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Natura 2000 gebied 110 – Oudeland van Strijen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL9802103 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Binnenmaas, Strijen 
Oppervlakte: 1.578 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het gebied Oudeland van Strijen kan worden beschouwd als een stuk voorland (buitendijks gebied) 
van de voormalige Groote of Zuidhollandse Waard. De Zuidhollandse Waard was een bedijkt gebied 
dat globaal gelegen was tussen Dordrecht, Werkendam, Heusden en Geertruidenberg. Deze Waard is 
na de overstromingen in 1421/22 (St. Elizabethsvloed) verloren gegaan. Later is de polder opnieuw 
bedijkt. Het Oudeland van Strijen, dat vooral bestaat uit grasland- en akkerbouwpercelen, heeft een 
zeer open karakter. Er is nauwelijks bebouwing en opgaande begroeiing in het gebied aanwezig. 
Boerderijen staan langs de dijken aan de rand van het gebied. 
 
 
Begrenzing  
 
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd] 
 
 
Natura 2000 database 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A041 Kolgans – n 
A045 Brandgans - n 
A050 Smient - n 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
A042 Dwerggans – n 8a 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A103 Slechtvalk 23 
 
 
Kernopgaven 
 
4.07 Plas-dras situaties: Plas-dras situaties voor smienten A050 en broedvogels zoals kemphaan 

A151, porseleinhoen A119 en watersnip A153 en noordse woelmuis *H1340. 
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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 
A041 Kolgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting De kolgans gebruikt het gebied o.a. om te foerageren, slaapt o.a. in Hollands Diep en 

Haringvliet. De aantallen zijn sinds 1985 toegenomen tot een maximum in de eerste 
helft van de jaren negentig, daarna weer afgenomen. Handhaving van de huidige 
situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A042 Dwerggans  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 30 vogels (seizoensmaximu m). 
Toelichting Aantallen dwergganzen zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert na het Lauwersmeer en het 
Haringvliet de grootste bijdrage binnen het Natura 2000 netwerk. Beschikbare gegevens 
zijn nog niet geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is 
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A045 Brandgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van internationale betekenis. De brandgans gebruikt het 

gebied o.a. om te foerageren, slaapt o.a. in Hollands Diep en Haringvliet. Sinds 1990 is 
de soort sterk in aantal toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, 
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

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

gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting  Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

Sinds de jaren tachtig is de soort sterk in aantal toegenomen. Handhaving van de 
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 
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Synopsis 
 
Niet-broedvogelsoorten  Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A041  Kolgans + - = = 
A042  Dwerggans + ++ = = 

A045  Brandgans + - = = 
A050  Smient + - = = 

 
                                                 
8a Aantal hoger dan 0.1% van biogeografische populatie. 
23 Aantal thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum van 5 vogels. 


