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Natura 2000 gebied 74 – Zwarte Meer 

(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL2003056 + NL9802031 
Beschermd natuurmonument: Zwarte Meer BN/SN 
Beheerder: Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, particulieren 
Provincie: Overijssel, Flevoland 
Gemeente: Kampen, Noordoostpolder, Steenwijkerland, Zwartewaterland 
Oppervlakte: 2.169 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Zwarte Meer ligt in de voormalige IJsseldelta tussen de Noordoostpolder en het Kampereiland. 
Het is een groot, ondiep randmeer dat grotendeels bestaat uit open water met lokaal watervegetaties 
van voedselrijke milieus.  
Aan de zuidkant ligt een groot rietmoeras, in het oostelijk deel een kunstmatig eiland (het 
Vogeleiland) en enkele restanten van biezenvelden. Langs de oevers zijn brede rietkragen en 
moerasvegetaties aanwezig. Plaatselijk komen grote zeggenmoerassen van voedselrijke milieus voor. 
De graslanden bestaan voor een groot deel uit typen van (matig) voedselrijke standplaatsen, 
overstromingsgraslanden met kievietsbloemen, kamgrasweiden en glanshaverhooilanden.  
 
 
Begrenzing 
 
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn 
op de kaart op enkele technische punten verbeterd: 

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals dijken, 
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. 

Andere wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea’s toegelicht. 
 
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is in tweeërlei opzicht aangepast:  

• Langs de Wendelerdijk is in de Groote Buitenlanden langs de N331 een strook grasland (2,2 
ha) toegevoegd die één geheel vormt met het aangrenzende grasland (deze strook is wel 
onderdeel van het aangemelde Habitatrichtlijngebied. 

• De Zwartemeerdijk tussen Ramspolbrug (N50) en Kadoelersluis is niet opgenomen omdat deze 
dijk (met korte grasvegetatie) geen betekenis heeft voor de watervogels waarvoor het gebied 
is aangewezen. Deze dijk staat wel vermeld op de kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit 
van 18 juli 1995. De nota van toelichting bij het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit maakt 
echter geen melding van de ligging van de dijk in het gebied (“Het Zwarte Meer omvat een 
groot, ondiep randmeer met zeer ondiepe oeverzones, brede rietmoerassen, uiterwaarden en 
een kunstmatig eiland, het zogenaamde Vogeleiland.”).  
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De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op één plek aangepast:  
Aan de zuidzijde zijn ter hoogte van de Noorderrandweg enkele percelen (10, 7 ha) toegevoegd, die 
wel reeds deel uitmaakten van het Vogelrichtlijngebied. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
H6430 Ruigten en zomen 
H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1149 Kleine modderkruiper  
H1163 Rivierdonderpad  
H1318 Meervleermuis  
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A005 Fuut - n 
A017 Aalscholver - n 
A021 Roerdomp - b 
A029 Purperreiger - b 
A034 Lepelaar - n 
A037 Kleine zwaan - n 
A041 Kolgans - n 
A043 Grauwe gans - n 
A050 Smient - n 
A051 Krakeend - n 
A052 Wintertaling - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A059 Tafeleend - n 
A061 Kuifeend - n 
A119 Porseleinhoen - b 
A125 Meerkoet - n 
A298 Grote karekiet - b 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H1145 Grote modderkruiper 3 
A039 Toendrarietgans – n 8 
A156 Grutto – n 8 

A197 Zwarte stern – n 8 

A292 Snor – b 5 
A295 Rietzanger – b 5 

 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H1099 Rivierprik 16 
H1134 Bittervoorn 16 
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Kernopgaven 
 
