1) 
S Schatting (inschatting door deskundigen, atlas) 
T Turfmethode 
 
BMP: Inventarisatie voor het vaststellen van het aantal territoria op basis van gedragskenmer-

ken en volgens een vaste voorgeschreven procedure. Kenmerk van de methode is een ho-
ge waarneemintensiteit. In het geval van weidevogels is een minimum van vijf inventari-
satierondes vereist. 
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BFVW: Schatting van het aantal broedparen gebaseerd op het aantal gevonden nesten en een 
inschatting van het aantal nesten dat is gemist.  

 
Grootschalige kartering: Dit soort inventarisaties is het werk van specialisten. Het vereist niet 

alleen een goede vogelkennis, maar ook veel inzicht in het gedrag en voorkomen van 
broedvogels. Het aantal rondes is kleiner dan bij het BMP, maar de waarnemingen tijdens 
de ronde zijn intensiever.  

 
Nesten: Het betreft hier nestvondsten door vrijwillige weidevogelbeschermers. In het geval 

van de Grutto leidt dit meestal tot een onderschatting van de aantallen broedparen, omdat 
niet van elk paar het nest wordt gevonden en er geen inschatting wordt gemaakt van het 
aantal nesten dat met zekerheid is gemist, zoals bij de BFVW-methode. 

 
Schatting: Hieronder vallen alle opgaven van het aantal broedparen door deskundigen voor 

een bepaalde regio. Ook de aantalschattingen door atlastellers zijn in deze categorie terug 
te vinden. In de meeste gevallen hadden de schattingen betrekking op gebieden zonder 
Grutto’s (nul-waarnemingen). 

 
Turfmethode: In een proefvlak wordt een vaste route gelopen en turft men elk individu dat 

men tegenkomt. Als schatting voor het aantal broedparen wordt het maximum aantal ge-
nomen dat tijdens een bezoek is vastgesteld. Deze methode wordt vooral in het provincia-
le meetnet van Zuid-Holland gebruikt. Een speciale variant wordt gebruikt in het meetnet 
van de provincie Groningen; de puntturfmethode. In dit geval wordt vanuit een vast punt 
elk individu van een soort genoteerd. 

 

2.2. Quickscan 
 
Grutto’s broeden vooral in agrarisch gebied op grasland. Binnen het grasland-gedeelte van het 
agrarisch gebied is na het bijeenbrengen van alle beschikbare gegevens vastgesteld van welke 
gebieden geen informatie over aantallen broedparen voorhanden was. Vervolgens zijn die 
gebieden vergeleken met informatie uit de Broedvogelatlas over aantallen per atlasblok (5x5 
km). In gebieden waar op grond van de Broedvogelatlas redelijke aantallen Grutto’s mochten 
worden verwacht is in het voorjaar van 2004 een aanvullende telling uitgevoerd. Gebieden 
met de naar verwachting grootste aantallen Grutto’s kregen daarbij de voorkeur. Via een 
‘quickscan’ is in totaal ca. 80.000 ha in de periode half april – half mei geteld. De quickscan-
methode hield in, dat eenmalig de aantallen broedparen van de Grutto zijn vastgesteld.  
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3. Maken kaartbeeld 
 

3.1. Verscheidenheid aan gegevens 
 
Het moge duidelijk zijn, dat het databestand dat uit deze aanpak voortvloeit zeer divers van 
karakter is. De volgende problemen doen zich daarbij voor: 
 

• Telgegevens stammen uit verschillende jaren 
• Verschillende telmethoden leiden tot meer of minder nauwkeurige aantalsschattingen 
• Telgebieden vertonen overlap, waarbij teljaar of telmethode kunnen verschillen 
• Ontbrekende waarden 

 
Om een kaart te kunnen maken voor het jaar 2004 moesten dus enkele belangrijke analyses 
worden uitgevoerd: 
 
1) een inschatting van de aanwezig aantallen Grutto's in de niet getelde gebieden 
 
2) een inschatting van de in 2004 aanwezige aantallen in gebieden die vóór 2004 waren ge-

teld. 
 
3) omrekening van de gegevens naar één standaard-telmethode.  
 
In hoofdstuk 4 wordt kort uitgelegd hoe deze analyses zijn uitgevoerd, waarbij voor een uit-
voerig overzicht zal worden verwezen naar de bijlagen bij deze toelichting op de Gruttokaart. 
 

3.2. Telgegevens 
 
Voor het maken van de kaart zijn alleen de meest recente telgegevens van een telgebied ge-
bruikt. Het jaar met verreweg de meeste telgegevens is 2003 (tabel 1).  
 
De telgegevens die zijn gebruikt voor het maken van de Gruttokaart beslaan ca. 80% van de 
totale oppervlakte van Nederland. Een flink deel van de gebieden overlapt met elkaar; hier-
door zat ca. 15-20% van de Grutto's dubbel in het bestand. Voor het ontwikkelen van het re-
gressiemodel (zie paragraaf 3.4) vormt dit geen probleem, omdat de relatie tussen aantal en 
beschrijvende variabelen per telgebied wordt bepaald. Het grootste deel van de nulwaarne-
mingen is afkomstig uit de Broedvogelatlas. Met als gevolg dat gebieden zónder Grutto’s 
waarschijnlijk beter vertegenwoordigd zijn in het bestand dan gebieden mét Grutto's. Dit be-
tekent, dat in de ca. 20% van Nederland waarvan geen gegevens beschikbaar zijn, waarschijn-
lijk deels wel Grutto's voorkomen. Voor een deel betreft het telgebieden die groter zijn dan 
1000 ha en om die reden bij de analyses verder buiten beschouwing zijn gelaten.  
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3.3. Telmethode 
 
