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ONTWERPBESLUIT WIEDEN

Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

Gelet op de Beschikking van de Commissie (EG) 2004/813 van 7 december 2004 tot 
vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG, van de lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387);

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
(PbEG L 103);

Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:

Artikel 1
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 
206) wordt aangewezen: het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven 
gebied, bekend onder de naam: Wieden.

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van richtlijn 92/43/EEG 
(prioritaire typen aangeduid met een sterretje): 
H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp.

vegetaties
H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion

of Hydrocharition
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem 

(Molinion caeruleae)
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpiene zones
H7140 Overgangs- en trilveen
H7210 *Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het 

Caricion davallianae
H91D0 *Veenbossen
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3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende soorten opgenomen in bijlage II van richtlijn 92/43/EEG (prioritaire 
soorten aangeduid met een sterretje):
H101X Platte schijfhoren
H1042 Gevlekte witsnuitlibel 
H1060 Grote vuurvlinder 
H1082 Gestreepte waterroofkever
H1134 Bittervoorn
H1145 Grote modderkruiper 
H1149 Kleine modderkruiper 
H1163 Rivierdonderpad
H1318 Meervleermuis
H1393 Geel schorpioenmos
H1903 Groenknolorchis

Artikel 2
1. Als onderdeel van de speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en 

tweede lid, van de Richtlijn 79/409/EEG De Wieden, zoals aangewezen bij besluit 
van 24 maart 2000 (N2000/300, Stcrt. 2000, nr. 65) en gewijzigd bij besluit van 3 
december 2003 (TRCJZ/2003/5720, Stcrt. 2004, nr. 142) worden aangewezen: de 
gebiedsdelen bedoeld in paragraaf 3.3 behorende bij dit besluit. 

2. Paragraaf 3.1 en 3.3 van de nota van toelichting behorende bij het besluit van 24 
maart 2000 en van 25 april 2003, bedoeld in het eerste lid, worden vervangen door 
de paragrafen 3.1, 3.3 en 3.4 van de nota van toelichting bij dit besluit.

3. Aan paragraaf 4.2 van de in het tweede lid bedoelde nota van toelichting worden 
toegevoegd de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van 
artikel 4, eerste lid, van de Richtlijn 79/409/EEG: Kwartelkoning en Visarend.

4. In paragraaf 4.2 van de nota van toelichting behorende bij het in het tweede lid
genoemde besluit komen te vervallen de volgende trekvogelsoorten, welke 
worden beschermd op grond van artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG: 
Kleine rietgans en Pijlstaart.

5. Paragraaf 4.4 en de hoofdstuk 5, 6 en 7 van de in het tweede lid bedoelde nota 
van toelichting vervallen.

6. De kaart behorende bij het in het eerste lid bedoelde besluit wordt ingetrokken.

Artikel 3
1. De aanwijzingen bedoeld in artikel 1 en de wijziging bedoeld in artikel 2, gaan 

tevens vergezeld van een nota van toelichting en een kaart, welke deel uitmaken
van dit besluit. 

2. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde speciale beschermingszones vormen samen het 
Natura2000-gebied Wieden, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de zin van 
artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen in de 
nota van toelichting behorende bij dit besluit.

Artikel 4 
1. Dit besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, met een 

toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.
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Dit ontwerpbesluit, de kaart en de nota van toelichting worden gedurende zes weken 
ter inzage gelegd in het kantoor van de Directie Regionale Zaken, vestiging Oost van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Verzetslaan 30, 7411 HX
Deventer, en in het kantoor van de Directie Regionale Zaken, vestiging West van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Herman Gorterstraat 55, 3511 
EW Utrecht. Ter inzage legging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen en 
openbare bibliotheken van de betreffende gemeente(n), in het kantoor van het 
waterschap waaronder het gebied valt en in de provinciehuizen van de betreffende 
provincie(s). Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: 
http://www.minlnv.nl/natuurwetgeving.”
Het definitieve besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, 
met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Een ieder kan een zienswijze binnen zes weken na de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling naar
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het Inspraakpunt, zoals aangegeven in de bekendmaking. Een 
mondelinge zienswijze kunt u naar voren brengen op de wijze zoals deze in de bekendmaking is aangegeven. U wordt verzocht 
een kaart bij te voegen indien de zienswijze betrekking heeft op bepaalde percelen. Beroep tegen het definitieve besluit kan 
alleen worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht. 
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Nota van toelichting van het Natura2000-gebied Wieden waarin opgenomen:
de nota van toelichting bij de aanwijzing van de Wieden als speciale 
beschermingszone in het kader van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van
Europese Gemeenschappen inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn,
alsmede de nota van toelichting bij de wijziging van het besluit N/2000/300 en het 
besluit TRCJZ/2002/5720 bij de aanwijzing van De Wieden 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 
en hierna te noemen de Vogelrichtlijn

