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Natura 2000 gebied 56 - Arkemheen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL9802062 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particulieren 
Provincie: Gelderland, Utrecht 
Gemeente: Bunschoten, Nijkerk, Putten 
Oppervlakte: 1.429 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het gebied Arkemheen bestaat uit twee laaggelegen, lege, open polders langs de Randmeren, de 
Putterpolder en de Nijkerkerpolder. Van oorsprong is het gebied een delta: laaglandbeken van de 
Veluwe en de Gelderse Vallei mondden hier uit in de voormalige Zuiderzee. Na de afsluiting daarvan 
werd het brakke gebied een zoetwaterdelta. Het agrarisch gebruik werd intensiever. Met de 
inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland daalde de waterstand.  
De polders bestaan tegenwoordig uit, deels zilte, graslanden en enkele rietlandjes. 
 
 
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. 

Bermen, parkeerplaatsen, op– en afritten van de rijksweg A28, die over een lengte van 5,6 km langs de 
zuidzijde van het gebied loopt, zijn buiten de begrenzing gebracht omdat het betreffende terrein 
geen onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de vogelsoort waarvoor het gebied is aangewezen. 
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Vogelrichtlijnsoorten 
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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. 
 
Niet-broedvogels 
A037 Kleine zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 190 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kleine zwanen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het Arkemheen, het 
Lauwersmeer en de Veluwerandmeren leveren als foerageergebieden de grootste 
relatieve bijdrage binnen het Natura 2000 netwerk. De soort is een overwinteraar, 
arriveert in oktober en vertrekt in februari/maart. Kleine zwanen gebruiken de natte 
graslanden van Arkemheen en Putterpolder om te foerageren, en slapen en drinken in 
de nabijgelegen randmeren, met name het Eemmeer (Nijkerkernauw). In het begin van 
het seizoen wordt in deze meren op waterplanten gefoerageerd, en naarmate deze 
voedselbron uitgeput raakt wordt overgeschakeld op het achterliggende grasland. De 
aantalsontwikkelingen in Arkemheem worden dus mede beïnvloed door ontwikkelingen 
van de vegetatie in de randmeren. In het Eemmeer (en het Gooimeer) zijn de kleine 
zwanen midden jaren negentig sterk in aantal afgenomen. 

 
Complementaire doelen 
Soorten 
H1134 Bittervoorn 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De bittervoorn is in dit gebied een wijdverspreide soort, die slechts voor een beperkt 

deel binnen de Habitatrichtlijngebieden voorkomt. De soort, waarvoor het 
veenweidegebied relatief belangrijk is, verkeert landelijk in een matig ongunstige staat 
van instandhouding. Om bovengenoemde redenen is voor de bittervoorn tevens een 
instandhoudingdoelstelling geformuleerd voor dit Vogelrichtlijngebied.  

 
H1145 Grote modderkruiper  
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De grote modderkruiper is in dit gebied een wijdverspreide soort, die slechts voor een 

beperkt deel binnen de Habitatrichtlijngebieden voorkomt. De soort, waarvoor het 
veenweidegebied relatief belangrijk is, verkeert landelijk in een matig ongunstige staat 
van instandhouding. Om bovengenoemde redenen is voor de grote modderkruiper 
tevens een instandhoudingdoelstelling geformuleerd voor dit Vogelrichtlijngebied.  
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Synopsis 
 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve bijdrage Doelstelling 

leefgebied 
Doelstelling 
populatie 

A037  Kleine zwaan - + = = 

 


