




 

Nota van toelichting bij de aanwijzing van Polder Zeevang als speciale 
beschermingszone in het kader van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand, hierna te noemen Vogelrichtlijn 
 
 
1. Inleiding 
Het als speciale beschermingszone (hierna: SBZ) aangewezen gebied Polder Zeevang 
ligt in de provincie Noord-Holland en behoort tot het grondgebied van de 
gemeenten Zeevang en Edam-Volendam. Het gebied bestaat uit natte graslanden en 
zoete wateren en beslaat een oppervlakte van 1.862 ha. Een belangrijk deel van het 
gebied (235 ha) ten zuiden van Warder is in eigendom en beheer bij het 
Staatsbosbeheer. In deze toelichting zal achtereenvolgens worden ingegaan op de 
verplichtingen en criteria voor aanwijzing, de gebiedsbeschrijving en de begrenzing, 
de vogelkundige waarden en de rechtsgevolgen van de aanwijzing. 
 
 
2. Verplichtingen Vogelrichtlijn en criteria voor aanwijzing  
 
2.1 Algemene doelstelling van de richtlijn 
De Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Unie de instandhouding te 
garanderen van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese 
grondgebied van de lidstaten waarop het Europese verdrag van toepassing is. In de 
overwegingen van de Vogelrichtlijn wordt vermeld dat een groot aantal in het wild 
levende vogelsoorten op het grondgebied van de Gemeenschap een achteruitgang 
van hun populatie vertoont. Dit werd beschouwd als een ernstige bedreiging voor 
het behoud van het natuurlijk milieu. De Vogelrichtlijn is mede tot stand gekomen 
omdat deze vogelsoorten voor het overgrote deel trekvogels zijn. Dergelijke soorten 
vormen een gemeenschappelijk erfgoed; een doeltreffende bescherming van deze 
vogels vereist een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de lidstaten van de 
Europese Unie1.  
 
2.2 Aanwijzing SBZ’s 
Artikel 4 van de Vogelrichtlijn bevat de verplichting tot het aanwijzen van SBZ’s. Deze 
worden aangewezen voor de zeldzame, kwetsbare of anderszins bedreigde soorten 
die zijn opgenomen in Bijlage I2 van de Vogelrichtlijn. De lidstaten wijzen met name 
de naar aantal en oppervlakte voor de instandhouding van deze soorten "meest 
geschikte" gebieden aan. Soortgelijke maatregelen worden genomen ten aanzien 
van geregeld voorkomende trekvogels. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
beschermingsbehoeften ten aanzien van hun broed-, rui- en overwinteringsgebieden 
en rustplaatsen in hun trekzones. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
bescherming van watergebieden en in het bijzonder aan de watergebieden van 
internationale betekenis. 
 
2.3 Criteria voor aanwijzing SBZ’s 
Voor de selectie van gebieden zijn de volgende criteria gehanteerd. 
Een gebied komt voor aanwijzing in aanmerking indien geregeld minstens 1% van 
een biogeografische populatie van een soort of ondersoort van een (trekkende) 
watervogel in het gebied aanwezig is en/of indien het gebied behoort tot één van de 

                                                       
1
 HvJ EG 11 juli 1996, Royal Society for the Protection of Birds, C-44/95, Jurispr. blz. I-3805, punt 23 

 
2
 Laatstelijk aangepast op 1 mei 2004, Toetredingsakte, Pb EG L 236, 23.9.2003, pagina 667 
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vijf belangrijkste gebieden in Nederland voor een vogelsoort van Bijlage I van de 
Vogelrichtlijn. Geselecteerd zijn de vijf gebieden met de hoogste gemiddelde 
aantallen van een Bijlage I-soort, tenzij in het desbetreffende gebied minder dan 1% 
van de Nederlandse broedpopulatie voorkomt en/of ook minder dan 0,1% van de 
biogeografische populatie. Aanvullend geldt een absolute ondergrens van twee 
broedparen of 5 individuen. Behalve voor een aantal zeer verspreid levende vogels 
wordt het gemiddelde aantal vogels berekend over een periode van tenminste drie 
jaren. Aan terrestrische gebieden is de aanvullende voorwaarde gesteld dat in het 
gebied een aaneengesloten natuurgebied van minstens 100 ha met een formele 
natuurstatus aanwezig dient te zijn (aangewezen onder de Natuurbeschermingswet 
en/ of in eigendom/ beheer bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een van de 
provinciale Landschappen). 
 
