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Natura 2000 gebied 36 – Uiterwaarden Zwarte Water en 
Vecht 

 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Rivierengebied 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL1000005 + NL9902003 
Beschermd natuurmonument: Kievitsbloemterreinen Overijsselse Vecht BN/SN  Kievitsbloemterreinen 

Zwarte Water BN/SN 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Domeinen, Rijkswaterstaat, 

Natuurmonumenten, particulieren 
Provincie: Overijssel 
Gemeente: Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle 
Oppervlakte: 1.504 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De uiterwaarden Zwarte Water en Vecht betreffen het geheel aan uiterwaarden ten noorden van 
Zwolle waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. De Vecht is een regenrivier 
die in Duitsland ontspringt. Het gedeelte van de Vecht, dat in dit gebied is opgenomen, kronkelt sterk 
door het landschap. Een deel van de uiterwaarden wordt soms tot laat in het voorjaar onregelmatig 
overstroomd. Op de met steenslag beschermde oevers van de zomerdijk groeit vaak riet, ruigte of 
wilgenstruweel. De uiterwaarden bestaan uit buitendijkse graslanden, waarin strangen, kolken, 
rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen. Langs het Zwarte Water komen nattere graslanden voor.  
Dit gebied herbergt veel kievitsbloemgraslanden. Daarnaast komt in het gebied een aantal 
hardhoutooibosjes voor. Ook komen relicten van blauwgraslanden voor. Op hoger liggende zandige 
ruggen en langs en op de dijken komen lokaal goed ontwikkelde glanshaverhooilanden voor. Lokaal 
zijn abelen-iepenbossen aanwezig.   
 
 
Begrenzing 
 
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn 
op de kaart op enkele technische punten verbeterd: 

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

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

• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel 
binnen het Vogel- en Habitatrichtlijngebied valt.  

• Onlogische verschillen (< 25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn opgeheven door 
de meest ruime grens aan te houden. Dit betreft enkele binnendijks gelegen bospercelen die 
deel uitmaken van het Habitatrichtlijngebied (voorkomen van H91F0 droge hardhoutbossen) 
maar niet van het Vogelrichtlijngebied (in totaal 3,5 ha). 

 
 



 
036_gebiedendocument_Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht_november 2006 

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument  Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
 

2 

Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
H6430 Ruigten en zomen 
H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
H91F0 Droge hardhoutooibossen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1134 Bittervoorn   
H1149 Kleine modderkruiper  
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A021 Roerdomp - b 
A037 Kleine zwaan - n 
A041 Kolgans - n 
A050 Smient – n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A119 Porseleinhoen - b 
A122 Kwartelkoning - b 
A125 Meerkoet - n 
A156 Grutto - n 
A197 Zwarte stern – b 
A298 Grote karekiet - b 
 
 
Kernopgaven 
 
3.06 Krabbescheer-begroeiingen: Behoud en uitbreiding van meren met krabbenscheer en  
 fonteinkruiden H3150, in de vorm van strangen, in het bijzonder herstel van  
 krabbenscheerbegroeiingen, ook als broedbiotoop van zwarte stern A197. 
3.08 Rietmoeras: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding rietmoeras met de daarbij behorende 

broedvogels (roerdomp A021, grote karekiet A298), aangevuld met noordse woelmuis 
*H1340. 

3.09 Vochtige graslanden: Herstel glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote  
 vossenstaart) H6510_B en blauwgraslanden H6410. 
3.14 Droge hardhoutooibossen: Ontwikkeling droge hardhoutooibossen H91F0: groter  
 oppervlakte en kwaliteitsverbetering. 
 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
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Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden komt sporadisch in het 

gebied voor; het noordelijke, natte deel van het gebied leent zich het beste voor het 
realiseren van deze doelstelling. Wegens de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding wordt uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit nagestreefd. 

 
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A).  
Toelichting Het habitattype ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) komt sporadisch in het 

gebied voor, in goede kwaliteit, met name langs de Overijsselse Vecht. 
 
H6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 

grote vossenstaart (subtype B).  
Toelichting Het betreft hier één van de topgebieden in Europa voor kievitsbloemhooilanden 

(behorend tot grote vossenstaart (subtype B)). Uitbreiding is goed mo gelijk in het 
zuidelijk deel van het gebied en wordt nagestreefd wegens het landelijke doel voor dit 
habitattype. 

 
H91F0 Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of 

Fraxinus angustifolia, langs grote rivieren (Ulmenion minoris) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Het gebied is één van de weinige Natura 2000 gebieden waar het uiterst zeldzame 

habitattype droge hardhoutooibossen voorkomt. Het type komt nu versnipperd in het 
gebied voor, maar heeft een goede kwaliteit (met onder meer interessante bolgewassen 
in de ondergroei); oppervlaktevergroting kan leiden tot kwaliteitsverbetering in de vorm 
van hogere soortenrijkdom en meer robuustheid van de bossen. 

 
Soorten 
H1134 Bittervoorn 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De Kop van Overijssel maakt deel uit van het hoofdverspreidingsgebied van de 

bittervoorn. 
 