1. INLEIDING
Door middel van dit besluit wordt het gebied Wieden aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens wordt de aanwijzing van De 
Wieden als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn van 24 maart 2000 
(N2000/300) en van 3 december 2003 (TRCJZ/2002/5720) gewijzigd. Beide 
aanwijzingen tezamen vormen het Natura2000-gebied Wieden, waarvan de 
instandhoudingsdoelstellingen in dit besluit zijn opgenomen. De aanwijzing als 
Wetland die indertijd middels hetzelfde besluit als de aanwijzing onder de 
Vogelrichtlijn is geschied, wordt door dit besluit niet gewijzigd. 

In hoofdstuk 2 van deze nota van toelichting worden de aanwijzingen onder Habitat-
en Vogelrichtlijn kort toegelicht. Deze toelichting omvat verder in hoofdstuk 3 de 
gebiedsbeschrijving, bijzonderheden met betrekking tot de begrenzing en een 
toelichting op de kaart. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de 
instandhoudingsdoelstellingen vermeld. 

2. AANWIJZINGEN HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN
Door middel van dit besluit wordt het gebied Wieden aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (“Habitatrichtlijngebied”). Het gebied is 
in mei 2003 onder de naam ”Wieden” aangemeld volgens de procedure zoals 
opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn waarna het gebied in december 2004 door 
de Europese Commissie onder de naam ”Wieden” onder nummer NL2003064 is 
geplaatst op de van de lijst van gebieden van communautair belang voor de 
Atlantische biogeografische regio. Het gebied is aangewezen voor twee prioritaire 
habitattypen in de zin van artikel 1 Habitatrichtlijn. 

Het gebied is op 24 maart 2000 (N/2000/300) onder de naam “De Wieden” 
aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, verder 
aangeduid als “Vogelrichtlijngebied”. Bij de Europese Commissie is dit gebied bekend 
onder nummer NL3009004. In beslissing op bezwaar van 3 december 2003 
(TRCJZ/2002/5720) is de begrenzing aangepast. De besluiten N/2000/300 en 
TRCJZ/2002/5720 zijn door middel van dit Natura 2000-besluit gewijzigd. Uit vorige 
besluiten overgenomen tekstdelen of vogelwaarden zijn in deze nota van toelichting 
cursief gezet1.

1 De afkorting sbz (“speciale beschermingszone”) en de aanduiding “beschermingszone” zijn hierin 
vervangen door de term “vogelrichtlijngebied”. 
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Het Natura2000-gebied Wieden (landelijk gebiedsnummer 35) omvat het 
Vogelrichtlijngebied De Wieden en het Habitatrichtlijngebied Wieden. Natura 2000 is 
het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden 
aangewezen onder de Habitatrichtlijn. Dit netwerk moet de betrokken natuurlijke 
habitattypen en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. 
Natura 2000 bestrijkt ook de onder de Vogelrichtlijn aangewezen gebieden.
De instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 4) en eventuele wijziging van de 
begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het Natura 2000 
Doelendocument. Dit document geeft het beleidskader van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde systematiek. 
Beschrijvingen van habitattypen en soorten waarvoor doelen zijn vastgesteld, zijn 
opgenomen in het Natura 2000 Profielendocument. Hierin wordt ook ingegaan op de 
interpretatie van habitattypen en de relatieve bijdrage van afzonderlijke gebieden aan 
het Natura2000-netwerk.

Het Natura2000-gebied Wieden ligt in de provincies Overijssel en Flevoland en 
behoort tot het grondgebied van de gemeenten Noordoostpolder, Staphorst, 
Steenwijkerland en Zwartewaterland. 

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING

3.1 Gebiedsbeschrijving
Het gebied Wieden is een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen met 
daartussen natte graslanden, natte heiden, trilvenen, galigaanmoerassen, rietland en 
moerasbos. Het gebied is een restant van het laagveengebied dat zich ooit van Zwolle 
tot ver in Friesland uitstrekte. Een groot deel bestaat uit uitgeveende petgaten.
Alle successiestadia van open water tot en met moerasheide en veenbos zijn 
aanwezig. Het gebied Wieden is beïnvloed door het oude rivierstelsel van de 
Overijsselse Vecht. Er komen ondiepe kleiafzettingen voor. Door vervening, met 
bredere petgaten, zijn de grote meren ontstaan. Het Giethoornse- en Duiningermeer 
zijn natuurlijke meren.