De toepassing van het 1%-criterium is in overeenstemming met criterium 6 voor de 
bepaling van watergebieden van internationale betekenis zoals aanbevolen door de 
7e Bijeenkomst van de Conferentie van Partijen aangesloten bij de Wetlands-
Conventie3 (Rec. VII. 11, San José 1999). Het begrip "geregeld minstens 1%" is als 
volgt gehanteerd: (a) het gemiddeld seizoenmaximum berekend over ten minste drie 
jaren bedraagt minstens de desbetreffende drempelwaarde of (b) de drempelwaarde 
wordt in minstens twee van de drie jaren gehaald. In het tweede geval is bij 
beschikbaarheid van voldoende telgegevens uitgegaan van zes seizoenen4.  
 
De toepassing van het criterium van de vijf belangrijkste gebieden is ontleend aan 
het rapport 'Inventory of important bird areas in the European Community', ook wel 
aangeduid als 'IBA89 (Grimmett & Gammell 1989).  
 
2.4 Methode van begrenzing 
De grenzen van een speciale beschermingszone worden bepaald door het gebruik 
dat de aanwezige bijlage I-soorten, en/of trekkende watervogels, en/of overige 
trekkende vogels ervan maken, waarbij wordt uitgegaan van landschapsecologische 
eenheden en de biotoopeisen5 van de betrokken vogelsoorten. 
Hierbij zijn de volgende beperkingen gehanteerd: 
1. Voor vogelsoorten voorkomend op de bijlage I geldt dat geregeld tenminste 1% 

van de Nederlandse broedvogelpopulatie aanwezig moet zijn. 
2. Voor trekkende watervogels geldt dat geregeld tenminste 0,1% van de 

biogeografische populatie in het gebied aanwezig moet zijn. 
3. Voor overige trekvogels geldt dat geregeld tenminste 1% van de Nederlandse 

broedvogelpopulatie in een gebied aanwezig is en dat deze vogels voorts zijn 
aangemerkt als een Nederlandse Rode Lijst-soort. Het betreft 14 Rode Lijst-soorten 
die geconcentreerd in het totaal van de aangewezen en aan te wijzen speciale 
beschermingszones voorkomen. Van deze soorten wordt minstens 25% van hun 
populaties in de speciale beschermingszones beschermd. 
 

                                                       
3 Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, ook 
bekend als Wetlands-Conventie (Trb. 1975, 84; zie ook Trb. 1996, 253)  Rec. VII.11, San José 1999 
 
4 Biogeografische populaties en 1%-drempelwaarden zijn door Wetlands International gepubliceerd in Waterfowl Population 
Estimates (1997 en 2002) op verzoek van de 6e Bijeenkomst van de Conferentie van Partijen (Rec. VI.4, Brisbane 1996). De 
aangesloten partijen worden opgeroepen deze drempelwaarden te gebruiken bij de aanmelding van wetlands van internationale 
betekenis onder de Conventie (vgl. art. 4, lid 2 van de Vogelrichtlijn). Het betreft trekkende watervogels die merendeels (met name 
zwanen, ganzen, eenden, steltlopers, sterns) ook zijn opgenomen in Annex 2 van het Verdrag inzake het behoud van Afrikaans-
Euraziatische trekkende watervogels (Trb. 1996, 285) onder de Conventie van Bonn. 
 