4.01 Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem met goede  
 waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren (met name in kranswierwateren  
 H3140, en meren met krabbescheer en fonteinkruiden H3150), mede t.b.v. vogels zoals  
 kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061 en nonnetje A068. 
4.02 Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor  
 watervogels zoals fuut A005, ganzen, slobeend A056 en kuifeend A061. 
4.03 Moerasranden: Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water  
 interactie, paaigebied vis, noordse woelmuis *H1340 en voor moerasvogels als  
 roerdomp A021 en grote karekiet A298. 
4.15 Vochtige graslanden: Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden  
 H6410, glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B, met  
 name kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de kemphaan A151 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 
H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Tot 1960 was het Zwarte Meer kraakhelder en vol met kranswieren en fonteinkruiden, 

maar door de toevoer van verontreinigd water ontstond in die periode een zuurstofloze 
en geëutrofiëerde situatie waardoor de waterplantenbegroeiingen ineenstortten. Er 
resteren nog enkele delen met fonteinkruidbegroeiingen. Verbetering is  goed mogelijk 
gezien de sterk verbeterde waterkwaliteit, waarbij mogelijk op termijn ook habitattype 
H3140 kranswierwateren kan terugkeren. Het gebied levert de grootste bijdrage voor 
het voorkomen van fonteinkruidbegroeiingen.  

 
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) is in matige vorm aanwezig 

in de oeverlanden. Dit subtype verkeert landelijk in een gunstige staat van 
instandhouding. 
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H6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 

grote vossenstaart (subtype B).  
Toelichting Van het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooilanden zijn momenteel kleine 

oppervlakten kievitsbloemhooilanden aanwezig, behorend tot het subtype grote 
vossenstaart (subtype B) dat landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding 
verkeert. In het gebied zijn goede potenties voor uitbreiding van dit type. 

 
Soorten 
H1145 Grote modderkruiper  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De betekenis van het Zwarte Meer voor de grote modderkruiper is niet duidelijk, maar 

van de grote wateren levert het IJsselmeergebied waarschijnlijk de grootste bijdrage, 
mede gezien de hoge aantallen van de soort in de omliggende polders. 

 
H1149 Kleine modderkruiper  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De kleine modderkruiper is bekend van enkele killen in het gebied.  
 
H1163 Rivierdonderpad  
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De wijdverspreide soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van 

instandhouding. De rivierdonderpad komt in het Zwarte Meer voor op zowel natuurlijk 
substraat (driehoekmosselen) als op kunstmatig substraat (kribben).  

 
H1318 Meervleermuis  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied voor meervleermuizen. In de nabijheid van het 

gebied zijn kolonies aanwezig. 
 
Broedvogels 
A021 Roerdomp 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 6 paren. 
Toelichting De roerdomp is van oudsher een broedvogel in de uitgestrekte rietvelden. Hoogste 

aantallen werden vastgesteld na een reeks zachte winters (maximaal 13 in 1961). In de 
periode 1981-2003 werden jaarlijks tussen de 2 en 6 paren vastgesteld, al ontbreken uit 
menig jaar telgegevens. In 2000-2003 werden slechts 2-4 paren geteld. Gezien de 
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie 
gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie, 
maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio randmeren ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie. 

 
A029 Purperreiger 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting In 1940 vestigde de purperreiger zich in het Zwarte Meer. De populatie name geleidelijk 

toe tot een maximum van circa 150 paren in 1968. Vervolgens trad een sterke afname op 
met ten minste 60 paren begin 80-er jaren en ten minste 30 paren begin 90-er jaren. In 
de periode 1999-2003 resteerden 2-15 paren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied kan voldoende 
draagkracht gaan leveren voor een sleutelpopulatie. 

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

ten minste 7 paren .  
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Toelichting De porseleinhoen was al voor de afsluiting een talrijke broedvogel in de 
biezenvegetaties langs de oever van het Zwarte Meer. Door het geleidelijk verdwijnen 
van deze begroeiing na de afsluiting nam het aantal af tot het huidige, sterk 
fluctuerende niveau van 1-7 paren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is behoud van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. Het 
gewenste aantal heeft betrekking op gunstige jaren. 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, in gunstige jaren. 

