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Natura 2000 gebied 112 - Biesbosch
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Rivierengebied
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL3000040 + NL3009002
Staatsbosbeheer, Domeinen, Rijkswaterstaat, particulieren
Noord-Brabant, Zuid-Holland
Dordrecht, Werkendam, Drimmelen, Geertruidenberg
9.720 ha

Gebiedsbeschrijving
De Biesbosch was eeuwenlang een uitgestrekt zoetwatergetijdengebied. Ontstaan in het begin van de
vijftiende eeuw, tijdens de beruchte Sint-Elizabethsvloed, werd het gebied lange tijd gekenmerkt door
verraderlijke wilgenvloedbossen (deels in gebruik als grienden), afgewisseld met kale zand- en
slikplaten, rietgorzen en biezenvelden. De getijdenkreken hadden vaak steile flanken. Door de
uitvoering van de Deltawerken heeft de Biesbosch veel van zijn allure moeten prijsgeven. Na de
afsluiting van het Volkerak in 1960 en het Haringvliet in 1970 viel het getij terug van gemiddeld 2
meter naar enkele decimeters.
Het gebied bestaat uit drie delen: de Sliedrechtse en Dordtsche Biesbosch ten noorden van de Nieuwe
Merwede en de Brabantse Biesbosch ten zuiden ervan. Alleen in de Sliedrechtse Biesbosch resteert
nog een getijdenverschil van ongeveer 70 centimeter door de open verbinding via de Oude Maas. Het
dynamische getijdengebied veranderde na de uitvoering van de Deltawerken in een verruigd
moerasgebied waarin de hoogteverschillen tussen platen en geulen geleidelijk verminderden, wat ten
koste ging van afkalving van de eilanden. De biezenvelden, rietgorzen en wilgenvloedbossen zijn
deels verdwenen, delen zijn ingepolderd en er zijn drinkwaterbekkens aangelegd. Ondanks deze
ingrepen bestaat het landschap van eilanden en slingerende waterwegen in wezen nog steeds en
wordt het nu gekenmerkt door rivieren, kreken, slikken, rietgorzen, bekade grienden en polders. In de
Sliedrechtse Biesbosch komt nog een groot areaal droog rivierduingrasland en natte
stroomdalgraslanden voor.

Begrenzing
PM

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H3260
Beken en rivieren met waterplanten
H3270
Slikkige rivieroevers
H6120
Stroomdalgraslanden
H6430
Ruigten en zomen
H6510
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H91E0
Vochtige alluviale bossen

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

1

112_gebiedendocument_Biesbosch_november 2007

Habitatrichtlijnsoo rten
Soortnr
Soort
H1095
Zeeprik
H1099
Rivierprik
H1102
Elft
H1103
Fint
H1106
Zalm
H1134
Bittervoorn
H1145
Grote modderkruiper
H1149
Kleine modderkruiper
H1163
Rivierdonderpad
H1337
Bever
H1340
Noordse woelmuis
H1387
Tonghaarmuts
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A005
Fuut - n
A017
Aalscholver - b,n
A034
Lepelaar - n
A037
Kleine zwaan - n
A041
Kolgans - n
A043
Grauwe gans - n
A045
Brandgans - n
A050
Smient - n
A051
Krakeend - n
A052
Wintertaling - n
A054
Pijlstaart - n
A056
Slobeend - n
A059
Tafeleend - n
A061
Kuifeend - n
A068
Nonnetje - n
A070
Grote zaagbek - n
A081
Bruine kiekendief - b
A094
Visarend - n
A119
Porseleinhoen - b
A125
Meerkoet - n
A156
Grutto - n
A229
IJsvogel - b
A272
Blauwborst - b
A292
Snor - b
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H1318
Meervleermuis 3
A021
Roerdomp - b 5
A027
Grote zilverreiger - n 8
A053
Wilde eend - n 8
A075
Zeearend - n 11
A295
Rietzanger - b 5

Kernopgaven
3.05

Kwaliteitsverbetering zoetwatergetijdegebied: Kwaliteitsverbetering
zoetwatergetijdengebied t.b.v. vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
*H91E0_A, ruigten en zomen (harig wilgenroosje) H6430_B, slikkige rivieroevers
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3.08
3.09
3.13

H3270, fint H1103 (inclusief paaiplaats), noordse woelmuis *H1340, tonghaarmuts
H1387 en bever H1337.
Rietmoeras: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding rietmoeras met de daarbij behorende
broedvogels (roerdomp A021, grote karekiet A298), aangevuld met noordse woelmuis
*H1340.
Vochtige graslanden: Herstel glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart) H6510_B en blauwgraslanden H6410.
Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden
*H6120, glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) H6510_A.

