
 
120_gebiedendocument_Zoommeer_november 2007 

 Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
 

1 

Natura 2000 gebied 120 – Zoommeer  
 
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Noordzee, Waddenzee en Delta 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL9902010 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat 
Provincie: Zeeland, Noord-Brabant 
Gemeente: Bergen op Zoom, Reimerswaal, Tholen 
Oppervlakte: 1.053 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Zoommeer is een afgesloten zeearm van het Oosterschelde estuarium die via het kanaal de 
Eendracht in open verbinding staat met het Volkerak. Dit waterlichaam ontstond in april 1987 toen de 
Philipsdam werd voltooid. Het Zoommeer was al door de Markiezaatskade (1983) en de Oesterdam 
(1986) gescheiden van de Oosterschelde. Het zoute getijdenmilieu heeft plaats gemaakt voor een zoet 
milieu zonder getijde. Een watersysteem met geleidelijke overgangen tussen land en water werd 
hierbij vervangen door een milieu met scherpe grenzen. De lagere delen van het voormalige 
intergetijdengebied kwamen voorgoed onder water te staan en 640 ha schorren en 1134 ha 
getijdenplaten vielen permanent droog. Sinds 1996 wordt een meer natuurlijk peilbeheer gevoerd en 
fluctueert het peil ten gevolge van regen, verdamping en rivierafvoer. Er is een brede overgangszone 
tussen land en water ontstaan.  
De successie van de vegetatie van zout naar zoet is nog volop gaande en verschilt van plaats tot 
plaats, waardoor een grote afwisseling aan vegetaties aanwezig is.   
 
 
Begrenzing  
 
PM 
 
 
Natura 2000 database 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A005 Fuut - n 
A043 Grauwe gans - n 
A046 Rotgans - n 
A048 Bergeend - n 
A050 Smient - n 
A051 Krakeend - n 
A052 Wintertaling - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A061 Kuifeend - n 
A125 Meerkoet - n 
A132 Kluut - b,n 
A138 Strandplevier – b 
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A176 Zwartkopmeeuw - b 
A193 Visdief – b 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A017 Aalscholver – n 21 
A026 Kleine zilverreiger – n 21 

A034 Lepelaar – n 21 

A045 Brandgans – n 21 

A130 Scholekster – n 21 

A137 Bontbekplevier - b18, n 21 

A169 Steenloper – n 21 

 
 
Kernopgaven 
 
1.12 Hoogwatervluchtplaats vogels: Behoud en herstel ongestoorde  
 hoogwatervluchtplaatsen. 
1.19 Binnendijkse brakke gebieden: Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse brakke  
 gebieden voor noordse woelmuis *H1340, broedvogels (kluut A132, sterns),  
 overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H7140_B, schorren en zilte graslanden  
 (binnendijks ) H1330_B (bijv. Yerseker Moer), brakke variant van ruigten en zomen  
 (harig wilgenroosje) H6430_B en als hoogwatervluchtplaats. 
 
 
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.  
 
Broedvogels 
A132 Kluut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 2.000 paren.  
Toelichting Het Zoommeer is oorspronkelijk als broedgebied voor de kluut aaneengesloten met de 

Oosterschelde. Na aanleg van de Oesterdam in 1986 en de Philipsdam ontstond een 
zoetwatermeer. Aanvankelijk nam het aantal paren kluten zeer sterk toe tot 467 in 1989. 
Daarna trad een afname op met als dieptepunt 0 paren in 2003. De kluut verkeert 
landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. Het gebied levert 
onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij 
aan de draagkracht in de regio Oosterschelde ten behoeve van een regionale 
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sleutelpopulatie. Een behoudsdoelstelling voor de kluut in dit gebied is daarom 
voldoende.  

 
A138 Strandplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 220 paren. 
Toelichting De strandplevier kwam voor met hoge aantallen eind jaren ‘80 (28 paren in 1988). 

Daarna fluctueerden de aantallen sterk met een neergaande tendens (in 2002 en 2003 
nog 6 paren). Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet 
voor uitbreiding van de populatie gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen 
in het Deltagebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied zullen wel 
worden onderzocht. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd 
(gebaseerd op 5 jaarsgemiddelden) vanwege het sterk wisselende voorkomen per 
gebied. 

 
A176 Zwartkopmeeuw 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van tenminste 400 paren. 
Toelichting De vestiging van de zwartkopmeeuw als broedvogel vond plaats in 1989. In de jaren 

daarna kwamen sterk wisselende aantallen tot broeden (maximaal 21 in 1991). Gezien 
de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. De 
sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk 
wisselende voorkomen per gebied. 