De gegevens zijn met een grote diversiteit aan methoden verzameld. Deze varieert van BMP-
onderzoek, nesten-tellingen, (punt-)turftellingen, grootschalige karteringen en 'quickscan-
karteringen' uit 2004 tot schattingen. De nauwkeurigheid van de aantalsschatting kan sterk 
variëren per methode. Een quickscan zal bijvoorbeeld tot lagere aantalsschattingen komen dan 
een uitgebreide territoriumkartering (BMP). Dat is ook  logisch gezien het grote verschil in 
tijdsinvestering om te komen tot de uiteindelijke aantalschatting. De grootste aantallen Grut-
to’s zijn met territoriuminventarisaties verzameld (tabel 2, B + K). 

 

Tabel 2. Getelde aantallen Grutto's per telmethode 
 
Code  Omschrijving Aantal broedparen 
B BMP-inventarisatie 28.545 
F BFVW-methode 8.735 
K Grootschalige kartering 23.279 
N Nestvondsten 2.408 
Q Quickscan 2.700 
S Schatting (deskundigen, atlas) 3.966 
T Turfmethode 4.594 

Tabel 1. Aantal getelde Grutto's per jaar 
 
Jaar Aantal broedparen 
1995 5.688 
1996 2.899 
1997 3.729 
1998 4.182 
1999 6.973 
2000 6.803 
2001 2.993 
2002 10.235 
2003 22.464 
2004 8.217 



Gruttokaart 2004 
 

 
 SOVON Vogelonderzoek Nederland en bureau Altenburg & Wymenga 2005 

 
11 

3.4. Uitvoering van de analyse 
 
Het grootste deel van de 'telgebieden' betreft gebieden waar geen Grutto's zijn aangetroffen: 
het gaat hier om zgn. nulwaarnemingen (fig. 1). Ten behoeve van de analyse zijn gebieden 
met nul Grutto’s en groter dan 100 ha opgesplitst volgens de begrenzingen van de kilometer-
hokken in Nederland. Stukjes kleiner dan 10 ha zijn verder buiten beschouwing gelaten. Van 
de telgebieden mét Grutto's zijn gebieden kleiner dan 30 ha of groter dan 1.000 ha eveneens 
buiten beschouwing gelaten in de analyses. De reden hiervoor is, dat in zeer kleine gebieden 
dichtheden onnatuurlijk hoog kunnen zijn en dat in zeer grote gebieden de kans op ondertel-
ling van de aanwezige aantallen groot is, waardoor het leggen van relaties met beschrijvende 
variabelen bemoeilijkt wordt. 
 
De analyse is uitgevoerd in acht stappen (zie voor achtergrondinformatie bijlage 2). De analy-
ses waren oorspronkelijk gericht op het maken van een kaart voor het jaar 2003, het jaar met 
de meeste telgegevens. In de laatste stap is een voorspelling voor 2004 gemaakt. 
 

Figuur 1. Gebieden waar gegevens over het voorkomen van Grutto's beschikbaar waren 
met de bijbehorende dichtheid. 
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1. Eerst is een logistisch regressiemodel gemaakt waarmee de kans op voorkomen is be-
schreven. Met dit model is een voorspelling gemaakt voor de kans op voorkomen per 250 
meter-cel in 2003 in Nederland (een 250 meter-cel is een oppervlakte van 250 x 250 m = 
6,25 ha). Voor cellen met een kans op voorkomen kleiner dan 1% is vervolgens gesteld, 
dat hier geen Grutto's verwacht worden: de modelvoorspelling voor deze cellen is 0 (het 
grijze gebied in fig. 3). 

 
2. Vervolgens is voor het deel van Nederland met een presentiekans groter dan 1% op 250 

meter-cel niveau of 5% op telgebied niveau een Poissoin-regressiemodel gemaakt dat de 
relatie tussen de aantallen Grutto's en de landschapsvariabelen beschrijft. Met behulp van 
dit model is vervolgens een voorspelling gemaakt van het aantal Grutto's per telgebied 
(nodig voor de vergelijking met de getelde aantallen) en per 250meter-cel.  

 
3. Met het Poisson-regressiemodel is een voorspelling gemaakt van het aantal Grutto's per 

jaar per Fysisch Geografische Regio (FGR, zie bijlage 2). Deze voorspellingen zijn omge-
rekend naar een indexwaarde. Dit levert trend-gecorrigeerde aantallen per telgebied in 
2003 op.  

Figuur 2. Verschillen tussen voorspelde en werkelijke, temporeel gecorrigeerde, dichtheden 
per telgebied (blauw = overschatting; rood = onderschatting). 
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4. Hierna is het verschil tussen de werkelijke, trend-gecorrigeerde, dichtheden en de voor-

spelde dichtheden (per 100 ha) per telgebied berekend, de zogenaamde residuen. Dit le-
vert een kaart op die het verschil laat zien tussen de modelvoorspellingen en de werkelijk 
vastgestelde dichtheden. Deze residuen zijn alleen bekend voor de werkelijk getelde ge-
bieden, maar door middel van ruimtelijke interpolatie (kriging) is een landsdekkende kaart 
gemaakt waarop gebieden staan waar structureel meer of minder Grutto's zijn geteld dan 
voorspeld door het model (fig. 2).  