5 Biotoopbeschrijvingen van de soorten zijn opgenomen in Bijlage A van deze nota van toelichting 
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3. Gebiedsbeschrijving, aanduiding leefgebied en begrenzing. 
 
3.1 Gebiedsbeschrijving 
De Polder Zeevang is een kenmerkend open veenweidegebied met veel open water, 
dat ligt tussen de plaatsen Purmerend, Oosthuizen en Edam. De polder is een vlak, 
open en waterrijk veenweidelandschap. Dit veengebied heeft een kenmerkende 
verkaveling in lange stroken, die loodrecht op de ontginningsassen staan. De 
percelen zijn door smalle sloten gescheiden. Stormvloeden waren aanleiding voor 
het opwerpen van de eerste dijken. Aan de Zuiderzeezijde brak de dijk soms 
waaraan diverse doorbraakkolken (braken) herinneren. Afgezien van dijken en kaden 
is er geen reliëf aanwezig. De polder wordt gekenmerkt door een systeem van 
langwerpige open ruimten, met onderling zeer verschillende kavelrichtingen. De 
open ruimte wordt begrensd door de lintdorpen Warder, Middelie en Kwadijk. Het 
gebied bestaat verder overwegend uit open grasland op veengrond met sloten en 
weteringen. 
 
3.2 Aanduiding leefgebied 
Polder Zeevang is aangewezen als Speciale Beschermingszone onder de 
Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van natte graslanden en zoete wateren die 
als geheel het leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn 
bedoelde vogelsoorten. Het is een watergebied dat het leefgebied vormt van 
soorten van Bijlage I (art. 4.1) en fungeert tevens als overwinteringsgebied en 
rustplaats in de trekzone van andere trekvogelsoorten (art. 4.2). De begrenzing van 
de Beschermingszone is zo gekozen dat, in samenhang met het aangrenzende SBZ 
Markermeer,  een in landschappelijk en vogelkundig opzicht samenhangend geheel 
is ontstaan dat voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking tot het 
voortbestaan en/ of voortplanten van bedoelde vogelsoorten. 
 
3.3 Begrenzing 
SBZ Polder Zeevang is gelegen tussen Purmerend en Oosthuizen in de Polder 
Zeevang. Het gebied wordt globaal begrensd door de Polder de Hobrederkoog in het 
westen; de Kromme IJe, Westerweg en de lintbebouwing van Warder in het 
noorden; de IJsselmeerdijk in het oosten (tevens de westgrens van SBZ Markermeer); 
en de lintbebouwing van Kwadijk, de spoorlijn Purmerend-Hoorn, De Wijzerd (vaart), 
Veringwoudweg, Middelie, Buitengouwweg, Grootmolensloot, Kooiweg en een 
west-oostwaarts verlopende sloot ten noorden van Fort Edam in het zuiden.  
De begrenzing van de SBZ is aangegeven op de bij de aanwijzing behorende kaart. 
Daarbij geldt het volgende: bestaande bebouwing met bijbehorende erven en 
tuinen, en verhardingen maken geen deel uit van de beschermingszone omdat deze 
geen wezenlijk deel uitmaken van het leefgebied van de genoemde vogelsoorten. 
Daar waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om kaart-technische 
redenen, niet overeenstemmen, is de hierboven opgenomen tekst met betrekking 
tot van aanwijzing uitgesloten delen, doorslaggevend. 
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4.  Vogelkundige waarden 
 
4.1 Kwalificerende soorten 
Polder de Zeevang kwalificeert als Speciale Beschermingszone onder de 
Vogelrichtlijn vanwege het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van 
Smient die het gebied benutten als overwinteringsgebied en/of rustplaats6.  