H1149 Kleine modderkruiper  
Doel 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 onder meer de bittervoorn(H1134). Bij het realiseren van de 
doelen voor deze soorten zullen populaties van de kleine modderkruiper zich naar 
verwachting duurzaam kunnen handhaven. 
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Broedvogels 
A021 Roerdomp 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 1 broedpaar. 
Toelichting Van oudsher is de roerdomp een regelmatige broedvogel van rietmoerassen met in de 

80-er jaren nog een populatie van circa 5 paren. Eind 90-jaren is de soort als broedvogel 
verdwenen. Vanuit aangrenzende gebieden (Zwarte Meer, de Wieden) is herkolonisatie 
mogelijk. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding 
van de populatie gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een 
zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Noordwest-Overijssel ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

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

ten minste 10 paren. 
Toelichting Van oudsher is de porseleinhoen een regelmatige broedvogel van open moeras en 

geïnundeerde graslanden met een enkel paartje. De aantallen porseleinhoenders 
kunnen sterk oplopen bij gunstige plas-dras situaties in mei en juni (bijvoorbeeld in 1983 
zijn 13 roepende mannetjes waargenomen). Het aantal in het doel heeft betrekking op 
gunstige jaren. In de periode 1999-2003 wordt het gemiddeld aantal paren op slechts 2 
geschat. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Noordwest-
Overijssel 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 Begin vorige eeuw was de kwartelkoning een relatief algemene broedvogel in vochtige 

kruidenvegetaties, waarna de stand snel afnam. Langs het Zwarte Water is de soort 
vermoedelijk altijd wel min of meer jaarlijks als broedvogel aanwezig gebleven. In de 90-
er jaren heeft er een opleving plaatsgevonden, conform de landelijke tendens (1998-
2002 3-6 paren – maximaal 6 in 2001). Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud voldoende. Het 
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar 
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio IJssel ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie. 

 
A197 Zwarte stern 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 60 paren. 
Toelichting In de eerste helft van de vorige eeuw was de zwarte stern een talrijke broedvogel van 

vegetaties van drijvende waterplanten (met name krabbescheer). Daarna heeft er een 
afname plaatsgevonden tot een tiental paren (1983 10 paar). Sedertdien weet de soort 
zich te handhaven in aantallen tussen de 38 – 90 paren. In de periode 1999-2003 
bedroeg het aantal paren jaarlijks tussen de 38 en 58. De nestplaatsen bevinden zich 
tegenwoordig vaak op uitgelegde rietmatjes en vlotjes, maar ook in natuurlijke 
krabbescheer-vegetaties. Het gebied kan voldoende draagkracht gaan leveren voor een 
sleutelpopulatie. 

 
A298 Grote karekiet 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 2 broedpaar. 
Toelichting In de eerste helft van de vorige eeuw was de grote karekiet een talrijke broedvogel in dit 

gebied. Daarna heeft een afname plaatsgevonden tot enkele paren (1984 5 paar). In de 
laatste twee decennia dreigt de broedplaats verloren te gaan (0-5 paren; 2000 1 paar). 
Essentieel voor de soort zijn rietmoerassen met vitaal riet en overjarig waterriet. Gezien 
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de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie 
gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een zelfstandige 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Noordwest-
Overijssel 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 4 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kleine zwanen waren van 1993 tot 1997 van internationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn van jaar 
op jaar sterk fluctuerend en recent relatief laag. Ondanks de landelijk matig ongunstige 
staat van instandhouding is er geen herstelopgave van toepassing vanwege de beperkte 
betekenis van het gebied voor deze soort. 

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

gemiddeld 2100 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang 
foerageergebied ten gunste van habitattypen H6510 glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, grote vossenstaa rt (subtype B) of H91FO droge 
hardhoutooibossen is toegestaan. 

Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied. Tot begin jaren 
negentig was er sprake van lage aantallen, daarna is de populatie sterk toegenomen. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding. 

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

gemiddeld 570 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang 
foerageergebied ten gunste van habitattypen H6510 glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart (subtype B) of H91FO droge 
hardhoutooibossen is toegestaan. 

Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. 
Aantallen zijn in de jaren tachtig sterk toegenomen, sinds begin jaren negentig min of 
meer stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.  

 
A054 Pijlstaart 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn 

van jaar op jaar sterk fluctuerend, maar er is sprake van een positieve tendens. Behoud 
van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

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

gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie  als foerageergebied. Aantallen zijn 

van jaar op jaar sterk fluctuerend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien 
de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A125 Meerkoet 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 320 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn 
sinds 1996 afgenomen, net als elders in het Rivierengebied, waarschijnlijk in samenhang 
met een toename in de randmeren. De soort verkeert landelijk in een matig ongunstige 
staat van instandhouding.  

 
A156 Grutto 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

Aantallen zijn van jaar op jaar fluctuerend, met recent minder vaak hoge aantallen. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende daar de oorzaak van de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de 
omstandigheden voor broedvogels. 

 
 
Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
 fonteinkruiden 

- + > > 

H6430_A  Ruigten en zomen (moerasspirea) +  ++ = = 
H6510_B  Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
 (grote vossenstaart) 

- ++ > = 

H91F0  Droge hardhoutooibossen - - ++ > > 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1134 Bittervoorn  - + = = 
H1149 Kleine modderkruiper  + - = = 

 
Broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A021 Roerdomp - - - > > 
A119 Porseleinhoen - - - = = 
A122 Kwartelkoning - - = = 
A197 Zwarte stern  - - + > > 
A298 Grote karekiet - - - > > 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A037 Kleine zwaan - - = = 
A041 Kolgans + - = (<) =  
A050 Smient + - = (<) =  
A054 Pijlstaart - - = = 
A056 Slobeend + - = = 
A125  Meerkoet - - = = 

A156 Grutto  - - - = = 

 