 
5. De kaarten van stap 3 en stap 4 zijn vervolgens bij elkaar opgeteld. Hierdoor ontstaat een 

kaart waarin de modelvoorspellingen zijn gecorrigeerd voor locale afwijkingen die ver-
klaard kunnen worden door het regressiemodel. Als gevolg van deze optelling kan de 
eindvoorspelling in een 250 meter-cel negatief zijn. In dat geval is het aantal op nul ge-
steld. De aantallen zijn vervolgens omgerekend naar een dichtheid (aantal broedparen per 
100 ha; fig. 3).  

 

Figuur 3. Voorspelling van Grutto-dichtheid per 250 meter-cel (grijs kans op voorkomen 
kleiner dan 1%).  
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6. Ter controle zijn vervolgens de werkelijke, trend-gecorrigeerde aantallen per telgebied 
vergeleken met de voorspelde aantallen per telgebied. Hieruit bleek, dat (zeer) lage en 
zeer hoge dichtheden werden overschat en gemiddelde dichtheden onderschat. Deze rela-
tie is beschreven met behulp van een polynoom en gebruikt om de laatste correctie van de 
voorspelde aantallen toe te passen (bijlage 3). Dit vormt de basis voor de aantalschatting.  

 
7. Hoewel in het databestand geen reeksen met telgegevens van het zelfde gebied uit ver-

schillende jaren zijn opgenomen, kan er toch een trend worden berekend met behulp van 
multiple regressie door het jaartal op te nemen in de analyse. De gedachte hierachter is, 
dat in feite de gemiddelde dichtheid per jaar wordt berekend, gecorrigeerd voor alle ande-
re factoren die van invloed kunnen zijn op deze dichtheid. De hieruit resulterende indexen 
per FGR zijn gebruikt om de aantallen uit telgebieden die vóór 2003 zijn geteld te kunnen 
corrigeren naar de verwachte aantallen voor 2003 en voor het maken van de de uiteinde-
lijke kaart van 2004  

 
8. Voor de landelijke Gruttokaart zijn hierna de aantallen gesommeerd per 500 meter-cel (25 

ha). Negatieve waarden zijn ten slotte vervangen door nullen. Als laatste stap is de dicht-
heid per 500 meter-cel berekend. 

 
 



Gruttokaart 2004 
 

 
 SOVON Vogelonderzoek Nederland en bureau Altenburg & Wymenga 2005 

 
15 

4. De Gruttokaart 
 

4.1. Het kaartbeeld 
 
Het resultaat van de hiervoor beschreven werkwijze is een kaartbeeld dat de verspreiding van 
de Grutto in Nederland weergeeft op een gedetailleerd niveau en waarbij de gruttodichtheden 
(aantal broedpaar/100 ha) worden weergegeven in een raster van 500 meter-cellen (25 ha) in 
het jaar 2004. De kaart is vrij toegankelijk via het internet (www.grutto.nl) en door een ieder 
te raadplegen. De digitale gruttokaart bestaat uit drie schaalniveau’s. Het eerste niveau betreft 
Nederland. In dit kaartbeeld zijn naast de Grutto-dichtheid ter oriëntatie de stedelijke bebou-
wing, duingebieden en grote wateren getoond (zie fig. 4). Vervolgens kan worden ingezoomd 
door op een provincie te klikken. Als aanvullende topografie worden nu ook bossen, hoofd-
wegen en spoorwegen getoond. Tenslotte kan nog verder worden ingezoomd op regio’s, 
waarbij ook perceelstructuur is te zien. Met lichtgroen is aangegeven waar graslanden liggen. 
Doordat in het kaartbeeld de Grutto-dichtheid als een laag over de ondergrond en de grasland-
aanduiding daar onderdeel van is, is deze vooral zichtbaar op plaatsen waar geen Grutto’s 
zitten. 
 
Vergelijking met de oude Gruttokaart (fig 5) maakt meteen duidelijk dat de nieuwe kaart veel 
meer detailinformatie bevat. In de ‘overige gebieden’ van de oude kaart blijken nu op grond 
van de nieuwe kaart zeer verspreid Grutto’s voor te komen, zij het meestal in lage dichtheden. 
Tevens is nu ook de aanwezigheid van Grutto’s buiten het agrarisch gebied te zien, zoals op 
kwelders. Het belangrijkste verschil is echter het veel gedetailleerdere verspreidingsbeeld van 
de Grutto. Nog steeds zijn belangrijke bolwerken voor de Grutto te vinden in het Lage Mid-
den en het westelijk kleigebied van Friesland, het Reitdiepgebied en het Zuidelijk Wester-
kwartier in Groningen, de Kop van Overijssel, de Veenweidegebieden ten noorden van Am-
sterdam, in het Groene Hart, de Eempolders en Arkemheen. Door het hogere detailniveau 
komen nu een aantal lokaties tot uiting die op de vorige kaart niet of nauwelijks werden on-
derscheiden, zoals de polders van Terschelling en Schiermonnikoog of in Zeeland de Kapel-
sche en Ierseke Moer, en de Prunje. Maar andersom is ook het geval. De kaart laat zien dat 
ook in de bolwerken grote verschillen in Grutto-dichtheid mogelijk zijn en dat alle telinspan-
ningen veel nauwkeuriger in beeld hebben gebracht waar de clusters van Grutto’s zich bevin-
den.  
 

