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Natura 2000 gebied 38 – Uiterwaarden IJssel 
 
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Rivierengebied 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL2003022 + NL9802036 
Beschermd natuurmonument: IJsseluiterwaarden SN 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, Domeinen, Natuurmonumenten, 

Rijkswaterstaat, particulieren, Defensie, Stichting IJssellandschap 
Provincie: Overijssel, Gelderland 
Gemeente: Arnhem, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Duiven, Epe, 

Hattem, Heerde, Kampen, Lochem, Olst-Wijhe, Rheden, Voorst, 
Westervoort, Zevenaar, Zutphen, Zwolle 

Oppervlakte: 9.209 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het gebied uiterwaarden IJssel omvat het systeem van de rivier de IJssel, inclusief aanliggende 
oeverwallen en komgronden. Het karakteristieke rivierenlandschap is ontstaan in een periode dat de 
rivier een veel groter deel van de waterafvoer verzorgde en de monding nog een echte delta was.  De 
IJssel is een zijtak van de Rijn en loopt van Arnhem tot aan het IJsselmeer. De IJssel neemt in perioden 
van hoge afvoer 1/6 deel van de Rijnafvoer voor haar rekening. In perioden met lage afvoer wordt het 
water op peil gehouden door de stuw in de Nederrijn. Vooral gedurende het winterhalfjaar zijn grote 
delen van de uiterwaarden geïnundeerd waarbij overstromingsduur en –frequentie sterk kunnen 
variëren.  
Het karakter van de rivier verschilt sterk: in de bovenloop snijdt de rivier door de stuwwal en daarbij 
zijn in het verleden brede meanders (kronkelwaarden) gevormd, in het middendeel stroomt de rivier 
tussen relatief smalle, hoog gelegen uiterwaarden en in het benedendeel krijgt de rivier een 
deltakarakter, daterend uit de periode voor de afsluiting van het IJsselmeer. Er zijn grote verschillen in 
het buitendijkse gebied, verschillen in hoogteligging, afwisseling tussen smalle en brede delen en 
tussen dichte kleinschalige en grote open delen. Kenmerkend is de inbedding in en relaties met de 
omgeving: locaties met kwel, beken die in het IJsseldal uitmonden, landgoederen en de relaties in 
grondgebruik tussen binnen en buitendijks gebied.  
De rivier vormt een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en menselijk 
ingrijpen. De voorkomende habitats en soorten zijn deels ontwikkeld als gevolg van de 
landschapsvormende processen die in het verleden hebben plaats gevonden en nu niet meer plaats 
vinden. Zandige kalkrijke oeverwallen en rivierduinen worden afgewisseld met kleiige, vlakke 
stroomdalen. Het landschap wordt gekenmerkt door veel grasland en daartussen een kleinschalige 
afwisseling van landschapselementen, zoals kolken, hanken of strangen, bosschages, verspreide 
bomen en heggen, moerasstroken en rietzomen, zandoevers en stroomrichels en plaatselijk zand- en 
kleiwinplassen. Hier en daar staan oude steenfabrieken. Een aantal vrijwel onvergraven en reliëfrijke 
uiterwaarden zoals Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, vormt een 
kleinschalig oud cultuurlandschap met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en 
glanshaverhooilanden. In andere reliëfrijke delen en gebieden die aansluiten op de zandgronden 
komt hardhoutooibos voor. Nieuw gegraven nevengeulen en bestaande strangen kunnen dienen als 
paai- , rust- en opgroeigebied voor riviervissen die hoofdzakelijk in de hoofdgeul voorkomen.  
De IJssel verbindt een aantal natuurgebieden met elkaar:  
de natuurgebieden langs de rivieren, in de Gelderse Poort en bovenstrooms langs de Rijn in het 
zuiden;  
de laagveenmoerassen van Noordwest Overijssel in het noorden;  
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de Randmeren en het Ketelmeer met aansluiting op het IJsselmeer in het westen.  
 
 
Begrenzing (zie kaart) 
 
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 
H91F0 Droge hardhoutooibossen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1134 Bittervoorn   
H1145 Grote modderkruiper  
H1149 Kleine modderkruiper  
H1163 Rivierdonderpad  
H1166 Kamsalamander 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A005 Fuut - n 
A017 Aalscholver – b,n  
A037 Kleine zwaan - n 
A038 Wilde zwaan - n 
A041 Kolgans - n 
A043 Grauwe gans - n 
A050 Smient - n 
A051 Krakeend - n 
A052 Wintertaling - n 
A053 Wilde eend - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A059 Tafeleend - n 
A061 Kuifeend - n 
A068 Nonnetje - n 
A119 Porseleinhoen - b 
A122 Kwartelkoning - b 
A125 Meerkoet - n 
A130 Scholekster - n 
A142 Kievit - n 
A156 Grutto - n 
A160 Wulp - n 
A162 Tureluur - n 
A197 Zwarte stern - b 
A229 IJsvogel - b 
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Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 1 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A026 Kleine zilverreiger - n 21 
A034 Lepelaar - n 21 

A070 Grote zaagbek - n 21 

A094 Visarend - n 22 

A103 Slechtvalk - n 23 

A190 Reuzenstern - n 21   
 
 
Kernopgaven 
 
3.02 Waterplanten: Behoud beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) 
 H3260_B. 
3.06 Krabbenscheerbegroeiingen: Behoud en uitbreiding van meren met krabbenscheer  
 en fonteinkruiden H3150, in de vorm van strangen, in het bijzonder herstel van  
 krabbenscheerbegroeiingen, ook als broedbiotoop van zwarte stern A197. 
3.07 Vochtige alluviale bossen: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en essen- 
 iepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden mede ten behoeve van bever H1337. 
3.09 Vochtige graslanden: Herstel glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote  
 vossenstaart) H6510_B en blauwgraslanden H6410. 
3.10 Grasetende watervogels: Behoud voldoende slaapplaatsen- en foerageerterrein voor  
 ganzen, kleine zwanen A037, wilde zwanen A038 en smienten A050. 
3.12 Plas-dras situaties: Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties en ondiep  
 water voor eenden, kwartelkoning A122, porseleinhoen A119 en steltlopers.  
3.13 Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden  
 *H6120, glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) H6510_A. 
3.14 Droge hardhoutooibossen: Ontwikkeling droge hardhoutooibossen H91F0: groter  
 oppervlakte en kwaliteitsverbetering. 
 