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
H3260
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion
fluitantis en het Callitricho-Batrachion
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit beken en rivieren met waterplanten, grote
fonteinkruiden (subtype B).
Toelichting Het betreft begroeiingen met rivierfonteinkruid, behorend tot het habitattype beken en
rivieren met waterplanten, grote fonteinkruiden ((subtype B). Landelijk verkeert dit
subtype in een matig ongunstige staat van instandhouding. Voor de Biesbosch zijn
doelen voor behoud geformuleerd, mede gezien het weinig stabiele en deels
onbegrepen karakter van de groeiplaatsen. Vroeger kende het habitattype beken en
rivieren met waterplanten, grote fonteinkruiden (subtype B) - in de vorm met doorgroeid
fonteinkruid - een waar bolwerk in het zoetwatergetijdengebied. Hiervan is zo goed als
niets meer over, maar daar staat tegenover dat dergelijke begroeiingen tegenwoordig
volop voorkomen in het IJsselmeergebied (als onderdeel van habitattype H3150 meren
met krabbenscheer en fonteinkruiden). In de Brabantse en Dordtse Biesbosch heeft zich
na het instorten van doorgroeid fonteinkruid-begroeiingen plaatselijk rivierfonteinkruid
gevestigd. Buiten de Biesbosch komt het subtype alleen voor in de gebieden
Uiterwaarden IJssel en Ketelmeer & Vossemeer
H3270
Doel
Toelichting

Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en
Bidention p.p.
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
De slikoevers van de Biesbosch zijn van oudsher van grote betekenis voor het
habitattype slikkige rivieroevers, dat hier in diverse vormen voorkomt. Na de afsluiting
van het Volkerak en het Haringvliet is de oppervlakte ervan echter sterk afgenomen. Het
habitattype, dat landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert,
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zal tijdelijk kunnen profiteren van de geplande ontpolderingen en het afgraven en
afvlakken van oevers.
H6120
Doel
Toelichting

*Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
De zogenoemde ‘Kop van de Oude Wiel’ aan de oostpunt van de Dortsche Biesbosch
herbergt één van de best ontwikkelde stroomdalgraslanden van ons land. Het
habitattype stroomdalgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. In de Biesbosch zijn potenties aanwezig voor uitbreiding oppervlakte.

H6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea (subtype
A) en ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B).
De Biesbosch herbergt een grote oppervlakte aan ruigten, zowel van subtype A
(moerasspirea) als van subtype B (harig wilgenroosje). Het subtype harig wilgenroosje
(subtype B) komt voor in een vorm met rivierkruiskruid, die is gebonden aan het
mondingsgebied van de grote rivieren, waar de getijdenwerking voelbaar is of was.
Deze zeldzame vorm van het habitattype, dat tot dusver alleen uit Nederland is
beschreven, heeft in het Hollands-Brabantse zoetwatergetijdengebied zijn
hoofdverspreidingsgebied. Daarbinnen vormt de Biesbosch samen met de oeverlanden
van de Oude Maas het belangrijkste bolwerk.

Doel
Toelichting

H6510
Doel
Toelichting

H91E0
Doel
Toelichting

Soorten
H1095
Doel
Toelichting

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Behoud oppervlakte en kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver
(subtype A) en uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit glanshaver- en
vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart (subtype B).
De Biesbosch (Dortsche Biesbosch) herbergt in de Hengstpolder het laatste voorbeeld
van enige omvang van de weidekervel-associatie (Sanguisorbo-Silaetum) in ons land,
een vorm van het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaar
(subtype B). Dit subtype is landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding,
maar er zijn mogelijkheden voor uitbreiding. In dit noordelijk deel van de Biesbosch
komen tevens drogere graslanden voor van het glanshaver- en vossenstaarthooilanden,
glanshaver (subtype A) die er landelijk minder slecht voor staat (matig ongunstige staat
van instandhouding). Voor dit subtype geldt een behoudsdoelstelling in dit gebied.
*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae )
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype
A) en uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen, esseniepenbossen (subtype B).
De Biesbosch herbergt verreweg de grootste oppervlakte van het habitattype vochtige
alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype A) in ons land, maar door het
grotendeels wegvallen van de getijdenwerking is de kwaliteit ervan sterk verminderd.
Door natuurlijke successie zal een deel van de bossen geleidelijk kunnen veranderen in
de zeldzamere begroeiingen van het habitattype vochtige alluviale bossen, esseniepenbossen (subtype B). Inmiddels hebben zich een aantal kenmerkende soorten
gevestigd.
Zeeprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Biesbosch is als doortrekgebied voor de zeeprik van groot belang voor de Rijn- en
Maaspopulaties. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding
van de populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de
trekroute.
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H1099
Doel
Toelichting

Rivierprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Biesbosch is als doortrekgebied voor de rivierprik van groot belang voor de Rijn- en
Maaspopulaties. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Recentelijk
laat de soort een toename in aantal zien, maar dient, gezien de landelijk matige staat
van instandhouding, verder toe te nemen. Uitbreiding van de populatie kan tot stand
komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.