4.2. Mogelijke fouten in de kaart 
 
Het kaartbeeld geeft vrijwel nergens exact de getelde aantallen weer. Dit komt doordat gege-
vens zijn verzameld in verschillende jaren en met verschillende methoden. Deze moesten met 
regressiemodellen worden omgezet naar eenzelfde methode en naar het jaar 2004. Bovendien 
zijn de meeste aantallen doorgegeven per telgebied van 100-500 hectaren, terwijl de grutto-
kaart voorspellingen geeft voor 500 meter-cellen (dus 25 ha groot). 
Correcties van de regressie-modelvoorspellingen door kriging van de residuen kan ertoe lei-
den dat de aantallen over- of ondergecorrigeerd worden in een relatief klein gebied van 
slechts enkele tientallen hectaren groot. 
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Figuur 4a. Digitale Gruttokaart van Nederland. Op de kaart is het aantal broedparen 
per 100 ha te zien binnen 500 meter-cellen (= 25 ha). Geel = duinen, blauw = 
grote wateren en grijs = stedelijke bebouwing. 
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Figuur 4b. Digitale Gruttokaart van Nederland. Voorbeeld van de inzoommogelijkheden 
zoals de digitale Gruttokaart die biedt. A: Provinciaal niveau (Overijssel) en B: 
detail niveau (IJsseldelta). Donkergroen = bossen en lichtgroen = grasland. 

A

B



SOVON-onderzoeksrapport 2005/04, A&W rapport 668 
 

 
 SOVON Vogelonderzoek Nederland en bureau Altenburg & Wymenga 2005 

 
18 

Figuur 5. ‘Oude’ Gruttokaart zoals die in 2002 is vervaardigd op basis van tijdens de 
Broedvogelatlas verzamelde gegevens. Deze kaart had ten doel op landelijke schaal 
in het agrarisch gebied de ‘goede’ weidevogelgebieden te laten zien. 
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In gebieden met een presentiekans kleiner dan 1% per 250 meter-cel is de modelvoorspelling 
op nul gezet. In principe kunnen daar toch Grutto’s voorkomen. Op basis van een check met 
gegevens van grootschalige basiskarteringen kan worden gesteld dat dit uitzonderingen zijn. 
Het omgekeerde kan ook optreden. In een aantal gebieden werden geen Grutto's gemeld, ter-
wijl in de directe omgeving wel (redelijke) aantallen werden geteld en er geen landschappelij-
ke aanwijzingen waren die dit verschil in aantal kon verklaren. In dat geval zijn de voorspelde 
aantallen op basis van het model gebruikt in plaats van de opgegeven nullen. De indruk be-
stond dat hier sprake was van onderschatting van de aantallen, bijvoorbeeld doordat afwij-
kende telmethoden waren gebruikt die tot een dergelijke onderschatting kunnen leiden. Dit 
bleek in het bijzonder het geval te zijn in de Krimpenerwaard en omgeving, waar telpunten 
met hoge aantallen werden afgewisseld met vergelijkbare telpunten zonder Grutto's: dit ver-
schil is zeker ten dele het gevolg van de telmethode. Dit probleem verdient echter nog enige 
nazorg. 
 
In het model is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van variabelen die de lokatie zo goed moge-
lijk beschrijven en een voorspellende waarde hebben voor de aantallen Grutto’s op die plek. 
Niettemin zijn er natuurlijk nog andere variabelen die bepalend zijn voor de aantallen Grutto’s 
en die niet in het model zijn opgenomen omdat die gegevens niet beschikbaar zijn. Voorbeel-
den hiervan zijn het agrarisch beheer ter plekke of de samenstelling van de vegetatie. In een 
enkel geval voorspelt het model bijvoorbeeld Grutto’s in een reservaat, terwijl ze daar nauwe-
lijks voorkomen omdat de vegetatie wordt overheersd door pitrus. 
Al deze potentiële foutenbronnen kunnen op lokale schaal leiden tot een plaatselijke onder- of 
overschatting van de aantallen. Vergelijking met de basisgegevens wees echter telkens uit dat 
dit slechts sporadisch voorkwam. 
 

4.3. Aantalschatting 
 
Het ruimtelijk model levert verwachte aantallen Grutto's per 250 meter-cel. Door sommatie 
van deze aantallen kunnen aantalschattingen per regio/provincie en geheel Nederland worden 
gemaakt (tabel 3). Het aantal voor Noord-Brabant is waarschijnlijk overschat. Het vermoeden 
bestaat dat tussen-tellervariatie hier een rol heeft gespeeld, een variabele die niet is opgeno-
men in de regressie-modellen. In deze regio is namelijk het leeuwendeel van de telgegevens 
afkomstig van enkele provinciale fauna-karteerders. 
 
Deze aantalschatting is duidelijk hoger dan de aantalschatting in de Broedvogelatlas voor de 
periode 1998-2000 van 46.000 (45.000-50.000) paren1. Er is daarom op een aantal verschil-
lende manieren geprobeerd om te kijken of de ruimtelijke modellering wellicht een structurele 
fout zou kunnen bevatten. Deze kon niet worden gevonden, sterker zelfs, alle mogelijke af-
wijkingen lijken eerder te resulteren in hogere aantallen.  
 