3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing
Wieden behoort tot het Natura2000-landschap ‘Meren en Moerassen’. 

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Wieden is bepaald aan de hand van de 
ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden 
die integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de betreffende 
habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede voor zover van 
toepassing nieuwe natuur die noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse 
habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen. 

Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met 
andere vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.2

2 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 15 en 25
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De grenzen van vogelrichtlijngebieden 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 biotoopeisen van de betrokken vogelsoorten. 

De Wieden is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van 
plassen, uitgestrekte moerassen en omringende graslanden 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 
tevens fungeert als broedgebied, overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone 
van andere trekvogelsoorten (art. 4.2). De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is 
zo gekozen dat een in landschappelijk en vogelkundig opzicht samenhangend geheel 
is ontstaan dat mede in combinatie met het Vogelrichtlijngebied Weerribben, het 
Vogelrichtlijngebied Zwarte Meer en het Vogelrichtlijngebied Zwarte Water en 
Overijsselse Vecht voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking tot het 
voortbestaan en/ of voortplanten van bedoelde vogelsoorten. 

3.3 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing is op de bijbehorende kaart aangegeven. Het Natura2000-gebied
omvat: een hoofdgebied (de meren Giethoornse Meer, Beulakerwijde, Belterwijde en 
Schutslootwijde met de omringende gebieden waarbij inbegrepen een deel van de 
Polder Giethoorn, deel van de Beulakerpolder, gebied rond Dwarsgracht, 
Muggenbeet, Giethoornse Meer, Leeuwterveld, Vollenhovermeer met de 
Vollenhoofse Uiterdijken en Barsbekerbinnenpolder, gebied rond Belt- Schutsloot en 
een gebied tussen Wanneperveen en Meppelerdiep tot aan de Kiersche Wijde) en een 
deelgebied (Bovenwijde met omringend moerasgebied en graslanden) dat is gelegen 
tussen Meppel en de Noordoostpolder in de kop van Overijssel.

Het Habitatrichtlijngebied Wieden heeft deels dezelfde begrenzing als het 
Vogelrichtlijngebied met uitzondering van het noordelijk en westelijk deel van het 
Leeuwterveld, het Vollenhovermeer en de Vollenhoofsche Uiterdijken, de 
Barsbekerbinnenpolder en een strook ten noorden van Wanneperveen en langs
de Gasthuisdijk.

De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) en van het 
Vogelrichtlijngebied zijn op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die ook reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn

aan de rand van het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing 
gebracht.

• Aaneengesloten (lint-)bebouwing van 5 ha of meer is ook op de kaart 
geëxclaveerd.

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals 
wegen, wateren, perceelscheidingen en bosranden.

• Onlogische verschillen (< 25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn 
opgeheven door de meest ruime grens aan te houden. Logische verschillen die 
voorkomen uit verschillen in begrenzingensystematiek, zoals aan de oostzijde van 
het gebied en het Leeuwterveld, zijn gehandhaafd. 

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea’s toegelicht.
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Het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal plaatsen verkleind:
• Het recreatiegebied Beulaker Haven/Blauwe Hand is uit de begrenzing als 

Habitatrichtlijngebied gehaald, omdat dit gebied intensief recreatief wordt 
gebruikt en er geen soorten of habitats voorkomen die aanwijzing rechtvaardigen 
en het grotendeels uit bebouwd en verhard terrein bestaat (ca. 20 ha). 

• Diverse percelen agrarisch grasland ten noorden van Westeinde en ten oosten van 
oostzijde Zwartsluis (9 ha):  gelijktrekking met Vogelrichtlijn. De percelen hebben 
weinig betekenis voor de instandhouding van het gebied.

• De Beulakerpolder en de polder Giethoorn zijn uit de begrenzing van het aan te 
wijzen habitatgebied gehaald, omdat op dit moment in genoemde polders geen 
te beschermen habitats voorkomen zoals aangegeven bij de 
instandhoudingdoelstellingen. De inrichting van de polders zal, ook zonder 
aanwijzing, gericht zijn op een hydrologisch bufferwerking voor de bestaande 
natuur. De status van Vogelrichtlijngebied blijft gehandhaafd.