H1102
Doel
Toelichting

Elft
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Biesbosch is als doortrekgebied voor de elft van groot (potentieel) belang. Vroeger
bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Er zijn concrete
aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. In dit gebied
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand
komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.

H1103
Doel
Toelichting

Fint
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Het gaat hierbij om de kern van de voormalige grootste populatie finten. In dit gebied
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand
komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.

H1106
Doel
Toelichting

Zalm
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Biesbosch is als doortrekgebied voor de zalm van groot belang voor de Rijn - en de
Maaspopulaties. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding
van de populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de
trekroute.

H1134
Doel
Toelichting

Bittervoorn
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het westelijke rivierengebied geldt als één van de vier kerngebieden voor de bittervoorn
in Nederland. De soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding.

H1145
Doel
Toelichting

Grote modderkruiper
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De killen aan de oostkant van de Biesbosch vormen een kerngebied van de grote
modderkruiper in ons land. De grote modderkruiper verkeert landelijk in een matig
ongunstige staat van instandhouding.

H1149
Doel
Toelichting

Kleine modderkruiper
Behoud verspreiding, 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 verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het betreft een wijd verspreide soort, die slechts voor een beperkt deel binnen de
Habitatrichtlijngebieden voorkomt en waarvoor het Rivierengebied relatief belangrijk is.

H1318
Doel
Toelichting

Meervleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het gebied fungeert voor de meervleermuis als foerageergebied van kolonies die buiten
het gebied zijn gelegen.
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H1337
Doel
Toelichting

Bever
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De Biesbosch betreft één van de drie kerngebieden van de bever in ons land. Daar heeft
de soort zich na herintroductie in 1988 weten te vestigen en uitbreiden. Momenteel
omvat de populatie in de Biesbosch ruim 100 dieren. De huidige landelijke staat van
instandhouding is beoordeeld als matig ongunstig.

H1340
Doel
Toelichting

*Noordse woelmuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het betreft hier een grote populatie van de noordse woelmuis, die een belangrijke rol
voor andere populaties in het gehele Deltagebied vervult.

H1387
Doel
Toelichting

Tonghaarmuts
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.
De tonghaarmuts is een moeilijk herkenbare soort. Voor een duurzaam behoud is
vermoedelijk een voortdurend aanbod van jonge vloedbossen vereist. De huidige
verspreiding en populatieomvang van deze soort in ons land is slecht bekend. De
Biesbosch vormt het enige gebied waar de soort over een langere periode is
waargenomen. Voor het behalen van de landelijke doelstelling is uitbreiding omvang en
verbetering kwaliteit van dit leefgebied noodzakelijk.

Broedvogels
A017
Aalscholver
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 310 paren.
Toelichting De aalscholver was in de periode 1937-1952 een geregeld voorkomende broedvogel
(maximaal 416 paren in 1938) in de Biesbosch. Daarna was ze geruime tijd afwezig. In
1978 vestigde de soort zich weer in de Dortse Biesbosch en in 1992 in de Brabantse
Biesbosch. De groei van de populatie heeft een veel minder grote vlucht genomen dan
op veel andere plaatsen in Laag-Nederland. Waarschijnlijk is dat een gevolg van de
slechte waterbodem kwaliteit. Het aantal paren schommelde in de periode 1993-2003
tussen de 249 en 354. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A021
Doel
Toelichting

A081
Doel
Toelichting

Roerdomp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 4 paren.
Vooral in de 70-er jaren was de roerdomp een talrijke broedvogel met een maximum
van 25 paren in 1978. Na de strenge winter 1978-79 viel het aantal paren sterk terug tot
slechts 3. Hoewel enig herstel optrad (1983: 8 paren) verdween de roerdomp weer
vrijwel door de strenge winters halverwege de 80-er jaren. Tot 1999 was de roerdomp
slechts een onregelmatige broedvogel die in menig jaar ontbrak. Vanaf 1999 is het weer
een jaarlijkse broedvogel. In de periode 1999-2003 werden jaarlijks 1-6 paren
roerdompen geteld. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio grote rivieren ten
behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
Bruine kiekendief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 30 paren.
In de 30-er en 40-er jaren broedden circa 20 paren bruine kiekendieven in de Biesbosch.
De aantallen daalden, conform de landelijke tendens, vervolgens sterk tot een niveau
van slechte enkele paren in de 60-er jaren. Evenals elders in Nederland trad vervolgens
een sterk herstel op tot een maximum van 50 paren in de 80-er en begin 90-er jaren.
Sedertdien is het aantal licht afgenomen tot een niveau van circa 30 paren (in 2003 31