                                                 
1  In de Broedvogelatlas wordt rond het gemiddelde een marge gegeven, die een subjectieve interpretatie geeft 
van dit berekende getal. Hierin wordt o.a. rekening gehouden met soortspecifieke inventarisatieproblemen, maar 
ook met jaarlijkse populatieschommelingen. 
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Tijdens de quickscan bereikten ons al signalen, dat de aantallen Grutto’s in de atlasblokken 
hoger waren dan op grond van de Broedvogelatlas werd verwacht. De belangrijkste onder-
bouwing in de juistheid van de nieuwe aantalschatting wordt dan ook gevonden in de verge-
lijking van de werkelijk getelde aantallen per atlasblok met de aantalschattingen uit de Broed-
vogelatlas.Dit kon alleen als het atlasblok volledig was geteld. Hiertoe zijn eerst alle dubbele 
tellingen uit het databestand verwijderd. Vervolgens zijn de aantallen per atlasblok opgeteld 
en omgezet naar de aantalklassen uit de broedvogelatlas. Alleen al in die atlasblokken waar de 
getelde aantallen tenminste één klasse hoger uitkwamen dan de atlasschatting (fig. 6) was het 
getelde aantal broedparen een factor drie hoger dan het geometrisch gemiddelde van de ge-
sommeerde aantalschattingen per atlasblok (respectievelijk 13.767 en 4.065). En dan dient 
nog bedacht te worden, dat veel van deze telgegevens de werkelijke aantallen onderschatten 
én van na de atlasperiode zijn. De schatting in de Broedvogelatlas is eveneens tot stand ge-
komen door het geometrisch gemiddelde van de klassengrenzen te nemen en deze bij elkaar 
op te tellen. 
Bij het gebruik van klassengrenzen met een factor 4-5 tussen de klassen betekent het invullen 
van bijvoorbeeld een schatting van D (25-100) in plaats van E (100-500) een verschil van 174 
paren in de totalen. Onderschattingen ten opzichte van de werkelijk getelde aantallen zijn ove-
rigens over alle aantalklassen uit de Broedvogelatlas vastgesteld. 
 

Tabel 3. Schatting van het aantal broedparen (afgerond) van de Grutto per provincie en 
landelijk totaal in 2004, op basis van het nu verzamelde gegevensbestand en de daarop 
gebaseerde modelberekeningen. Tussen haakjes is het betrouwbaarheidsinterval weerge-
geven. 
 
Provincie 2004

Friesland 19.800 (15.500 – 24.000)

Groningen 3.000 (2.350 – 3.600)

Drenthe 1.150 (900 – 1.400)

Noord-Holland 11.700 (9.200 – 14.200)

Overijssel 4.170 (3.280 – 5.060)

Flevoland 205 (165 – 250)

Gelderland 4.350 (3.450 – 5.300)

Zuid-Holland 10.250 (8.100 – 12.500)

Utrecht 5.300 (4170 – 6.450)

Noord-Brabant 1.400 (1135 – 1750)

Limburg 120 (95 – 145)

Zeeland 510 (400 – 620)

 
TOTAAL 62.000 (48.800 – 75.200)
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4.4. Aantalsontwikkeling 
 
Er blijken dus meer Grutto’s te zijn in Nederland dan op grond van eerdere schattingen was 
gebleken, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nu ineens beter gaat met de Grutto. In 
Nederland worden de ontwikkelingen in de weidevogelstand gevolgd met het Nationale Wei-
devogelmeetnet2, een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) (Teunissen 
& Schekkerman 1999, Teunissen & van Strien 2000). De Grutto is hier onderdeel van. Bij de 
berekening van de trend (=aantalsontwikkeling) wordt rekening gehouden met verschillen in 
ontwikkeling tussen regio’s en gebieden met verschillende dichtheden (= stratificatie). Voor 
elk stratum afzonderlijk wordt een trend berekend en die afzonderlijke trends worden gecom-

                                                 
2 Het nationale weidevogelmeetnet is een samenwerkingsverband tussen CBS, SOVON Vogelonderzoek Nederland en de 
provincies en wordt financieel mogelijk gemaakt door EC-LNV. In meer dan duizend proefvlakken verdeeld over weidegebieden 
in het hele land wordt jaarlijks het aantal broedparen van weidevogels geteld. Ongeveer de helft van deze proefvlakken is af-
komstig uit provinciale meetnetten, de rest wordt geteld door vrijwilligers van SOVON. 

Figuur 6. Atlasblokken waar de getelde aantallen Grutto’s tenminste één klasse hoger 
liggen dan geschat in de Broedvogelatlas in de periode 1998-2000. 
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bineerd tot een landelijke trend via een wegingsprocedure, waarbij de weegfactor wordt be-
paald door het aandeel van de populatie in het stratum. De landelijke trend gebaseerd op tel-
lingen in de periode 1990-2003 voor de Grutto is 0,97 (standaardfout = 0,0024). Bij een ge-
lijkblijvende trend in de komende tien jaar zal de Grutto-stand dan met ruim 16.000 broedpa-
ren afnemen tot een populatie van ca. 45.000 broedparen. 
 
De ontwikkeling van de aantallen laat ook grote verschillen zien tussen regio’s (fig. 7). De 
Grutto’s buiten het agrarisch gebied doen het ronduit slecht. Het betreft hier echter slechts 2% 
van de Grutto-populatie in Nederland. Binnen het agrarisch gebied vertonen de Grutto’s in het 
Rivierengebied en Zeeklei-Noord eenzelfde aantalsontwikkeling als het agrarisch gebied in 
zijn totaal en sinds 1994 lijkt dit ook het geval te zijn in Laagveen-Holland, zij het dat de in-
dexwaarden op een hoger niveau liggen. Alleen in de regio Zeeklei-Zuid nemen de Grutto’s 
langzaam toe. Dat de Grutto’s het niet zo goed doen op de Hogezandgronden zal niet zo snel 
tot verbazing leiden, maar dat de regio Laagveen-Noord de sterkste negatieve afwijking laat 
zien ten opzichte van het landelijk gemiddelde wekt toch wel verbazing. Voor een deel kan dit 
het gevolg zijn van een intensiever graslandgebruik. In Noord-Nederland ligt het gemiddeld 
aantal keren dat een grasperceel jaarlijks wordt gemaaid hoger dan in West-Nederland (Teu-
nissen & Schekkerman 2002), maar dit lijkt zeker niet de enige verklaring voor die sterke 
achteruitgang. Wellicht spelen ontwatering, areaalverlies en predatie in deze regio een grotere 
rol dan in de andere regio’s. 
 