 
A292 Snor 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 50 paren.  
Toelichting De snor is van oudsher een broedvogel in rietvelden langs de kust. Door uitbreiding van 

het riet in de 50-er en 60-er jaren nam het aantal sterk toe tot een aantal van 200 paren 
in 1970. Daarna liep het aantal weer duidelijk terug en in 2000 resteerden hooguit 
enkele 10-tallen paren; gemiddeld voor de periode 1999-2003 27 paren. Het herstellen 
van een populatieniveau boven het gewenste aantal voor een regionale sleutelpopulatie 
van 100 broedparen, samen met de andere oostelijke randmeren, zal een belangrijk 
bolwerk betekenen voor de Nederlandse populatie. 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 randmeren ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie. 

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

van ten minste 270 paren.  
Toelichting In de periode 1999-2003 wordt het gemiddeld aantal paren van de rietzanger geschat op 

270. Gezien de landelijke gunstige staat van instandhouding met betrekking tot de 
populatie omvang, is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor 
een sleutelpopulatie.  

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

een populatie van ten minste 40 paren. 
Toelichting De grote karekiet is van oudsher een talrijke broedvogel van de waterrietvelden. In 1970 

werd de populatie op circa 200 geschat. Tellingen uit begin 90-er jaren leverden nog 
maximaal 59 paren op (1990) en in de periode 1999-2003 bedroeg het aantal paren 
jaarlijks 32-37. Het Zwarte Meer is een zeer belangrijk bolwerk voor de grote karekiet in 
Nederland en één van de weinige gebieden waar in de 90-er jaren het gewenste niveau 
voor een sleutelpopulatie van 40 paren nog werd overschreden. Het laatst in 1998 met 
44 paren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding 
van de populatie gewenst. Het gebied kan voldoende draagdracht gaan leveren voor 
een sleutelpopulatie.  

 
Niet-broedvogels 
A005 Fuut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele 

jaar present met een piek in september en een minimum in december/januari. Eind jaren 
tachtig – begin jaren negentig is de populatie sterk toegenomen en sindsdien weer 
enigszins afgenomen. Regionaal zijn aantallen stabiel en nationaal toenemend. De 
matig ongunstige staat van instandhouding op onderdeel leefgebied heeft vooral 
betrekking op het IJsselmeer en Markermeer. Behoud van de huidige situatie is 
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voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 
A017 Aalscholver 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 330 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied. De soort is 

het hele jaar present, met hoogste aantallen in augustus/september, en minima in 
december-februari. De populatie is sterk toegenomen sinds midden jaren tachtig, 
recente aantallen zijn weer iets lager. Zowel regionaal als nationaal nemen aantallen toe 
tot stabiliserend, daarom is er geen herstelopgave voor de recente afname van 
toepassing. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.  

 
A034 Lepelaar 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 3 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen 

fluctueren met een negatieve tendens. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 2 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtindicatie heeft betrekking op de foerageerfunctie. Hoogste 
aantallen zijn aanwezig in november en in maart, maar met sterke jaar op jaar 
fluctuaties. Sinds midden jaren negentig is het aantal foeragerende vogels afgenomen, 
mogelijk in relatie tot toegenomen aantallen knobbelzwanen in de zomer. Behoud van 
de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig 
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 
A039 Toendrarietgans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.  
Toelichting Het gebied heeft voor de toendrarietgans o.a. een functie als slaapplaats. De gegevens 

zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 740 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is 
waarschijnlijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een 
kwantificering in het doel. Het aantalsverloop vertoont een positieve tendens, echter 
niet significant door het voorkomen van zeer grote fluctuaties. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A043 Grauwe gans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 630 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtindicatie heeft betrekking op de foerageerfunctie. Aantallen 
zijn sinds 1980 sterk toegenomen, meer recent enigszins afvlakkend en sterk 
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fluctuerend. 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 1.300 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting  Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats. De soort is een 

overwinteraar van september-april. De populatie is plotseling sterk toegenomen in 1991 
en is sindsdien stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding. 

