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Natura 2000 gebied 23 - Fochteloërveen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Hoogvenen 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL9801007 + NL9801007 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, particulieren 
Provincie: Friesland, Drenthe 
Gemeente: Midden-Drenthe, Noordenveld, Ooststellingwerf 
Oppervlakte: 2.599 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving 
 
Het Fochteloërveen maakte in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte Smildervenen die ooit 
grote delen van NW-Drenthe en aangrenzend Friesland bedekten. Vrijwel het gehele oorspronkelijke 
hoogveengebied is afgegraven. Het Fochteloërveen lag aan de rand van dit grote veen en bestaat uit 
een naar verhouding jong en ondiep (tot 2 meter) veenpakket. Er zijn maatregelen genomen om de 
groei van het hoogveen te stimuleren, zoals het plaatsen van damwanden en het aanbrengen van 
stuwen. Na een stilstandfase in de veengroei bevat het Fochteloërveen nu een relatief grote kern met 
actief hoogveen.  
Het gebied wordt verder gekenmerkt door zijn uitgestrektheid en boomloosheid (buiten de 
boswachterij aan de noordkant). Het gebied bestaat, naast het levende hoogveen in het centrale deel, 
uit droge en vochtige heide en vennen, enige graslanden en in het noorden enkele naaldbossen. 
Ondiep, open water ligt in de Vloeiweiden, Zuidwestplassen en Esmeer. Het Esmeer is een pingoruïne.  
 
 
Begrenzing 
 
De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) en van het Vogelrichtlijngebied 
Fochteloërveen zijn op de kaart op enkele technische punten verbeterd: 

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

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

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3160 Zure vennen 
H4010 Vochtige heiden 
H4030 Droge heiden 
H7120 Herstellende hoogvenen 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A008 Geoorde fuut - b 
A037 Kleine zwaan - n 
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A038 Wilde zwaan - n 
A039 Toendrarietgans - n 
A041 Kolgans - n 
A052 Wintertaling - n 
A056 Slobeend - n 
A119 Porseleinhoen - b 
A275 Paapje – b 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H7110 Actieve hoogvenen 1a 
A276 Roodborsttapuit – b 5 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A127 Kraanvogel – b 19 
 
 
Kernopgaven 
 
7.01 Uitbreiding actieve kern: Uitbreiding kernen van actieve hoogvenen 

(hoogveenlandschap) *H7110_A. 
7.02 Initiëren hoogveenvorming: Op gang brengen of continueren van hoogveenvorming in 

herstellende hoogvenen H7120 in kansrijke situaties, met het oog op ontwikkeling van 
actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) *H7110_A (waar nodig uitbreiding oppervlakte 
H7120). Instandhouding van huidige relicten als bronpopulaties fauna. Herstel van grote 
veengebieden met voldoende rust o.a. voor kraanvogel A127. 

7.03 Overgangszones grote venen: Ontwikkeling van overgangszones van actieve hoogvenen 
(hoogveenlandschap) *H7110_A incl. laggzones (met o.a. hoogveenbossen *H91D0, zure 
vennen H3160 en porseleinhoen A119, paapje A275 en watersnip A153). 

 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype zure vennen komt met marginale kwaliteit voor in het Esmeer. Deze 

pingoruïne betreft één van de grootste zure vennen in Drenthe, momenteel vooral van 
belang voor vogels. 
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H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden 

(subtype A). 
Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt in het 

hoogveengebied voor in zeer smalle zones op de overgang van droge heiden en 
hoogveen. Bij behoud van de habitattypen H4030 droge heiden en H7120 herstellende 
hoogvenen is de instandhouding gegarandeerd. De ontwikkeling van het habitattype 
vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) wordt beoogd in de huidige 
boswachterij, mede als leefgebied voor vogels die nu in het habitattype herstellende 
hoogvenen voorkomen (paapje (A275) en roodborsttapuit (A276)). 

 
H4030 Droge Europese heide 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype droge heiden komt voor op zandruggen in het veen, onder meer in een 

lange, enkele tientallen meters brede strook langs het fietspad dat dwars door het veen 
loopt. 

 
H7110 *Actief hoogveen 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen, 

hoogveenlandschap (subtype A).  
Toelichting Het gebied is één van de weinige voorbeelden van een groot hoogveenrestant met een 

kern van actief hoogveen in ons land. De perspectieven voor uitbreiding van het 
habitattype actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A) zijn hier goed. In dit 
gebied kan actief hoogveen op landschapsschaal met overgangen naar beekdalen 
worden gerealiseerd. Op termijn kan dit gebied een groot deel bijdragen aan het 
realiseren van de landelijke opgave voor habitattype H7110 actieve hoogvenen. 

 
H7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is 
Doel  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten 

gunste van habitattype H7110 actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A), is 
toegestaan. 