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

6

112_gebiedendocument_Biesbosch_november 2007

paren). Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A119
Doel
Toelichting

A229
Doel
Toelichting

A272
Doel
Toelichting

A292
Doel
Toelichting

A295
Doel

Porseleinhoen
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 5 paren.
In de Biesbosch wordt het broedhabitat van de porseleinhoen gevormd door de natte,
periodiek geïnundeerde, ten dele dichtgegroeide kreken en natte rietpolders. De soort is
jaarlijks aanwezig met 2-9 paren zonder een éénduidige trend. Het genoemde aantal
paren heeft betrekking op gunstige jaren. Het gebied levert onvoldoende draagkracht
voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio grote
rivieren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
IJsvogel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Voor de afsluiting van het getij broedde de ijsvogel niet in de Biesbosch. Na afsluiting
kwamen tientallen kilometers steile oevers ter beschikking als potentiële nestplaats.
Tegenwoordig is de Biesbosch het belangrijkste broedgebied van de ijsvogel buiten de
hogere zandgronden. Ook na strenge winters, als de landelijke populatie bijna is
geëlimineerd, broedden nog meerdere paren in de Biesbosch (bijvoorbeeld in 1997 6
van de geschatte 35-50 in heel Nederland). Daarmee heeft de Biesbosch een belangrijke
rol als brongebied bij de hernieuwde opbouw van de populatie. In gunstige jaren
bedraagt de stand ten minste 20 paren (maximaal 27 paren in 2000). Gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende
draagkracht voor een sleutelpopulatie. Het aantal paren heeft betrekking op gunstige
jaren. In goede jaren ten behoeve van behoud sleutelpopulatie grote rivieren.
Blauwborst
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
tenminste 2.000 paren.
Voor de afsluiting van het getij kwamen vermoedelijk enkele honderden paren van de
blauwborst tot broeden in hakgrienden. Na de afsluiting van het getij werden ook de
rietgorzen bevolkt. Tegenwoordig is de Biesbosch, naast de Oostvaardersplassen, het
belangrijkste broedgebied van de blauwborst in Nederland. De populatie bereikte in de
90-er jaren een niveau van circa 2.000 paren. Vanaf 2000 lijkt het aantal daar nog boven
te liggen met een maximum van naar schatting bijna 2.900 paren in 2003. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Snor
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 130 paren.
Voor de afsluiting van het getijde kwamen vermoedelijk enkele 10-tallen paren van de
snor tot broeden in overjarig riet en jonge hakgrienden met 3-4 jarig hout. Na de
afsluiting leek de snor aanvankelijk af te nemen, maar vanaf eind 70-er jaren volgde een
toename. Tegenwoordig levert de Biesbosch als broedgebied één van de grootste
bijdragen voor de snor in Nederland. De populatie bereikte in de 90-er jaren een niveau
van circa 200-300 paren en voor de periode 1999-2003 wordt het gemiddeld aantal paren
op 130 geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding met betrekking
tot de populatie omvang, is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht
voor een sleutelpopulatie.
Rietzanger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 260 paren.

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit

7

112_gebiedendocument_Biesbosch_november 2007

Toelichting

Voor de afsluiting van het getij kwamen vermoedelijk enkele honderden paren van de
rietzanger tot broeden in jonge hakgrienden met riet en verwaarloosd riet. Na de
afsluiting van het getij was het aantal aanvankelijk constant. Vervolgens zette een sterke
afname in zodat halverwege de 80-er jaren nog slechts 40-60 paren resteerden. Daarop
volgend kwam er een kentering en volgde een sterke toename. Halverwege de 90-er
jaren broedden weer enkele honderden paren. Voor de periode 1999-2003 wordt het
gemiddeld aantal paren geschat op 260. Op grond van studies in deelgebieden lijkt de
populatie nog steeds toe te nemen. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