 
A051 Krakeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het 

hele jaar present, met sinds 1999 relatief grote aantallen in augustus/september. Verder 
is er sprake van een doorgaande populatietoename, zoals ook in andere gebieden. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding. 

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

gemiddeld 470 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. In de jaren 

negentig is de populatie toegenomen. Fluctuaties wijken af van het landelijk beeld maar 
komen overeen met die van het Ketelmeer & Vossemeer. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. De pijlstaart is 

een doortrekker, met een najaarspiek rond november en een voorjaarspiek in 
februari/maart. In de jaren negentig is de populatie toegenomen, weliswaar met sterke 
fluctuaties. Recent is er mogelijk sprake van enige afname. 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. De soort is het 

hele jaar present, met een piek in september en lage aantallen in december-februari. 
Begin jaren negentig was er sprake van relatief hoge aantallen, daarna is enige afname 
opgetreden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.  

 
A059 Tafeleend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 240 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen tafeleenden waren in 1993-97 van internationale betekenis. Het gebied heeft 

o.a. een functie als foerageergebied. De soort is vooral overwinteraar van september-
maart, met een piek recent verschoven van december naar oktober als gevolg van een 
toename van het aantal, waarschijnlijk in verband met herstel van de populatie 
driehoeksmosselen in de regio. Sinds midden jaren negentig is de populatie weer 
afgenomen, zonder aanwijsbare verslechtering van het leefgebied. Deze afname ging 
gepaard met een forse toename in de Veluwerandmeren, waar door ecologisch herstel 
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de voedselbeschikbaarheid sterk toenam. Behoud van de huidige situatie is voldoende, 
de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
niet gelegen in dit gebied. 

   
A061 Kuifeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.700 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is 

overwinteraar van september-april, met midden jaren negentig tijdelijk grote 
concentraties in september/oktober, waardoor de populatie de eerste helft van de jaren 
negentig sterk is toegenomen. Vervolgens treedt jaarlijks een  toename op in januari-
maart. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen 
herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 1.800 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. De hoogste 

aantallen zijn aanwezig in de periode september-november. In de eerste helft van de 
jaren negentig is de populatie fors toegenomen, daarna stabiel. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

 
A156 Grutto 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.  
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als slaapplaats. De gegevens zijn niet 

toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de 
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
niet gelegen in dit gebied. 

 
A197 Zwarte stern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting De Zwarte stern is een zomergast, het meest aanwezig in mei-augustus. Begin jaren 

negentig was er sprake van relatief hoge aantallen, daarna is een afname opgetreden. 
Vanwege de beperkte betekenis van het gebied voor deze soort is geen herstelopgave 
van toepassing . Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is 
geen herstelopgave geformuleerd. 

 
 
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) 

- - + > >  

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1145 Grote modderkruiper   - - = = 
H1149 Kleine modderkruiper + - = = 

H1163 Rivierdonderpad - + =  = 
H1318 Meervleermuis - - = = 
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Broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A021  Roerdomp - - - > > 
A029  Purperreiger - - + > > 
A119  Porseleinhoen - - + = = 
A292  Snor - - - > > 

A295 Rietzanger - - = = 
A298  Grote karekiet - - + > > 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A005  Fuut - - = = 
A017  Aalscholver + - = = 
A034  Lepelaar + - = = 
A037  Keine zwaan - - = = 

A039  Toendrarietgans + - = = 
A041  Kolgans + - / s+ = = 

A043  Grauwe gans + - = = 
A050  Smient + - = = 

A051  Krakeend + - = = 
A052  Wintertaling - - = = 
A054 Pijlstaart - - = = 
A056  Slobeend + - = = 
A059  Tafeleend - - - = = 
A061  Kuifeend - - = = 

A125  Meerkoet - - = = 
A156  Grutto - - - = = 

A197  Zwarte stern  - -  - = = 

 
                                                 
3  Op basis van recente informatie blijkt de soort thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000  
   gebied. 
8  Aantal thans hoger dan 0.1% van biogeografische populatie. 
5  Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie. 
16 Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000  
    gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren. 