 
Trekkende watervogelsoort waarvoor het gebied aan de 1%-drempel voldoet 
Soort Art. 4 Brva Biogeografische populatieb 1% Biopopc % in SBZd Telperiode 
Smient  Anas penelope 2 nee W-Siberië/ NW-Europa 12 500 1,6% 1997-2001
Smient  Anas penelope 2 nee W-Siberië/ NW-Europa 15 000 2,3% 2000-2004

 
(a) De kwalificatie betreft in het gebied broedende (indien ingevuld met "ja") of niet-broedende vogels ("nee") 
(b) Biogeografische populatie waartoe de in Nederland pleisterende exemplaren van deze soort worden gerekend  
(c)  Drempelwaarde zijnde 1% van de betreffende biografische populatie (biografische populatie en 
drempelwaarden ontleend aan respectievelijk Rose & Scott 1997 (Waterfowl Population Estimates – 2nd edition)  
en Delany & Scott 2002 (Waterfowl Population Estimates – 3rd edition), Wetlands International, Wageningen) 
(d) Aantal in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de biogeografische populatie  

 
4.2 Andere relevante vogelsoorten (begrenzingssoorten) 
Soorten van Bijlage I waarvoor het gebied verder van belang is, zijn Kleine Zwaan, 
Brandgans, Goudplevier en Slechtvalk. Andere trekkende vogelsoorten waarvoor het 
gebied van betekenis is als overwinteringsgebied en/of rustplaats, zijn: Kolgans, 
Grauwe Gans, Kievit, Wulp en Grutto. De biotopen van deze vogels hebben mede de 
begrenzing van dit gebied bepaald. 
 
4.3 Plaatselijke omstandigheden 5 
De belangrijkste rustplaatsen van de Smient bevinden zich op brede vaarten en 
ondergelopen percelen in het gebied. Overdag worden foeragerende Smienten 
vooral aangetroffen in de centrale delen van de polders in het midden en 
zuidwesten van het gebied en ten oosten van de provinciale weg. 's Nachts worden 
ook percelen dichterbij wegen en bebouwing bezocht. Het aansluitende deel van 
SBZ Markermeer wordt – ook overdag – door grote aantallen Smienten gebruikt als 
rust- en slaapplaats. Kleine Zwaan, Kolgans en Brandgans foerageren vooral in het 
oostelijke deel van het gebied, nabij de SBZ Markermeer die tevens als rust- en 
slaapplaats wordt gebruikt. Goudplevier, Kievit, Wulp en Grutto foerageren verspreid 
in graslanden in het gehele gebied. De Grauwe gans komt verspreid in het gehele 
gebied voor met uitzondering van het zuidwestelijk deel. Voor de Grutto dienen 
ondergelopen graslanden in het weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer en elders 
in het gebied als slaapplaats voor en na de broedperiode.  
 
 

                                                       
6 Beintema & Schekkerman (2002), Vogelkundige waarden van de Polder Zeevang, 1996-2001. Alterra, Wageningen; Kleunen & Loos 

(2005), Vogelkunidge waarden van Polder Zeevang 1998-2004 in het kader van de EG-Vogelrichtlijn. SOVON, Beek-Ubbergen. 
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5. Gevolgen van de aanwijzing als speciale beschermingszone 
 
Het aanwijzen van een gebied als SBZ ter uitvoering van de Vogelrichtlijn heeft op 
grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bepaalde rechtsgevolgen. De 
belangrijkste artikelen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn opgesomd in 
Bijlage B van deze nota van toelichting. Het beschermingsregime is neergelegd in 
artikel 6, tweede, derde en vierde lid van de Habitatrichtlijn, dat ook van toepassing 
is op de speciale beschermingszones Vogelrichtlijn (artikel 7 Habitatrichtlijn). 
 
Het beschermingsregime incl. het afwegingskader zoals verwoord in artikel 6 
Habitatrichtlijn zal middels een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 
worden omgezet in Nederlands recht (Stb. 2005, 195). Deze wetswijziging zal naar 
verwachting op 1 oktober 2005 in werking treden. Tot de inwerkingtreding dient het 
afwegingskader te worden toegepast bij de besluitvorming van alle plannen en 
projecten die significante gevolgen zouden kunnen hebben voor de natuurlijke 
kenmerken van het gebied (cq. vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen). 
 