Het Vogelrichtlijngebied is op een aantal plaatsen uitgebreid (Bijlage A) door de 
begrenzing gelijk te trekken met het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld):
Percelen bij Veldweg (ca. 20 ha), Middenweg (2,1 ha), oost van Kiersche Weide (11,7 
ha) en Meppelerdiep (10,6 ha) behoren tot het leefgebied van de te beschermen 
vogels en zijn daarom bij het Vogelrichtlijngebied getrokken.

Het Natura2000-gebied beslaat een oppervlakte van 9.260 ha. Het 
Vogelrichtlijngebied heeft een gelijke omvang. Het Habitatrichtlijngebied heeft een 
omvang  van 7.213 ha. Deze cijfers betreffen bruto-oppervlakten, omdat bij de 
berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten 
delen (zie paragraaf 3.4). 

3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen 
Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalig) beschermd 
natuurmonument. Daar waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om 
kaarttechnische redenen, niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf 
doorslaggevend. In voorkomende gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende 
Natura2000-gebieden  aangegeven. Aan de indicatief aangeduide begrenzing van 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend (voor de begrenzing van deze 
gebieden wordt verwezen naar de kaarten van de betreffende aangewezen of 
aangemelde gebieden).

Voor de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 wordt afgeweken. Voor de gebruikte begrippen gelden de volgende 
definities (voor zover van toepassing in het onderhavige gebied):
• Bebouwing betreft één of meer gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde. Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Bouwwerk: elke 
constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun 
vindt in of op de grond.
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• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
behorende en daarmede in gebruik zijnde terreinen.

• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw 
gelegen intensief onderhouden terreinen beplant met siergewassen en gazons of 
in gebruik als moestuin die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen 
zijn meestal besloten en omheind door middel van een afrastering, schutting, 
muur of haag, of (deels) omgeven door een sloot.

• Verhardingen zijn bijvoorbeeld: wegen, pleinen, opslagterreinen, 
parkeervoorzieningen, erfverhardingen en steenglooingen. Wegen betreffen alle 
voor het gemotoriseerd verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met 
inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen 
behorende paden en bermen of zijkanten.

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr. 722).

Met betrekking tot het grensverloop langs verharde wegen, hoofdspoorwegen,
watergangen, waterkerende dijken en de duinvoet geldt het volgende voor zover van 
toepassing in het onderhavige gebied:
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een verharde weg 

wordt de grens gelegd op de voet van het talud of langs de wegberm aan de zijde 
van het gebied.

• Langs hoofdspoorwegen geldt artikel 20 van de Spoorwegwet.
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een watergang die op 

de kaart slechts door een enkelvoudige lijn wordt aangegeven, wordt de grens 
gelegd op de watergrens die, gezien vanuit het gebied, aan de overzijde is 
gelegen omdat dergelijke wateren een ecologisch/waterhuishoudkundige eenheid 
vormen met de aanwezige natte habitats/ leefgebieden.

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt langs de duinvoet van het 
buitenduin. Bij duinaangroei verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag 
landinwaarts met de duinvoet mee.

• Waar de buitengrens van het watergebied samenvalt met een waterkerende dijk 
ligt de grens op de buitenteen van de dijk. Dit geldt voor de westzijde van het 
Vollehovermeer.

• Waar de buitengrens van het landgebied samenvalt met een waterkerende dijk 
ligt de grens op de teen van de dijk aan de gebiedszijde. Dit geldt voor de 
Barsbekerbinnenpolder en voor de Vollenhoofse Dijk aan de westzijde van het 
Leeuwterveld.

4. INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

4.1 Inleiding
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het 
begrip “instandhouding” wordt een geheel van maatregelen verstaan die nodig zijn 
voor het behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. Ingevolge artikel 4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied “tevens de 
prioriteiten vast[gesteld] gelet op het belang van de gebieden voor het in een 
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gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke 
habitat […] of van een soort […] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet 
op de voor dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging”. 
Deze bepaling is in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 
nader uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een 
aanwijzing doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van 
vogelsoorten dan wel doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van 
natuurlijke habitats of populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten 
op te nemen. Om die reden zijn voor elk Natura2000-gebied
instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, waarbij per habitattype en per 
(vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de bijdrage die een gebied 
redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding op landelijk niveau.

4.2 Algemene doelen
• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-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 Natura2000-gebied aan de ecologische
samenhang van het Natura2000-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 habitattypen 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 instandhoudingsdoelstellingen zijn 
geformuleerd.