4.5. Meten is weten 
 
De Atlas van de Nederlandse Broedvogels (SOVON 2002) was primair bedoeld om een goed 
beeld te krijgen van de verspreiding van alle in Nederland voorkomende broedvogels. De me-
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Figuur 7. Aantalsontwikkeling van de Grutto sinds 1990 in agrarisch en niet-agrarisch 
gebied van Nederland. Voor het agrarisch gebied is nog een opsplitsing gemaakt 
naar de ontwikkelingen in afzonderlijke regio’s. Resultaten zijn afkomstig uit het 
Nationale Weidevogelmeetnet. 
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thodiek die werd gehanteerd was hierop geënt. Het onderzoek in km-hokken had dan ook ten 
doel om op een reproduceerbare manier in elk km-hok de presentie van soorten vast te stellen. 
Dit bood de mogelijkheid om relatieve dichtheden te berekenen, waaruit verspreidingskaarten 
zijn gegenereerd; hét product van een atlas. 
 
Voor een deel van de soorten werden ook aantalsschattingen per atlasblok gevraagd. Dit was 
ook het geval voor de Grutto. Die schatting berust in veel gevallen op een indruk van de atlas-
teller, zeker in het geval van atlasblokken die niet tot het reguliere werkgebied van de teller 
behoren. De grote stappen tussen de klassengrenzen hebben wellicht nog eens versterkt, dat in 
het geval van de Grutto veel waarnemers van de broedvogelatlas een voorzichtige schatting 
van de aantallen hebben gemaakt. 
In de Broedvogelatlas werd over de betrouwbaarheid van de aantalschattingen daarom de vol-
gende opmerking gemaakt: 
‘De gepresenteerde schattingen kunnen niet meer beogen dan wat ze zijn: een tamelijk grove 
benadering van de werkelijkheid. In detail zullen ze hier en daar zeker de plank misslaan en 
voor verbetering vatbaar zijn. De waarde van de huidige exercitie is vooral, dat het om een 
uniforme en reproduceerbare werkwijze gaat waarin subjectieve aspecten zoveel mogelijk 
onderdrukt zijn.’  
 
De gerichte Grutto-tellingen tijdens de quickscan in het voorjaar van 2004 lieten al zien, dat 
tellers tot grotere aantallen kwamen dan verwacht op grond van de atlasschattingen. Meer tijd 
kon worden besteed aan het vinden en tellen van de Grutto’s en bovendien werden de tellin-
gen uitgevoerd op een moment in het broedseizoen dat de kans op het aantreffen van de Grut-
to’s het grootst was. De quickscan maakte ook duidelijk, dat de getelde aantallen nog weer 
achterbleven bij aantalsschattingen op grond van intensievere telmethodes zoals een territori-
umkartering volgens de BMP-methode. De aangetroffen aantallen worden dus wel degelijk, 
niet geheel onverwacht, beïnvloed door de telinspanning. Bij het maken van de nieuwe Grut-
tokaart is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens die op een intensieve wijze zijn 
verzameld. De veel grotere telinspanning heeft daardoor geleid tot een betere en hogere popu-
latieschatting van de Grutto, maar ook tot een nog gedetailleerder verspreidingsbeeld dan met 
de Broedvogelatlas mogelijk was. 



SOVON-onderzoeksrapport 2005/04, A&W rapport 668 
 

 
 SOVON Vogelonderzoek Nederland en bureau Altenburg & Wymenga 2005 

 
24 



Gruttokaart 2004 
 

 
 SOVON Vogelonderzoek Nederland en bureau Altenburg & Wymenga 2005 

 
25 

5. Dankwoord 
 
Het maken van deze nieuwe Gruttokaart van Nederland was niet mogelijk geweest zonder de 
bereidwillige medewerking van een groot aantal personen en instanties. Zonder een ieder bij 
naam te noemen willen we allen heel hartelijk dank zeggen. Het was voorwaar een prestatie 
om met zo’n grote en diverse groep mensen een dergelijke klus te klaren in de korte tijd die 
daarvoor ter beschikking stond. Dank daarom aan: 
 
• Alle medewerkers van de provincies, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Natuur-

monumenten en de provinciale landschappen. 
 
• Landschapsbeheer Nederland en de daaraan verbonden vrijwillige weidevogelbescher-

mers, die de hun ter beschikking staande gegevens hebben aangeleverd. 
 
• Het bestuur van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten en alle aangesloten 

wachten, die een rijke bron aan gegevens voor Fryslân voor dit project hebben ontsloten. 
 
• Vogelwerkgroepen en vele locale weidevogeldeskundigen in het hele land, die met veel 

inzet aan het project hebben meegewerkt. 
 
Vanwege het complexe karakter van het project en de diverse onzekerheden is het project 
opgedeeld in drie modules. De eerste module bestond uit het verzamelen van bestaande gege-
vens en het bepalen van de ‘witte’ vlekken. Op grond van die informatie is in de tweede mo-
dule de zogenaamde ‘quickscan’ uitgevoerd. Tenslotte is op grond van alle verzamelde infor-
matie een analyse uitgevoerd om te komen tot het kaartbeeld.  
Per module werd bezien of de verzamelde informatie voldoende was om als input te dienen 
voor de volgende module en werd het project voortgezet met het starten van de volgende mo-
dule. 
 