Artikel 6, tweede lid van de Habitatrichtlijn stelt de verplichting passende 
maatregelen te treffen om te zorgen dat de kwaliteit van de leefgebieden van 
soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert. Ook mogen er geen 
storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de speciale 
beschermingszones zijn aangewezen, voor zover die factoren - gelet op de 
doelstelling van de Vogelrichtlijn - een significant effect zouden kunnen hebben.  
Bestaande activiteiten en intensivering van deze activiteiten kunnen, voor zover er 
geen sprake is van significante verstoring van de in het geding zijnde vogelkundige 
waarden in het desbetreffende gebied, worden voortgezet. Indien mocht blijken dat 
in (een deel van) de SBZ  toch een vorm van gebruik bestaat die significant nadelige 
effecten heeft op de te beschermen vogelkundige waarden, is de Nederlandse 
regering conform het gestelde in artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn 
gehouden passende maatregelen te nemen. 
 
Bij de overige rechtsgevolgen gaat het om een afwegingskader dat moet worden 
doorlopen in het geval dat - in afwijking van de beschermingsvereisten  van de 
vogels en de eisen die aan leefgebieden van vogels gesteld moeten worden – 
plannen of projecten worden ontwikkeld die mogelijk significante gevolgen hebben 
voor de speciale beschermingszones (artikel 6, derde en vierde lid, van de  
Habitatrichtlijn).  
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Bijlage A 
 
Biotoopbeschrijvingen Vogelrichtlijnsoorten  
 
De Smient verblijft vooral van oktober tot maart in ons land; met name in zachte winters zijn 
er grote aantallen aanwezig. Verreweg de meeste houden zich op in de kuststrook en in 
natte veenweidegebieden van Noord-Holland en Friesland; daarnaast in de polders van 
Zuid-Holland en Utrecht, rond het IJssel- en Markermeer en langs de grote rivieren. In de 
loop van het winterseizoen verplaatsen de voedselgebieden zich van de kust naar natte 
graslanden; het belang van binnendijkse terreinen en het rivierengebied neemt dan toe. In 
strenge winters verblijft het merendeel in het Deltagebied. Overdag wordt gebruik gemaakt 
van open water om te rusten; de rustplaatsen liggen tot op enkele kilometers van de 
voedselgebieden. 
 
De Kleine zwaan heeft zich ontwikkeld van een gespecialiseerde soort, die voorheen vooral 
foerageerde op fonteinkruid langs de randen van het IJsselmeer, tot een cultuurvolger met 
een brede dieetkeus, die tegenwoordig als de fonteinkruidknolletjes uitgeput raken, 
overschakelen op het foerageren op akkers (wintergranen, suikerbieten of aardappelen) in 
het noordoosten van het land, in de Flevopolders, de Wieringermeer, op de polders langs de 
Randmeren, in het Deltagebied en op Texel. Daarnaast vormt grasland een belangrijke 
voedselbron, zoals in polders langs de Randmeren, in veenweidegebieden van Utrecht, 
Noord- en Zuid-Holland en in het rivierengebied. In de loop van de winter wordt grasland als 
voedselgebied steeds belangrijker, omdat oogstresten in de meeste akkergebieden dan zijn 
ondergeploegd. De verspreiding over Nederland wordt niet alleen bepaald door de 
hoeveelheid voedsel, maar is tevens afhankelijk van de strengheid van de winter. In milde 
winters verblijven de meeste Kleine Zwanen rond de Randmeren, maar bij strenge vorst 
nemen de aantallen daar sterk af, terwijl de aantallen in het Deltagebied dan vaak 
toenemen. Het rivierengebied wordt vooral bij hoogwater veel gebruikt en vooral als dat 
samenvalt met strenge vorst nemen de aantallen hier sterk toe. De slaapplaatsen bestaan uit 
open zoete of zoute wateren of zand- en modderbanken die op enkele tientallen kilometers 
van het foerageergebied kunnen liggen. 
 