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de 
duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.

4.3 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I)

H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp.
vegetaties

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het gebied was in het verleden bijzonder rijk aan habitattype 

kranswierwateren. In de afgelopen tientallen jaren is veel hiervan
verdwenen, maar recent treedt enig herstel op. Uitbreiding oppervlakte 
en verdere kwaliteitsverbetering kan gerealiseerd worden, zodat het 
gebied in de toekomst een zeer grote bijdrage kan leveren aan het 
landelijke doel voor het habitattype.

H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 
Magnopotamion of Hydrocharition

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
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Toelichting Na een sterke achteruitgang omstreeks 1970, is het habitattype meren 
met krabbenscheer en fonteinkruiden nu weer aanwezig, maar vaak van 
matige kwaliteit. Dit is niet alleen voor het habitattype en daaraan 
gebonden soorten van belang, maar ook voor de fauna die voor het 
volbrengen van de levenscyclus contact- of mozaïeksituaties nodig heeft, 
zowel als voor de opbouw van de verlanding.

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige heiden, 

laagveengebied (subtype B). 
Toelichting Hoewel minder prominent dan in het gebied Weerribben, is het 

habitattype vochtige heiden, laagveengebied (subtype B) in sommige 
deelgebieden in uitstekende kwaliteit aanwezig. Wegens het landelijke 
doel voor dit habitattype en de mogelijkheden in het gebied wordt 
uitbreiding van de oppervlakte nagestreefd.

H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem 
(Molinion caeruleae)

Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden is in het gebied Wieden vooral te 

vinden op of langs restveen. 

H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 
montane en alpiene zones

Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea
(subtype A).

Toelichting Het habitattype ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) is in het 
gebied Wieden uitstekend ontwikkeld aanwezig. 

H7140 Overgangs- en trilveen
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit overgangs- en trilvenen, 

trilvenen (subtype A) en behoud oppervlakte en kwaliteit overgangs- en 
trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B). 

Toelichting Samen met het gebied Weerribben is het gebied Wieden topgebied voor 
het habitattype overgangs- en trilvenen, trilvenen (subtype A) dat 
landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert. 
Plekken met armbloemige waterbies, die alleen in dit gebied 
voorkomen, kunnen worden opgevat als intermediair tussen trilvenen
(subtype A) en habitattype H7230 kalkmoerassen. Subtype A is 
gebonden aan fosfaatarme en bicarbonaatrijke wateren. Er moeten 
voldoende mogelijkheden gegarandeerd worden voor nieuwvorming ter 
vervanging van oude stadia die geleidelijk overgaan in het andere 
subtype (veenmosrietlanden (subtype B)) en in habitattype H4010 
vochtige heiden, laagveengebied (subtype B). Subtype B is momenteel in 
een veel groter oppervlakte aanwezig dan subtype A. Een deel van 
habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (H3150) is 
nodig om te ontwikkelen naar overgangs- en trilvenen.
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H7210 *Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het 
Caricion davallianae

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype galigaanmoerassen was in het verleden veel aanwezig 

en met hoge kwaliteit (onder andere met slank wollegras). Delen 
hiervan zijn geleidelijk door successie verdwenen, terwijl er weinig 
nieuwvorming is. Nieuwvorming is nodig om dit type duurzaam te 
behouden. Daarmee wordt tevens een grote bijdrage geleverd aan de 
diversiteit aan vegetatiestructuren in het gebied.

H91D0 *Veenbossen
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Er is een zeer beperkt areaal hoogveenbos. Verwacht wordt dat er een 

autonome ontwikkeling zal gaan plaatsvinden van dit type vanuit 
elzenbroekbos. Wegens het landelijk doel voor dit habitattype en de 
toestand in het gebied wordt verbetering van de kwaliteit nagestreefd.

4.4 Habitatrichtlijn: soorten (bijlage II)

H101X Platte schijfhoren
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De Wieden is één van de gebieden die een grote bijdrage levert voor de 

platte schijfhoren. 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie tot een duurzame populatie van ten minste 1.000 volwassen 
individuen.

Toelichting De populatie gevlekte witsnuitlibellen in dit gebied behoort tot de drie 
populaties in Nederland. Het gebied omvat een groot deel van het 
potentiële leefgebied en daarom is het noodzakelijk dat de populatie 
uitgroeit tot 20% van het landelijke doel. Voortdurende aanwezigheid 
van verlandende wateren is daarvoor een vereiste.