De modules 1 en 2 werden door bureau Altenburg & Wymenga en SOVON Vogelonderzoek 
Nederland gezamenlijk uitgevoerd. De afrondende verwerking van de gegevens en de analyse 
werden eveneens door voornoemde partijen uitgevoerd. Het basisbestand dat hieruit ontstond 
is vervolgens door Staatsbosbeheer omgezet in het uiteindelijke kaartbeeld en Media Nieuwe 
Stijl heeft deze kaart geschikt gemaakt voor de internet-toepassing. 
 
Om dit proces in goede banen te leiden is er begeleidingsgroep ingesteld die bestond uit: Jan 
van Diermen (provincies), Rudy Hobbenschot (Provincie Fryslân), Hans Krüse (Vogelbe-
scherming Nederland), Jasper Kuipers (Staatsbosbeheer), Aad van Paassen (Landschapsbe-
heer Nederland), Anne Venema (Bond van Friese Vogelbeschermingswachten) en Rob Vogel 
(SOVON Vogelonderzoek Nederland). Het projectteam voor de lopende zaken bestond uit: 
Wibe Altenburg (bureau Altenburg & Wymenga), Hans Krüse (Vogelbescherming Neder-
land), Jasper Kuipers (Staatsbosbeheer) en Wolf Teunissen (SOVON Vogelonderzoek Neder-
land). 
 
Met name de leden van de begeleidingsgroep willen wij bedanken voor hun inzet tijdens het 
vervaardigen van de kaart. 
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Bijlage 1. Overzicht telgebieden 

 
 
 

Figuur 1.1. Overzicht van de telgebieden en het jaar waaruit de gegevens afkomstig zijn. 
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Figuur 1.2. Overzicht van de telgebieden en de telmethode die is gehanteerd binnen het 
telgebied. 
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Bijlage 2. Toegepaste statistiek 
 
Om een kaart te kunnen maken voor het jaar 2004 moesten twee belangrijke analyses worden 
uitgevoerd: 
- een inschatting van de aanwezig aantallen Grutto's in de niet getelde gebieden 
- een inschatting van de in 2004 aanwezige aantallen in gebieden die voor 2004 waren geteld. 
 
Daarnaast moesten alle karteringen worden omgerekend naar één standaard-telmethode. Er is 
gekozen voor het BMP als standaard omdat deze naar verwachting de werkelijk aanwezige 
aantallen het beste benaderd. 
 
Hiertoe is een zogenaamde 'regressie-kriging' uitgevoerd. 
 

Logistische regressie 
 
Het doel van de logistische regressie is het voorspellen van een kans op voorkomen (0≤P≤1) 
van de afhankelijke variabele aan de hand van een set onafhankelijke variabelen. De afhanke-
lijke variabele wordt op een dichotoom schaalniveau geformuleerd in de vorm van aanwezig-
heid (1) of afwezigheid (0) van de soort. Logistische regressie maakt gebruik van een logisti-
sche curve, gebaseerd op de logit:  
 
 

logit[ ] X
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P)P β 

 
xβ =  a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5 

 
Hierbij is ‘a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5’ de multiple logistische regressievergelijking, 
volgend uit de onafhankelijke variabelen. Dit verband met de logit is lineair. De logit wordt ver-
volgens teruggerekend naar P: 
 

( ) ( )
( )Xβ
XβX

exp1
exp
+

=P  

 
of 

( ) itP logexp1
1

−+
=X  

 
waarbij de voorspelde kans op voorkomen weer tussen 0 en 1 is. 
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Ruimtelijke interpolatie 
 
Met een regressie analyse kan de te verwachten waarde worden berekend op basis van onaf-
hankelijke controle variabelen. Kriging is een veelgebruikte interpolatiemethode voor ruimte-
lijke data (Cressie 1991; Pebesma & Bio 2002). Uitgaande van een dataset yi, i = 1,…, n, op 
de ruimtelijke locaties si, wordt de kriging predictor voor het onderliggende ruimtelijke op-
pervlakte, )(ˆ sZ , beschreven door de formule 

ii

n

i
yswsZ )()(ˆ

1=
Σ=  

 
Waar de kriging weights )(swi  zijn afgeleid uit het geschatte gemiddelde en de covariantie 
van de data. Hiervoor wordt een vergelijking, het (semi)variogram gemaakt, dat de ruimtelij-
ke correlatie van de data te beschrijft. 
Kriging is oorspronkelijk ontwikkeld voor de mijnbouw om de geologische structuur van een 
bodem op groot diepte te interpoleren op grond van grondmonsters. Ruimtelijke interpolatie 
van observaties impliceert dat we niet geobserveerde hoeveelheden schatten op grond van 
observatiedata. Hierbij is een methode voor de bepaling van de fout van de schatting nodig. 
Hiervoor zijn statistische ruimtelijke interpolatiemodellen zoals kriging het meest geschikt 
(Pebesma et al. 2000). 
Kriging kan worden uitgebreid door voor de interpolatie extra informatie toe te voegen, bij-
voorbeeld vlakdekkende gegevens, zoals landgebruik en biotoop. Dan wordt gesproken van 
stratified kriging. Het is ook mogelijk om punt-informatie toe te voegen, zoals grondwater-
standen en depositiegegevens. Dan wordt gesproken van co-kriging. Kriging levert ook een 
variantiekaart op, die een beeld geeft van het geïnterpoleerde kaartbeeld. 
 