De Kolgans is een wintergast, die pas in november in Nederland arriveert en dan 
voornamelijk in Zuidwest-Friesland verblijft. Maximum aantallen worden in januari 
waargenomen. Ook dan ligt het zwaartepunt in Friesland, en daarnaast vormen o.a. 
Noordwest–Overijssel, de IJssel, de Gelderse Poort en de Alblasserwaard belangrijke 
pleisterplaatsen. Het overgrote deel foerageert op grasland en daarnaast op akkerland 
(wintergraan, bieten, aardappelen, koolzaad en stoppelvelden). In de kleigebieden in 
Zeeland en Flevoland neemt het belang van gras en wintergranen in de loop van het seizoen 
toe ten koste van oogstresten, die meestal snel worden ondergeploegd. Als slaapplaats 
worden ofwel de foerageergebieden, of allerlei wateren (zoet of zout), en zand- en 
modderbanken gebruikt, die op enkele tientallen kilometers van de foerageergebieden 
kunnen liggen. 
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De Grauwe Gans is in Nederland zowel broedvogel als wintergast. Aan het eind van het 
voorjaar verzamelen zich grote concentraties van ruiende Grauwe ganzen in de 
Oostvaardersplassen in Zuidelijk Flevoland, waar ze vooral foerageren op riet, terwijl vlak 
ervoor en vlak erna ook veel op gras wordt gefoerageerd. Daarnaast kunnen op 
verschillende plaatsen in Nederland concentratie ruiende vogels worden aangetroffen, 
vooral in de Gelderse Poort, op de Ventjagersplaten en op de Maasplassen. De eerste 
trekkers concentreren zich in augustus vooral in de grootschalige landbouwgebieden, zoals 
het Lauwersmeer en de Flevopolders, waar vooral op stoppelvelden wordt gefoerageerd. De 
grootste aantallen worden in oktober/ november gezien met belangrijke concentraties  in 
Lauwersmeer, Zuidwest-Friesland, IJsseldelta, Zuidelijk Flevoland en noordelijke Delta, waar 
voornamelijk op stoppelvelden en oogstresten van suikerbieten wordt gefoerageerd. In 
november vindt massale trek plaats, maar  langs de Westerschelde blijven grote aantallen 
overwinteren. Hier wordt voornamelijk gefoerageerd op ondergrondse knollen of 
worteldelen van zeebies, zeeaster, riet of lisdodde, maar ook wel op grasland en kwelders. 
De slaapplaatsen bevinden zich tot op enkele tientallen kilometers van de 
foerageergebieden, op zoet of zout water, zand- en modderbanken. 
 
Brandganzen afkomstig uit de Russische broedgebieden concentreren zich in het najaar in 
het noordoosten van het land, vooral in en rond het Lauwersmeer en langs de Friese en 
Groningse kust, waar wordt gefoerageerd op grazige en beweide kwelders, zeekraal en 
cultuurgrasland. Kleinere concentraties bevinden zich in ZW-Friesland en in het noordelijk 
Deltagebied, waar hoofdzakelijk op intensief beheerde graslanden en op beweide 
grasgorzen en slikken wordt gefoerageerd. In januari heeft het zwaartepunt van de 
verspreiding zich enigszins verlegd naar ZW-Friesland, in Flevoland en in het noordelijk 
Deltagebied. In strenge winters worden de noordelijke pleisterplaatsen verlaten. Ook in de 
wintergebieden foerageren Brandganzen voornamelijk op grasland en plaatselijk ook op 
akkerland (wintergranen, stoppelvelden, groenbemesters, graszaad en spruitjes). Vanaf 
februari vindt de terugtrek plaats en in maart bevinden zich de grootste aantallen op 
kwelders en graslanden langs de Fries-Groningse kust, in de Dollard en in ZW-Friesland. De 
slaapplaatsen bestaan uit rustige, zoete of zoute wateren, zand- of modderbanken en 
kunnen op enkele tientallen kilometers van de foerageergebieden liggen. 
 