Niet-broedvogels
A005
Fuut
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 450 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen futen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een
functie als foerageergebied. De Biesbosch levert één van de grootste bijdragen in
Nederland voor deze soort. Eind jaren tachtig is de populatie toegenomen, met een piek
in de eerste helft van de jaren negentig, en daarna afgenomen. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding heeft
vooral betrekking op de situatie in het IJsselmeergebied.
A017
Doel
Toelichting

A027
Doel
Toelichting

A034
Doel
Toelichting

A037
Doel
Toelichting

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 330 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. Het aantalsverloop vertoont grootschalige fluctuaties, schijnbaar door
effecten van strenge winters. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
Grote zilverreiger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en voor een
populatie van gemiddeld 60 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
Aantallen grote zilverreigers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting
heeft betrekking op de foerageerfunctie. Als slaapplaats levert de Biesbosch na de
Nieuwkoopse plassen de grootste bijdrage (Oostvaardersplassen niet meegerekend). Net
als elders is de soort sterk opgekomen sinds het eind van de jaren negentig. Behoud van
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen
fluctueren. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen kleine zwanen waren van 1993-1997 van internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. Het
aantalsverloop vertoonde een piek rond 1990 en daarna een afname. Er is geen
herstelopgave vanwege de beperkte betekenis van het gebied voor deze soort.
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A041
Doel
Toelichting

A043
Doel
Toelichting

A045
Doel
Toelichting

A050
Doel
Toelichting

A051
Doel
Toelichting

A052
Doel
Toelichting

Kolga ns
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.800 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld
34.200 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
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. Het aantalsverloop
vertoonde een optimum in de eerste helft van de jaren negentig en daarna een afname.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Sinds begin
jaren negentig is de populatie toegenomen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 870 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld
4.900 vogels (seizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats.
Aantallen brandganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op de foerageerfunctie. In de jaren tachtig is de populatie toegenomen,
daarna fluctuerend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. In
de jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen, daarna fluctuerend. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen krakeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De Biesbosch is het belangrijkste
gebied voor de krakeend in Nederland. Sinds begin jaren tachtig is de populatie sterk
toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen wintertalingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. De Biesbosch is één van de gebieden in Nederland
die de grootste bijdrage leveren voor de wintertaling. Aantallen waren lange tijd min of
meer stabiel, maar zijn recent toegenomen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
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A053
Doel
Toelichting

A054
Doel
Toelichting

A056
Doel
Toelichting

A059
Doel
Toelichting

A061
Doel
Toelichting

A068
Doel
Toelichting

A070
Doel
Toelichting

Wilde eend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de wilde eend o.a. een functie als foerageergebied. In de tweede
helft van de jaren tachtig en eerste helft van de jaren negentig was er sprake van
verhoogde aantallen, daarna zijn aantallen afgenomen tot het oude niveau en zijn nu
min of meer stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn
sterk fluctuerend. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is
geen herstelopgave geformuleerd.
Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 270 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen slobeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het aantalsverloop vertoont
grootschalige fluctuaties, schijnbaar door effecten van strenge winters. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Tafeleend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de tafeleend o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoont een doorgaande afname, vooral sinds 1996 is er sprake van lage
aantallen, net als elders in het rivierengebied. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de afname is niet gelegen in dit gebied.
Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen kuifeenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. Aantallen zijn in de jaren tachtig toegenomen, daarna
fluctuerend. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor het nonnetje o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn
sterk fluctuerend, maar zijn sinds begin jaren negentig significant toegenomen. Behoud
van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Grote zaagbek
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de grote zaagbek o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoont een doorgaande afname, vooral sinds 1996 is er sprake van lage
aantallen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van
de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
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A075
Doel
Toelichting

A094
Doel
Toelichting

A125
Doel
Toelichting

A156
Doel
Toelichting

Zeearend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen zeearenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. De Biesbosch, Westerschelde & Saeftinghe en de
Oostvaardersplassen leveren voor de zeearend de grootste bijdrage. De gegevens zijn
niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Visarend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen visarenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. De Biesbosch levert de grootste bijdrage voor de
visarend. De gegevens zijn niet toereikend voor trendanalyse. Aantallen zijn sterk
fluctuerend, en recentelijk relatief laag. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoont grootschalige fluctuaties, schijnbaar door effecten van strenge
winters. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
Het aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1990 en daarna een afname. Behoud
van de huidige situatie is voldoende daar de oorzaak van de landelijk zeer ongunstige
staat van instandhouding wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de
omstandigheden voor broedvogels.
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Soorten
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Op basis van recente informatie blijkt de soort thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000
gebied.
5
Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie.
8
Aantal thans hoger dan 0.1% van biogeografische populatie.
11
Aantal thans hoger dan gemiddeld seizoensmaximum van 2 vogels .
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