 
A193 Visdief 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 6.500 paren. 
Toelichting Na een aanvankelijk sterke toename van de visdief tot een maximum van 278 paren in 

1994 is het aantal weer snel afgenomen. In de periode 2000-2003 waren er 0 paren 
aanwezig. Ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet voor 
uitbreiding van de populatie gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen in 
het Deltagebied. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Oosterscheldebekken ten behoeve van een regionale 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. Het aantalsverloop is 

statistisch gezien neutraal, maar met overeenkomsten met het verloop in het Volkerak, 
waar de aantallen na de afsluiting toenamen tot een maximum rond eind jaren 
negentig, met daarna een tendens tot afname. Dit komt overeen met het verloop van de 
aantallen van andere viseters in het Volkerak, onder invloed van de toenemende 
beschikbaarheid van jonge witvis en vervolgens een groeiend aandeel van minder 
geschikte vis als grote brasem. Behoud van de huidige situatie is voldoende want de 
vermoedelijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding ligt 
niet in dit gebied.  

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

gemiddeld 470 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de foerageerfunctie. Na 
de afsluiting is de populatie sterk toegenomen, net als in het Volkerak en in veel andere 
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gebieden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.  

  
A046 Rotgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 220 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de rotgans o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de foerageerfunctie. De soort is een 
wintergast. De rotgans is een overwegend zoute soort die na de afsluiting is 
afgenomen, net als in het Volkerakmeer. Behoud van de huidige situatie is voldoende, 
want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 

   
A048 Bergeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 200 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied. Net als in het 

Volkerakmeer is de populatie toegenomen na de afsluiting, daarna fluctuerende 
aantallen zonder een duidelijke trend. 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 800 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. 

De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de slaapplaatsfunctie. De soort is 
een wintergast. Aantallen zijn na de afsluiting toegenomen, maar later weer 
afgenomen, net als in het Volkerakmeer, waarschijnlijk in relatie tot vegetatiesuccessie 
(gras). 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 180 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. Net als in het 

Volkerakmeer vertoonde de populatiegrootte na de afsluiting een zeer sterke positieve 
reactie, die niet uit de landelijke toename verklaard kan worden. 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 370 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. De populatie 

is sterk toegenomen na de afsluiting, daarna met sterk fluctuerende aantallen, net als in 
het Volkerakmeer. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen 
landelijke herstelopgave geformuleerd. 

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

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

toegenomen na de afsluiting, maar later weer teruggezakt, net als in het Volkerakmeer. 
De piek omstreeks 1990 heeft wellicht te maken met de ontwikkeling van 
pioniervegetaties op de platen (zaden), maar mogelijk ook met de ontwikkeling van 
waterplanten (kranswier), die piekte in dezelfde periode. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 
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A056 Slobeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

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

sterk toegenomen na de afsluiting. Daarna weer iets teruggezakt maar nog steeds 
talrijker dan voor de afsluiting. In de piekperiode profiteerde de slobeend waarschijnlijk 
van het massaal voorkomen van de relatief grote watervlo Daphnia pulex , die later sterk 
afnam door opkomst van blankvoorn. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.  

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

gemiddeld 850 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als foerageergebied. Na de afsluiting 

is de populatie geleidelijk, maar zeer sterk toegenomen, in samenhang met de opbouw 
van de populatie driehoeksmosselen. Na 1995 is de populatie weer afgenomen, maar 
recent heeft een stabilisatie plaatsgevonden, net als in het Volkerakmeer. Behoud van 
de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 710 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting  Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Na de afsluiting 

is de populatie geleidelijk, maar zeer sterk toegenomen, met een piek rond 1992-93, 
daarna heeft geleidelijk een bijna even sterke afname plaatsgevonden en recent een 
stabilisatie, net als in het Volkerakmeer. Dit proces weerspiegelt waarschijnlijk vooral de 
ontwikkelingen van de ondergedoken vegetatie (kranswier). Behoud van de huidige 
situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 

  
A132 Kluut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting Het gebied heeft voor de kluut o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen vogels 

hebben waarschijnlijk grotendeels betrekking op de lokale broedvogels. Na de afsluiting 
was er tijdelijk sprake van hoge aantallen, daarna stabiel op een lager niveau, maar er 
zijn geen recente gegevens beschikbaar (van de broedvogelpopulatie is wel bekend dat 
deze recent sterk is afgenomen). Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is 
geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 

  
   
 
 
Synopsis 
 

Broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A132  Kluut - - = = 
A138  Strandplevier - - + = = 
A176  Zwartkopmeeuw + - = = 
A193  Visdief - - = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A005  Fuut - - = = 
A043  Grauwe gans + - = = 
A046  Rotgans - - = = 
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A048  Bergeend + - = = 
A050  Smient + - = = 
A051  Krakeend + - = = 
A052  Wintertaling - - = = 

A054  Pijlstaart - - = = 
A056  Slobeend + - = = 

A061 Kuifeend - - = = 
A125  Meerkoet - - = = 

A132  Kluut - - = = 

 
                                                 
21 Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie. 
18 Aantal thans lager dan 1% van de Nederlandse broedpopulatie of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren aan 
sleutelpopulatie. 