Regressie-kriging 
 
Regressie en kriging kunnen worden gecombineerd in regression kriging door de ruimtelijke 
structuur in de fouten van het regressiemodel te beschrijven met ruimtelijke interpolatietech-
nieken (Hengl et al. 2004; Pebesma et al. 2000). De algemene formule voor regression kri-
ging wordt als volgt beschreven. 
  

)()()(ˆ
10 ii

n

iikk

m

ki swsVsZ εβ
−=
Σ+Σ=  
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)(
0 ikk

m

k
sVβ

=
Σ  

 
Het regressie-deel van de vergelijking wordt beschreven met de variabelen kV en de regressie-
parameters kβ  voor deze variabelen en  

)(
1 ii

n

i
sw ε

−
Σ  
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beschrijft de ruimtelijke interpolatie van de fouten van het regressiemodel ε. De regressiecoëf-
ficiënten worden geschat van de observatiedata, door de gewogen kleinste kwadratensom te 
bepalen. De kriging weights wi worden afgeleid uit het variogram van de residuen. De hier-
mee corresponderende kriging variance is een maat voor de onzekerheid van de schatting van 
de regressie coëfficiënten. 
 

Gebruikte beschrijvende variabelen 
 
Voor de regressiemodellen is gebruik gemaakt van de volgende datasets met beschrijvende 
variabelen: 
 
Landgebruik Percentage grazige vegetatie, bos en stedelijk gebied 
FGR Fysische Geografische Regio (subeenheden) 
Jaar Onderzoeksjaar 
Type Telmethode 
Grutto_p punt-gegevens broedvogelatlas Grutto: geïnterpoleerde presentie per 

250m-gridcel. Levert vooral extra informatie op over gebieden met hoge 
dichtheden 

Kmp5320 kmhok-gegevens broedvogelatlas Grutto: geïnterpoleerde presentie per 
250m-gridcel. 

Gt Grondwatertrap 
Kwel25 kweldruk (mm/dag) per 250-cel geinterpoleerd naar 25m cel. <0: inzij-

ging, >0  
Schaal33 openheid van het landschap (schaal 0-9) per kmhok geïnterpoleerd naar 

25m-cel (schaal 0-100).  
Sloot1 sloten breder dan 3 m: cumulatieve slootlengtes per 250 m-gridcel. 
Sloot2 sloten smaller dan 3 m: cumulatieve slootlengtes per 250 m-gridcel. 
Natuurgr Percentage natuurgrasland.  
Beheer Percentage beheersgebied 
Natont Percentage natuurontwikkelingsgebied 
Reserv Percentage reservaat 
Weginvlo Percentage door wegen beïnvloede zone 
 
Naast de afzonderlijke termen is de ook de interactie van alle termen met FGR gebruikt in de 
analyses. Hierdoor kan de invloed per variabele anders zijn in de verschillende FGR's 
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Figuur 2.1. Ligging van de Fysisch Geografische Regio's (FGR) zoals gebruikt in het model. 
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Bijlage 3. Correctiefactor per dichtheid 
 
Tabel 3.1. Aantal gemodelleerde paren per 250 meter-cel 
Aantal paren Aantal cellen rekenwaarde TOTAAL 
-2 - -0.5 229 -1 -229 
-0.5 - -0.01 18479 -0,25 -4620 
-0.01 - 0.01 391883 0 0 
0.01 - 0.1 36538 0,05 1827 
0.1 - 0.5 67827 0,3 20348 
0.5 - 1 27989 0,75 20992 
1 -2 13233 1,5 19850 
2 - 3 1813 2,5 4533 
3 -4 588 3,5 2058 
4- 5 413 4,5 1859 
5 - 30 29 6 174 
32 - 38 2 35 70 
 
 
Output regressie-model om correctiefactor te bepalen: 
 
***** Regression Analysis ***** 
  
 Response variate: Predkrig2003 
     Fitted terms: Constant + Aantal2003 
        Submodels: SSPLINE(Aantal2003; 4) 
  
  
*** Summary of analysis *** 
  
              d.f.         s.s.         m.s.      v.r.  F pr. 
Regression       4     1187999.    296999.68   6522.80  <.001 
Residual     11115      506094.        45.53 
Total        11119     1694093.       152.36 
  
Percentage variance accounted for 70.1 
Standard error of observations is estimated to be 6.75 
  
  
*** Estimates of parameters *** 
  
                              estimate         s.e.  t(11115)  t pr. 
Constant                        1.5135       0.0695     21.76  <.001 
Aantal2003 Lin                 0.78009      0.00484    161.08  <.001 
  
  
*** Accumulated analysis of variance *** 
  
Change                         d.f.         s.s.         m.s.      v.r.  F 
pr. 
+ SSPLINE(Aantal2003; 4)          4   1187998.74    296999.68   6522.80  
<.001 
Residual                      11115    506094.04        45.53 
  
Total                         11119   1694092.78       152.36 
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Figuur 3.1. Relatie tussen gefitte (y-as) en werkelijke waarden (x-as) per plot (assen in log-
schaal). 
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Tabel 3.2. Correctiefactor per dichtheid. 
 
Dichtheid Correctiefactor 
(n/100 ha)  
0.16 0.390 
0.8 0.792 
1.6 0.846 
3.2 0.885 
4.8 0.911 
6.4 0.936 
8 0.960 
12 1.016 
16 1.059 
32 1.118 
48 1.104 
64 1.083 
80 1.084 
96 1.071 
112 1.047 
128 1.027 
144 1.011 
160 0.998 
240 0.960 
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