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Natura 2000 gebied 83 - Botshol
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Habitatrichtlijn
NL9801044
Natuurmonumenten, particulieren
Utrecht
Abcoude, De Ronde Venen
215 ha

Gebiedsbeschrijving
De Botshol is een oud laagveenverlandingsgebied met een groot aandeel water. Het is een complex
van ondiepe plassen met een gemiddelde diepte van 1,5 m, met legakkers en eilanden. Door de
vormingsgeschiedenis van het oorspronkelijke veen is het gebied steeds beïnvloed geweest door een
hoge basenrijkdom, terwijl de verlanding na de vervening in enigszins brak water heeft
plaatsgevonden. In het gebied komen daardoor onder meer galigaanmoerassen en kranswierwateren
voor. Verder bestaat het gebied uit ruigten, moerassen, blauwgraslanden en veenmosrietland.

Begrenzing
PM

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H3140
Kranswierwateren
H3150
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H6410
Blauwgraslanden
H6430
Ruigten en zomen
H7140
Overgangs- en trilvenen
H7210
Galigaanmoerassen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1134
Bittervoorn
H1149
Kleine modderkruiper
H1163
Rivierdonderpad
H1318
Meervleermuis
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H91D0
Hoogveenbossen 13
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Kernopgaven
4.08

4.09

Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit,
waterkwantiteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kranswierwateren
H3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte
schijfhoren H4056 en vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145,
kleine modderkruiper H1149 en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte
waterroofkever H1082.
Compleetheid in ruimte en tijd: Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd
vertegenwoordigd: overgangs- en trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden) H7140_A en
H7140_B met onder meer grote vuurvlinder H1060, groenknolorchis H1903 en vochtige
heiden (laagveengebied) H4010_B, blauwgraslanden H6410, galigaanmoerassen *H7210
en hoogveenbossen *H91D0, in samenhang met gemeenschappen van open water.

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.
Habitattypen
H3140
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Herstelmaatregelen hebben een gunstig resultaat gehad voor het habitattype
kranswierwateren. Het gebied levert een grote bijdrage voor dit habitattype.
H3150
Doel
Toelichting

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of
Hydrocharition
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
De kwaliteit van het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is niet
optimaal, maar het is nog onvoldoende duidelijk of een verbetering haalbaar is.

H6410
Doel
Toelichting

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Eu-Molinion)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het habitattype blauwgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. Vooral in de laagveengebieden staat het type er slecht voor.
Verbetering van kwaliteit is mogelijk op langere termijn.

H6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A).

Doel
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Toelichting

Voor behoud van het habitattyp e ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) is geen
speciaal beheer nodig. Het type lift mee met de realisatie van de overige doelstellingen.

H7140
Doel

Overgangs -en trilveen
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen,
veenmosrietlanden (subtype B).
Het habitattype is in de Botshol aanwezig in de vorm van overgangs- en trilvenen,
veenmosrietlanden (subtype B).

Toelichting
H7210
Doel
Toelichting

Soorten
H1134
Doel
Toelichting

*Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
davallianae
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Enige uitbreiding van de huidige oppervlakte is gewenst om het habitattype
galigaanmoerassen, dat hier van nature een sterke positie innam (het gebied levert nog
steeds een bijdrage), ook bij verdere verlanding te behouden.
Bittervoorn
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het gebied ligt binnen het hoofdverspreidingsgebied van de soort en is daarom van
relatief groot belang voor de bittervoorn.

H1149
Doel
Toelichting

Kleine modderkruiper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van instandhouding.
De soort komt in Nederland algemeen en wijd verspreid voor.

H1163
Doel
Toelichting

Rivierdonderpad
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De rivierdonderpad komt in kleine aantallen langs oevers van brede sloten en plassen
voor.

H1318
Doel
Toelichting

Meervleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het gebied fungeert als foerageergebied voor meervleermuizen. In de nabijheid van het
gebied zijn kraamkolonies aanwezig.

Complementaire doelen
Broedvogels
A197
Zwarte stern
Doel
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 15 paren.
Toelichting In de periode 1999-2003 bedroeg het aantal paren zwarte stern jaarlijks 8-12. Gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is als doel uitbreiding omvang en/of
verbetering kwaliteit leefgebied geformuleerd. Het gebied kan onvoldoende
draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie, maar kan wel bijdragen aan de
draagkracht in de regio Utrechts-Hollands plassengebied ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie.
A292
Doel
Toelichting

Snor
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 9 paren.
In de periode 1999-2003 bedroeg het aantal paren van de snor jaarlijks gemiddeld 9
paren. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding met betrekking tot de
populatie omvang, is behoud voldoende. Het gebied kan onvoldoende draagkracht
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leveren voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio
Utrechts-Hollands plassengebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

Synopsis
Habitattypen
H3140
H3150
H6410

Kranswierwateren
Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden
Blauwgraslanden
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Op basis van recente informatie blijkt het habitattype niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van
het Natura 2000 gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren.
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