De Slechtvalk jaagt vooral op vogels die in de vlucht worden gevangen. Als 
overwinteringsgebied prefereert de soort daarom open landschappen met voldoende 
prooiaanbod en uitkijkposten, zoals open wateren en agrarische gebieden. Vooral in het 
Waddengebied, het Deltagebied, langs de Hollandse kust en het IJsselmeergebied worden 
geregeld Slechtvalken gezien. Maar ook langs de grote rivieren en bij plassen met veel 
watervogels, zoals in de Zaanstreek en het Lauwersmeer wordt de soort aangetroffen. 
Minder talrijk, maar geen uitzondering, is de soort in de hogere delen van Nederland, waar 
ze vooral voorkomt in heidegebieden en hoogveengebieden. Hier bestaat het voedsel vooral 
uit Houtduiven die gevangen worden boven agrarische gebied. 
 
De Goudplevier prefereert open grasland op zeeklei- of veenbodems en daarnaast 
akkerland. Gesloten graslanden worden grotendeels gemeden. Zowel in het voor- als in het 
najaar is de presentie het hoogst in de lage gedeelten van Noord- en West-Nederland, in de 
IJsseldelta en elders langs de grote rivieren. Na langdurige regenval zijn ze ook wel op 
akkerland te vinden. Op de hogere zandgronden en in de Flevopolders is de soort schaars. In 
de wintermaanden is de verspreiding grotendeels gelijk aan die in het voor- en najaar, maar 
ligt het zwaartepunt wat meer in het westen van het land. In strenge winters wordt 
Nederland grotendeels verlaten. Zowel de foerageergebieden als drooggevallen zand- en 
modderbanken in het getijdengebied als slaap/ rustplaats. In het najaar worden de 
bovengenoemde gebieden gebruikt als ruiplaats. 
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Buiten het broedseizoen bestaat de biotoop van de Kievit uit open terreinen met een niet al 
te hoge begroeiing; vooral grasland geniet de voorkeur. De soort wordt meteen na de 
broedtijd in grote groepen gezien in het oostelijk rivierengebied en wat later ook op 
graslanden (en soms ook akkerlanden) in West- en Noord-Nederland, maar is ook in Oost- 
en West-Nederland algemeen.  Het voedel bestaat uit wormen en insecten. 
 
De Grutto heeft buiten de broedtijd een voorkeur voor vochtige gebieden, zoals 
zoetwaterslikken, vochtige graslanden, uiterwaarden, hoogveen- en natte heidegebieden, 
zandwinplassen, opspuitterreinen, vloeivelden en kwelders. De ondersoort islandica heeft 
daarbij een voorkeur voor de slikkige, brakke gebieden langs de kust (vooral het 
Waddengebied), terwijl de ondersoort limosa de vochtige gebieden in het binnenland 
prefereert. Voor en na de broedtijd zijn de belangrijke slaap- en pleisterplaatsen gelegen in 
de lage delen van Nederland en in mindere mate op de hogere zandgronden. Vooral in het 
IJsselmeergebied, Friesland, het Lauwersmeer, Groningen, Drenthe, West-Overijssel, het 
rivierengebied, de Zaanstreek, het Zuid-Hollands-Utrechts veengebied en Midden-Brabant 
bevinden zich belangrijke pleister- en slaapplaatsen. In de wintermaanden verblijft een 
beperkt aantal grutto’s langs Westerschelde in Zeeland. In Nederland foerageren grutto’s 
buiten de broedtijd hoofdzakelijk op graslanden en in getijdengebieden, op insecten, 
insectenlarven en wormen die in de bodem leven, en hebben daarom een voorkeur voor 
redelijk zachte bodems. De slaapplaatsen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 
ondiep water en liggen soms op enkele tientallen kilometers verwijderd van de 
voedselgebieden.  
 