H1060 Grote vuurvlinder 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie tot een duurzame populatie van ten minste 1.000 volwassen 
individuen.

Toelichting De grote vuurvlinder heeft een zeer ongunstige gunstige staat van 
instandhouding. Het gebied bevat één van de drie populaties in 
Nederland, die thans geen van alle duurzaam zijn.

H1082 Gestreepte waterroofkever
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting De gestreepte waterroofkever heeft een zeer ongunstige staat van 

instandhouding en is vrijwel geheel beperkt tot laagveenmoerassen.
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H1134 Bittervoorn
Doel Behoud verspreiding en behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 

behoud populatie.
Toelichting Het gebied ligt binnen het hoofdverspreidingsgebied van de soort en is 

daarom van relatief groot belang voor de bittervoorn. 

H1145 Grote modderkruiper 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie.
Toelichting De grote modderkruiper is bekend uit de randen van het gebied 

Wieden.

H1149 Kleine modderkruiper 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie.
Toelichting De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van 

instandhouding; de soort komt in Nederland algemeen en wijd verspreid 
voor. De kleine modderkruiper deelt grotendeels zijn niche met de 
habitat van de bittervoorn en grote modderkruiper; bij het realiseren 
van de doelen voor deze soorten, zullen populaties van de kleine 
modderkruiper zich naar verwachting duurzaam kunnen handhaven.

H1163 Rivierdonderpad
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie.
Toelichting De rivierdonderpad is een wijdverspreide soort die landelijk een matig

ongunstige staat van instandhouding heeft.

H1318 Meervleermuis
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Het gebied heeft voor de meervleermuis onder andere een functie als 

foerageergebied, in de nabijheid van het gebied zijn kolonies aanwezig. 

H1393 Geel schorpioenmos
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit biotoop voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting Geel schorpioenmos komt voor in de oeverlanden van het 

Meppelerdiep. Het is de enige vindplaats in ons land, maar de soort 
komt hier over een aanzienlijke oppervlakte voor. De soort profiteert 
van de uitbreiding van habitattype H7140 overgangs- en trilvenen, 
trilvenen (subtype A). Het is onduidelijk in welke mate dit gebied kan 
dienen als uitvalsbasis voor een verdere verspreiding van geel 
schorpioenmos in ons land.

H1903 Groenknolorchis
Doel Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.
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Toelichting De groenknolorchis komt min of meer stabiel voor in het habitattype 
overgangs- en trilvenen, trilvenen (subtype A). In sommige oude 
trilvenen is het voorkomen in de loop van de successie beperkt geraakt 
tot een smalle gradiënt tussen veenmosrijk trilveen of moerasheide en 
greppelkanten met slaapmossen. 

4.5 Vogelrichtlijn: broedvogels

A017 Aalscholver
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 1.000 paren.
Toelichting Het gebied Wieden herbergt van oudsher een kolonie aalscholvers. Op 

het dieptepunt van de stand in Nederland van 1.150 paren in begin 60-er
jaren was het, naast het Naardermeer, de enige broedplaats in 
Nederland. Tot in begin 80-er jaren broedden jaarlijks enkele 100-den
paren (in 1981 325 paren). Daarna nam de omvang van de kolonie snel 
toe tot 1.000 paren in 1992. In de periode 1993-2003 fluctueerde het 
aantal tussen de 760 (1997) en 1.214 (2000) zonder een duidelijk trend. 
Een belangrijk deel van het foerageergebied ligt in het 
IJsselmeer/Zwarte Meer. Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

A021 Roerdomp
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 30 paren.
Toelichting De roerdomp is van oudsher broedvogel van de rietmoerassen in het 

gebied Wieden. In de 80-er jaren schommelde de populatie rond de 10 
paren. Begin 90-er jaren trad een dieptepunt op met 4-5 paren, waarna 
de populatie voorspoedig herstelde tot een niveau boven het gewenste 
aantal van 20 paren voor een sleutelpopulatie: in 2001 en 2002 23 paren. 
In 2003 werden zelfs 29 paren vastgesteld. Gezien de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie op het 
recente, relatief hoge niveau gewenst. Na de Oostvaardersplassen levert 
het gebied Wieden de grootste relatieve bijdrage als broedgebied voor 
de roerdomp in Nederland. Het zijn de enige twee gebieden in 
Nederland met een sleutelpopulatie. 

