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Natura 2000 gebied 20 - Zuidlaardermeergebied 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL0902041 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Groninger Landschap, Stichting Het Drentse Landschap, het 

Meerschap, waterschap Hunze en Aa’s, Tynaarloo 
Provincie: Groningen, Drenthe 
Gemeente: Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Tynaarlo 
Oppervlakte: 2.095 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer. Het werd oorspronkelijk gevoed met grondwater van het 
Drents plateau. Het gebied bestaat uit het Zuidlaardermeer met zijn omringende oeverlanden en een 
deel van de polders ten noorden en noordwesten van het meer, waarin ook een deel van het 
Foxholstermeer en het Drentse Diep zijn gelegen. Het open landschap rond het Zuidlaardermeer 
wordt bepaald door de Hondsrug in het westen en de rand van de Veenkoloniën in het oosten. In de 
richting van de flank van de Hondsrug verdicht het landschap zich enigszins door de 
moerasbosontwikkeling op de verlande petgaten en de houtwallen in de nabijheid van boerderijen. 
Ten zuidoosten van Noordlaren zijn de oeverlanden van het meer grotendeels bebost geraakt met 
elzen. De oostkant van het meer is vrijwel boomloos.  
Aan het begin van onze jaartelling reikte de invloed van de zee tot dicht ten noorden van waar nu het 
Zuidlaardermeer ligt. Waarschijnlijk zijn al voor het jaar 1000 de eerste bochtafsnijdingen en 
bedijkingen in het gebied uitgevoerd. De zand- en hoogveengronden werden in gebruik genomen als 
bouw- en weiland en de laagveenmoerassen als madelanden. Deze madelanden overstroomden 's 
winters. Nog tot in de tweede helft van de 19e eeuw stond het Hunzedal via het Reitdiep in open 
verbinding met zee. Hierdoor was er tot op het Zuidlaardermeer een, zij het geringe, eb- en 
vloedbeweging. Deze verbinding met zee werd tussen 1850 en 1900 verbroken door afsluiting van het 
Reitdiep. In het begin van de 20e eeuw zijn er in de Onnerpolder, en in mindere mate ook in de 
Oostpolder, nog stukken land verveend.  
 
 
Begrenzing  
 
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd] 
 
 
Natura 2000 database 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A021 Roerdomp - b 
A037 Kleine zwaan - n 
A041 Kolgans - n 
A050 Smient - n 
A119 Porseleinhoen - b 
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Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
A295 Rietzanger – b 6 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A094  Visarend – n 22 
 
 
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 
A021 Roerdomp 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 5 paren.  
Toelichting De roerdomp is van oudsher broedvogel met enkele paren tot een maximum van 5. Het 

aantal paren fluctueert sterk met na strenge winters slechts 1 paar. Gezien de landelijk 
zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie op een relatief 
hoog niveau gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Drents-Groningse 
grensgebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

 
A119 Porseleinhoen 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 20 paren.  
Toelichting De porseleinhoen is een onregelmatige broedvogel in sterk fluctuerende aantallen; in 

vele jaren 0-2 paar met in het goede jaar 1997 15 paren. Het Zuidlaardermeergebied 
levert in goede jaren de grootste bijdrage in deze regio. Het gewenste aantal paren 
heeft betrekking op gunstige jaren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. 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. 

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

ten minste 200 paren. 
Toelichting Het Zuidlaardermeergebied herbergt de grootste sleutelpopulatie van de rietzangers 

van het Drents-Groningse grensgebied. In de periode 1993-1997 werden jaarlijks ca. 200 
paren geteld. Ook voor de periode 1999-2003 wordt het gemiddeld aantal paren op 200 
geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding van het onderdeel 
populatie, is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie. 

 
Niet-broedvogels 
A037 Kleine zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 4 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied. Het 

aantalsverloop laat een fluctuerend patroon zien. Vanwege de vermoedelijk natuurlijke 
oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is er geen 
herstelopgave van toepassing. 

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

gemiddeld 630 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld 
10.100 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats. 

Toelichting Aantallen kolganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Er was sprake van sterk 
verhoogde aantallen rond 2000, daarna weer wat lager. 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 2.700 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. 

De data zijn nog niet geschikt voor een trendanalyse. Handhaving van de huidige 
situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
Complementaire doelen 
Soorten 
H1145  Grote modderkruiper 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Toelichting Omdat de grote modderkruiper landelijk in een ongunstige staat van instandhouding 

verkeert en het gebied van belang is voor de geografische spreiding, is de soort in dit 
Vogelrichtlijngebied als doel opgenomen. Maatregelen die in het gebied genomen 
worden voor moerasvogels kunnen ook ten goede komen aan de grote modderkruiper. 

 
 
Synopsis 
 

Broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A021  Roerdomp  - - - = = 
A119  Porseleinhoen - - + > > 

A295  Rietzanger - - = = 
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Niet-broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A037  Kleine zwaan  - - = = 
A041  Kolgans + - / s- = = 

A050  Smient + - = = 

 
                                                 
6  Herstel van een technische fout in database 2004. 
22 Aantal thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum van 2 vogels. 