De Wulp heeft buiten het broedseizoen voorkeur voor kustgebieden. Vooral in het Wadden- 
en Deltagebied komen grote aantallen voor, waar ze tijdens laagwater foerageren op 
drooggevallen platen en modderbanken. Tijdens hoogwater wordt gebruik gemaakt van 
gemeenschappelijke rustplaatsen, die gelegen zijn op aangrenzende kwelders, grasachtige 
gebieden en ook op open, zandige gebieden. Delta- en Waddengebied zijn tevens 
belangrijke ruigebieden. Langs meren, rivieren en plassen, en op graslanden worden meer 
verspreid ook pleisterende en overwinterende Wulpen aangetroffen. 
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Bijlage B 
 
Relevante artikelen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
 
*  Vogelrichtlijn 
 
Artikel 3  
 
1 . Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde eisen nemen de Lid-Staten alle nodige 
maatregelen om voor alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid 
van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand te houden of te 
herstellen.  
2 . Voor de bescherming, de instandhouding en het herstel van biotopen en leefgebieden 
worden in de eerste plaats de volgende maatregelen getroffen :  
a) instelling van beschermingszones;  
b) onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebieden 

binnen en buiten de beschermingszones;  
c) herstel of weer aanleggen van vernietigde biotopen;  
d) aanleg van biotopen.  

 
 
Artikel 4  
 
1 . Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten worden speciale 
beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen, kunnen 
voortbestaan en zich kunnen voortplanten.  
In dat verband wordt gelet op:  
a) soorten die dreigen uit te sterven;  
b) soorten die gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen van het leefgebied;  
c) soorten die als zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie zwak is of omdat zij 

slechts plaatselijk voorkomen;  
d) andere soorten die vanwege de specifieke kenmerken van hun leefgebied speciale aandacht 

verdienen.  
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de tendensen en de schommelingen van het 
populatiepeil.  
De Lid-Staten wijzen met name de naar aantal en oppervlakte voor de instandhouding van deze 
soorten meest geschikte gebieden als speciale beschermingszones aan, waarbij rekening wordt 
gehouden met de bescherming die deze soorten in de geografische zee- en landzone waar 
deze richtlijn van toepassing is, behoeven.  
2 . De Lid-Staten nemen soortgelijke maatregelen ten aanzien van de niet in bijlage I genoemde 
en geregeld voorkomende trekvogels, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van 
het gebied van bescherming in de geografische zee- en landzone waar deze richtlijn van 
toepassing is, ten aanzien van hun broed-, rui- en overwinteringsgebieden en rustplaatsen in 
hun trekzones. Met het oog hierop besteden de Lid-Staten zelf bijzondere aandacht aan de 
bescherming van watergebieden en in het bijzonder aan de watergebieden van internationale 
betekenis. 
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*  Habitatrichtlijn 
 
Artikel 6  
 
2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een 
significant effect zouden kunnen hebben.  
3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 
het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend 
geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.  
4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende 
maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De 
Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.  
Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een 
prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan 
wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang 
worden aangevoerd.  
 
 
Artikel 7  
 
De uit artikel 6, leden 2, 3 en 4, voortvloeiende verplichtingen komen in de plaats van de 
verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4, lid 4, eerste zin, van Richtlijn 79/409/EEG, voor wat 
betreft de speciale beschermingszones die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die richtlijn zijn 
aangewezen of bij analogie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van die richtlijn zijn erkend, zulks 
vanaf de datum van toepassing van de onderhavige richtlijn, dan wel vanaf de datum van de 
aanwijzing of erkenning door een Lid-Staat overeenkomstig Richtlijn 79/409/EEG, indien deze 
datum later valt.  
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