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Natura 2000 gebied 19 - Leekstermeergebied 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL9802041 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, Drents Landschap, Waterschap 

Noorderzijlvest, particulieren 
Provincie: Drenthe, Groningen  
Gemeente: Leek, Noordenveld 
Oppervlakte: 1.557 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Leekstermeergebied is een gradiëntrijk overgangsgebied van Drents plateau naar laagveen. Het 
gebied wordt gekenmerkt door een open veenweidelandschap met aan de westzijde gelegen het 
Leekstermeer. Langs het meer bevinden zich plaatselijk brede rietkragen en ten noorden en ten 
westen van het meer liggen enkele verlande petgaten, waaronder de Lettelberter Petten, en enkele 
houtwallen. Meer dan de helft van het gebied bestaat uit (voormalige) cultuurgraslanden. Het 
Leekstermeer is ontstaan door menselijke invloeden. Door klink van de veenbodem, als gevolg van 
ontwatering in de 11de eeuw, trad in de 13de eeuw aanzienlijke wateroverlast op. In die periode zijn 
door de bewoners in het gebied ook enkele veenterpen opgericht. Later trokken de bewoners zich 
terug op de pleistocene zandruggen. Tot in het begin van deze eeuw stond een groot deel van het 
gebied rond het Leekstermeer in de winter maandenlang onder water. Pas na de afsluiting van de 
Lauwerszee (1969) is de ontwateringsituatie van dien aard dat overstroming van het gebied tot de 
hoge uitzonderingen behoort. 
 
 
Begrenzing  
 
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op de kaart op enkele technische punten verbeterd: 

• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van 
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. 

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen, 
wateren, perceelscheidingen en bosranden. 

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht. 
 
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op twee plaatsen aangepast: 
Tussen de Hooiweg en de Roderwolderdijk in de Polder Matsloot-Roderwolde is de noordgrens gelegd 
op de nieuw gegraven waterlossing die nu een logische begrenzing van het gebied vormt (uitbreiding 
17 ha; verkleining 1,9 ha). 
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Natura 2000 database 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A041 Kolgans - n 
A045 Brandgans - n 
A050 Smient - n 
A119 Porseleinhoen - b 
A122 Kwartelkoning - b 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
A295 Rietzanger – b 5 

 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A103 Slechtvlak – n 23 
 
 
Kernopgaven 
 
4.11 Plas-dras situaties: Plas-dras situaties voor smienten A050 en broedvogels zoals 

porseleinhoen A119 en kemphaan A151, kwartelkoning A122 en noordse woelmuis 
*H1340. 

4.12 Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief 
waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging voor 
rietmoerasvogels, zoals roerdomp A021, purperreiger A029, snor A292, grote karekiet 
A298 en voor de noordse woelmuis *H1340. 

 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat 
van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000 
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Broedvogels 
A119 Porseleinhoen 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 2 paren.  
Toelichting De porseleinhoen is een zeer schaarse broedvogel waarvan in 1997 2 paren werden 

vastgesteld. Verder zijn er geen inventarisatiegegevens voorhanden. Het gewenste 
aantal paren heeft betrekking op gunstige jaren. Het gebied levert onvoldoende 
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draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de 
regio Drents-Groningse grensgebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

 
A122 Kwartelkoning 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 5 paren.  
Toelichting De kwartelkoning is een zeer schaarse, niet jaarlijks voorkomende broedvogel met 

maximaal 20 paren in het landelijke topjaar 1998; in de periode 1999-2003 was de soort 
aanwezig met 1-6 paren. Van oorsprong is de kwartelkoning een reguliere broedvogel 
van het laagveen weidegebied. Gezien de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding is behoud van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. Het 
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij 
aan de draagkracht in de regio Drents-Groningse grensgebied ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie. 

 
A295 Rietzanger 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 10 paren. 
Toelichting De rietzanger is van oudsher een schaarse broedvogel die sterk kan profiteren van de 

voorgenomen natuurontwikkeling. Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud voldoende. Het 
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij 
aan de draagkracht in de regio Drents-Groningse grensgebied ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie. 

 
Niet-broedvogels 
A041 Kolgans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 640 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

Aantallen zijn recent fors afgenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende 
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A045 Brandgans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 110 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de brandgans o.a. een functie als foerageergebied en als 

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

 
A050 Smient 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 640 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. 

Er was sprake van hoge aantallen rond 1990, met daarna een afname. Handhaving van 
de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
Complementaire doelen 
Habitattypen 
H7140 Overgangs -en trilveen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen, trilvenen 

(subtype A). 
Toelichting In het gebied zijn mogelijkheden om het matig ontwikkelde habitattype overgangs- en 

trilvenen, trilvenen (subtype A), een subtype met een zeer ongunstige staat van 
instandhouding, uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren.  
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H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae ) 

Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen 
(subtype C). 

Toelichting In het Leekstermeer komt, in kwelgebieden, het habitattype vochtige alluviale bossen, 
beekbegeleidende bossen (subtype C), voor in de vorm van zeggenrijk elzenbroekbos. 

 
Soorten 
H1016 Zeggekorfslak 
Doel   Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De zeggekorfslak is hier recent ontdekt. Omdat het een soort betreft waarvan het aantal 

verspreidingslocaties in ons land beperkt is en deze locatie de enige in Noord-Nederland 
betreft, is voor het gebied een behoudsdoelstelling geformuleerd. 

 
 
Synopsis 
 

Broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A119  Porseleinhoen - - - = = 

A122  Kwartelkoning - - = = 
A295  Rietzanger - - = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A041  Kolgans + - = = 

A045  Brandgans + - = = 
A050  Smient + - = = 

 
                                                 
23 Aantal thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum van 5 vogels. 