A029 Purperreiger
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 50 paren.
Toelichting De purperreiger is van oudsher broedvogel van het gebied Wieden. In 

het begin van de 80-er jaren broedden circa 40 paren, waarna een 
duidelijke terugval optrad tot een niveau van ca. 20 paren. Vanaf 1994 
zit het aantal paren weer in de lift met een (voorlopig) maximum van 58 
paren in 2000 en 2003. Behalve (water)rietmoeras is ook voldoende 
foerageergebied in de omgeving noodzakelijk. Gezien de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie op het
recente, relatief hoge niveau, gewenst. Het gebied heeft voldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie. 
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A081 Bruine kiekendief
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting De bruine kiekendief is van oudsher broedvogel van de rietmoerassen 

van het gebied Wieden. Een telling in 1982 leverde 35 paren op. 
Vervolgens is het aantal paren afgenomen tot een niveau van minder 
dan 10 aan het begin van de 90-er jaren om vervolgens weer te 
herstellen tot een (voorlopig) maximum van 21 paren in 2001; juist 
boven het gewenste niveau voor een sleutelpopulatie. Gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het 
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

A119 Porseleinhoen
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting De porseleinhoen is van oudsher broedvogel van plas-dras grasland. Het 

aantal paren lag doorgaans rond de 5, maar is vanaf 1997 duidelijk 
toegenomen tot boven de 20 paren in 2002 en 2003. Gezien de landelijk 
zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud van de populatie 
op het recente hoge niveau gewenst. Het aantal heeft betrekking op 
gunstige jaren. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Noordwest Overijssel ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

A122 Kwartelkoning
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 20 paren.
Toelichting De kwartelkoning is van oudsher broedvogel van vochtige hooilanden. 

Het afgelopen decennium is de soort als broedvogel teruggekeerd met 
als maximum 13 paren in 1998 en 2000. Gezien de landelijk matig 
ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie 
gewenst. Het gebied heeft in potentie voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie.

A153 Watersnip
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 120 paren.
Toelichting De watersnip is van oudsher broedvogel in natte hooilanden en vooral 

in pas gemaaid, plas-dras rietland. Recente telgegevens voor het hele 
gebied zijn schaars. Tellingen in deelgebieden wijzen op een recente 
afname. Voor de periode 1999-2003 wordt het gemiddeld aantal paren 
geschat op 117. Het gebied Wieden vormt nog steeds een bolwerk voor 
deze, in Nederland sterk in aantal achteruit gaande, broedvogel. Gezien
de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud van de 
populatie op een relatief hoog niveau gewenst. Het gebied heeft 
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 
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A197 Zwarte stern
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 200 paren.
Toelichting De zwarte stern is van oudsher een talrijke broedvogel van 

krabbescheervelden; begin 80-er jaren broedden jaarlijks 160-280 paren. 
Het aantal paren is vervolgens afgenomen tot circa 100 aan het einde 
van de 90-er jaren. Mede door het aanbod van nestvlotjes broedden in 
2003 weer 194 paren. Het gebied leverde daarmee in dat jaar verreweg 
de grootste relatieve bijdrage als broedgebied in Nederland, met 16% 
van de landelijke populatie. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding is behoud van de populatie op het recente hoge 
niveau gewenst. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie.

A275 Paapje
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 5 paren.
Toelichting Het gebied Wieden is één van de weinige laagveenmoerassen waar het 

paapje regelmatig tot broeden komt. Tellingen uit de periode 1990-2001
leverden jaarlijks tussen de 3 en 9 paren op. In recente jaren werden
geen territoria meer vastgesteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige 
staat van instandhouding is hervestiging van een populatie gewenst. Het
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

A292 Snor
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 100 paren.
Toelichting De snor is van oudsher een algemene broedvogel van vitaal, ten dele 

overjarig, (water)riet van voldoende omvang en kwaliteit. Vermoedelijk 
is de soort, in analogie aan de ontwikkelingen in de Weerribben, sterk 
achteruit gegaan. In de periode 1993-97 broedden ca. 70 paren en de 
schatting voor de periode 1999-2003 komt op 60 paren. Gezien de 
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de 
populatie gewenst. Door herstel van het broedhabitat kan het niveau 
van een sleutelpopulatie vermoedelijk weer bereikt worden. Het is 
daarmee één van de weinige gebieden in Nederland met deze potentie.