Toelichting Er zijn goede mogelijkheden om een zodanige kwaliteitsverbetering van het habitattype 
herstellende hoogvenen te bereiken, dat een deel kan overgaan in habitattype H7110 
actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A). De heidevegetaties en bossen op 
het verdroogde hoogveen worden niet tot habitattypen H4010 vochtige heiden, hogere 
zandgronden (subtype A) en H4030 droge heiden gerekend, maar maken onderdeel uit 
van herstellende hoogvenen. In het gebied komen op veen ook begroeiingen voor die 
niet tot het habitattype gerekend worden. De beoogde verbetering kwaliteit resulteert 
tevens in uitbreiding oppervlakte.  

 
Broedvogels 
A008 Geoorde fuut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 10 paren.  
Toelichting Sedert 1918 is de geoorde fuut broedvogel in Nederland met tot in de 70-er jaren 

bescheiden aantallen. In het Fochteloërveen is de soort pas een regelmatige broedvogel 
vanaf halverwege de 80-er jaren in geleidelijk toenemende aantallen. Het aantal paren 
fluctueert sterk met het aanbod aan geschikte waterpartijen ten gevolge van 
schommelingen in de waterstand. Maximaal werden 28 paren geteld in 1990 en 23 in 
2000. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. 

 Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel 
bij aan de draagkracht in de regio Fries-Drentse grensstreek ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie.  

 



 
023_gebiedendocument_Fochteloërveen_november 2006 

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
 

4 

A119 Porseleinhoen 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 20 paren. 
Toelichting Afhankelijk van de waterstand in mei en juni kunnen zich enkele tientallen 

porseleinhoentjes vestigen (maximaal 28 in 2001); in droge jaren minder dan 10. Randen 
van hoogvenen zijn in potentie stabiele broedplaatsen door een permanent gunstige 
waterstand in de zomermaanden. Het gewenste aantal paren heeft betrekking op 
gunstige jaren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud 
van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. Het betreft een relatief 
geïsoleerde broedplaats; het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie. 

 
A275 Paapje 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 60 paren. 
 Toelichting Vochtige heidevelden en open veengebieden zijn tegenwoordig een zeer belangrijk 

broedhabitat voor het paapje. Het aantal paren is de laatste 2 decennia sterk 
toegenomen en momenteel herbergt het Fochteloërveen de grootste populatie in 
Nederland met jaarlijks ten minste 50 paren (maximaal 67 in 1999). Gezien de landelijk 
zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie op het recente, 
relatief hoge, niveau gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Fries-Drentse 
grensstreek ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

 
A276 Roodborsttapuit 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 60 paren.  
Toelichting Mits niet al te nat, vormen open heidegebieden een belangrijk broedhabitat voor de 

roodborsttapuit. De populatie in het Fochteloërveen is in de afgelopen decennia sterk 
toegenomen. In 2000 werd een (voorlopig) maximum van 77 paren bereikt. Gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert 
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Fries-Drentse grensstreek ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie. 

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

gemiddeld 90 vogels (seizoensmaximum).  
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als slaapplaats. Trendgegevens 

zijn niet beschikbaar. Vanwege de vermoedelijk natuurlijke oorzaken van de landelijk 
matig ongunstige staat van instandhouding is er geen herstelopgave van toepassing. 

 
A038 Wilde zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 100 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Aantallen wilde zwanen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. 

een functie als slaapplaats. Het gebied levert als slaapplaats de grootste bijdrage binnen 
het Natura 2000 netwerk. Trendgegevens zijn niet beschikbaar. Handhaving van de 
huidige situatie is voldoende omdat de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding is gebaseerd op een licht afnemende trend die waarschijnlijk geen 
Nederlandse oorzaak heeft (klimaat). 

 
A039 Toendrarietgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 11.100 vogels (seizoensmaximum). 
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Toelichting Aantallen toendrarietganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 
heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats, na de Noordoostpolder levert het 
gebied de grootste bijdrage in Nederland. Trendgegevens zijn niet beschikbaar. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig en de internationale populatieomvang is stabiel. 

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

gemiddeld 2.300 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als slaapplaats. Trendgegevens zijn 

niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke 
staat van instandhouding is gunstig en de internationale populatieomvang neemt toe. 

 
A052 Wintertaling 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 600 vogels (seizoensgemiddelde). 
 Toelichting  Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie 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 en de internationale 
populatieomvang is stabiel.  

 
A056 Slobeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De data zijn nog 

niet geschikt voor een trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende 
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig en de internationale 
populatieomvang is stabiel. 

 
 
Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3160 Zure vennen - + = > 
H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - + > = 
H4030 Droge heiden - - + = = 
H7110_A Actieve hoogvenen 
 (hoogveenlandschap) 

- - ++ > > 

H7120  Herstellende hoogvenen + ++ >(<) > 

 
Broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A008  Geoorde fuut + + = = 
A119  Porseleinhoen - - + = = 

A275  Paapje - - + = = 
A276  Roodborsttapuit + - = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A037  Kleine zwaan - s- = = 
A038  Wilde zwaan - s+ = = 

A039  Toendrarietgans + s+ = = 
A041  Kolgans + s- = = 
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A052  Wintertaling - - = = 
A056  Slobeend + - = = 

 
                                                 
1a Herstel van een technisch e fout database 2004. 
5  Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie. 
19 Herstel van een technische fout in database 2004. 