A295 Rietzanger
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 3.000 paren.
Toelichting De rietzanger is van oudsher een talrijke broedvogel. Recente 

telgegevens uit deelgebieden wijzen op een substantiële toename. De 
schatting voor het gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003
komt op 3.400 paren. Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud 
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie.
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A298 Grote karekiet
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting De grote karekiet is van oudsher een algemene broedvogel van vitaal, 

ten dele overjarig, (water)rietland. De eerste integrale telgegevens 
stammen uit 1990 toen 22 paren werden geteld. In de daarop volgende 
jaren werden jaarlijks tussen de 15 en 28 paren geteld met in 2002 en 
2003 slechts respectievelijk 9 en 7 paren. Gezien de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie 
gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Noordwest Overijssel ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

4.6 Vogelrichtlijn: niet-broedvogels

A005 Fuut
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 110 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De 

aantalsontwikkeling is vergelijkbaar met die van de aalscholver, met een 
piek in de eerste helft van de jaren negentig, daarna een afname, 
uiteindelijk gestabiliseerd op een hoger niveau dan in de jaren tachtig. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke 
matig ongunstige staat van instandhouding is vooral gebaseerd op 
verslechterde voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer.

A017 Aalscholver
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen aalscholvers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. De aantalsontwikkeling is 
vergelijkbaar met die van de fuut, met een piek in de eerste helft van de 
jaren negentig, daarna een afname, uiteindelijk gestabiliseerd op een 
hoger niveau dan in de jaren tachtig. Handhaving van de huidige 
situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is 
gunstig.

A037 Kleine zwaan
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 8 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft o.a. voor de kleine zwaan een functie als 

foerageergebied en als slaapplaats. Er is geen duidelijke trend, aantallen 
zijn sterk fluctuerend. Vanwege de vermoedelijk natuurlijke oorzaken 
van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is er geen 
herstelopgave van toepassing.
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A041 Kolgans
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 3.800 vogels (seizoensgemiddelde). Enige 
achteruitgang in omvang foerageergebied ten gunste van habitattype 
H4010 vochtige heiden of H7140 overgangs- en trilvenen is toegestaan.

Toelichting Aantallen kolganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft 
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 
Sinds begin jaren negentig is de soort in aantal sterk toegenomen. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke 
staat van instandhouding is gunstig.

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

populatie van gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde). Enige 
achteruitgang in omvang foerageergebied ten gunste van habitattype 
H4010 vochtige heiden of H7140 overgangs- en trilvenen is toegestaan.

Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied 
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als 
slaapplaats. Sinds begin jaren negentig is de soort in sterk 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 500 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als 

foerageergebied. Sinds begin jaren negentig is de soort in aantal 
toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig.

A051 Krakeend
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 150 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Sinds begin 
jaren negentig is de soort in aantal toegenomen. Handhaving van de 
huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig.

A059 Tafeleend
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de tafeleend o.a. een functie als foerageergebied. 

Het aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1995, daarna een 
afname, maar de soort is nog steeds talrijker dan in de jaren tachtig. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende vanwege dit 
aantalsverloop en de marginale bijdrage aan de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding.
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A061 Kuifeend
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 430 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als foerageergebied. 

De soort is in aantal toegenomen sinds de jaren tachtig, weliswaar met 
grote fluctuaties. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want 
de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is vooral een 
gevolg van de negatieve toekomstverwachtingen op grond van 
oligotrofiëring en terugkeer van zoet-zout overgangen.

A068 Nonnetje
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen nonnetjes zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor 

de soort o.a. een functie als foerageergebied. Begin jaren negentig is de 
soort in aantal toegenomen, daarna fluctuerend. De landelijk matig 
ongunstige staat van instandhouding is vooral gebaseerd op de 
verslechterde voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer, zodat 
behoud voor het gebied Wieden voldoende is.

A070 Grote zaagbek
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grote zaagbek o.a. een functie als 

foerageergebied. Trendinformatie is niet beschikbaar. De landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is vooral gebaseerd op de 
verslechterde voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer, zodat 
behoud voor het gebied Wieden voldoende is.

A094 Visarend
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 2 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Het gebied heeft voor de visarend o.a. een functie als foerageergebied. 

Het gebied levert één van de grootste bijdragen binnen het Natura2000-
netwerk. De beschikbare gegevens zijn nog niet geschikt voor een 
trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig.
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035. Wieden: uitbreiding vooral in het zuidoostelijk deel (bebouwing was al uitgezonderd)

VR = Vogelrichtlijngebied
HR = Habitatrichtlijngebied
BN = beschermd natuurmonument
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