 
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 
H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
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Toelichting Het betreft hier één van de zeer weinige uiterwaarden waar, naast begroeiingen met 
blaasjeskruid en/of fonteinkruiden, ook plaatselijk krabbenscheer wordt aangetroffen 
tussen de drijvende waterplanten. Het gebied Uiterwaarden IJssel levert binnen het 
Natura 2000 landschap Rivierengebied de beste perspectieven voor uitbreiding van het 
habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Dit is van belang voor de 
spreiding van het habitattype over verschillende landschappen. 

 
H3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 

fluitantis en het Callitricho-Batrachion 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit beken en rivieren met waterplanten, grote 

fonteinkruiden (subtype B). 
Toelichting Het habitattype beken en rivieren met waterplanten, grote fonteinkruiden (subtype B) is 

aanwezig in betrekkelijk luwe delen (zoals tussen kribvakken) tussen Zwolle en de 
IJsselmonding. In het aangrenzende Ketelmeer & Vossemeer (Vogelrichtlijngebied) komt 
het type ook voor. Naast deze twee gebieden komt het habitattype binnen het Natura 
2000 netwerk alleen voor in het gebied Biesbosch. Het gebied is van grote betekenis 
voor het habitattype, dat kan worden uitgebreid bij de aanleg van nevengeulen. 

 
H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en 

Bidention p.p. 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype slikkige rivieroevers komt thans over een geringe oppervlakte voor in 

het gebied, deels in natuurontwikkelingsgebieden. Het habitattype verkeert landelijk in 
een matig ongunstige staat van instandhouding. Slechts een klein deel van de 
begroeiingen van dit habitattype binnen het gebied Uiterwaarden IJssel is gelegen in het 
Habitatrichtlijngebied. De uitbreidingsmogelijkheden in het Habitatrichtlijngebied zijn 
relatief gering ten opzichte van de uitbreidingsmogelijkheden in het 
Vogelrichtlijngebied Uiterwaarden IJssel. Het habitattype slikkige rivieroevers is mede 
van betekenis voor een aantal vogelsoorten. 

 
H6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting De Uiterwaarden IJssel is één gebieden die een grote bijdrage levert voor het 

habitattype stroomdalgraslanden. Nederland is voor dit habitattype internationaal van 
zeer groot belang. Het habitattype verkeert in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding. Op veel plaatsen is het habitattype stroomdalgraslanden in dit gebied 
goed ontwikkeld, maar op deze locaties én in natuurontwikkelingsgebieden (zoals de 
Duursche Waarden en Vreugderijkerwaard) kan de kwaliteit worden verbeterd en zijn 
mogelijkheden aanwezig om het oppervlakte uit te breiden.  

 
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) en ruigten 

en zomen, harig wilgenroosje (subtype B), uitbreiding oppervlakte en verbetering 
kwaliteit ruigten en zomen, droge bosranden (subtype C). 

Toelichting Het habitattype ruigten en zomen komt lokaal voor in moerassige laagten, 
natuurontwikkelingsgebieden en bij de IJsselmonding. Het gebied is thans vooral van 
betekenis voor ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B), dat in de 
riviermonding onder meer voorkomt in de vorm van rivierkruiskruid. Daarnaast komen 
de habitattypen ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) en ruigten en zomen, 
droge bosranden (subtype C) voor. In samenhang met de verdere ontwikkeling van het 
habitattype H91F0 droge hardhoutooibossen kunnen begroeiingen van het habitattype 
ruigte en zomen, droge bosranden (subtype C) zich verder ontwikkelen, bijvoorbeeld in 
de omgeving van het Zalkerbos. Het gebied Uiterwaarden IJssel is één van de vijf 
gebieden die een bijdrage levert voor de instandhouding van dit subtype. In het 
Rivierengebied levert verder het gebied Gelderse Poort een bijdrage. 
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H6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting De Uiterwaarden IJssel herbergen enkele van de meest uitgestrekte en fraaiste 

voorbeelden van het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver 
(subtype A), terwijl op één locatie ook de zeldzame kievitsbloemhooilanden voorkomen 
(glanshaver- en vossenstaarthooilanden, vossenstaart  (subtype B)). Binnen het gebied 
bestaan vooral mogelijkheden voor uitbreiding van glanshaverhooilanden, de 
mogelijkheden voor uitbreiding kievitsbloemhooilanden zijn meer beperkt. 

 
H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae ) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige alluviale bossen, 

zachthoutooibossen (subtype A), uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit 
vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen (subtype B).  

Toelichting Het habitattype komt alleen in de Duursche Waarden op uitgebreide schaal voor in de 
vorm van, vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype A). Uitbreiding kan 
plaatsvinden in luwe delen van de rivier, waar bosontwikkeling geen versterkte 
opstuwing van het water veroorzaakt. Uitbreiding van vochtige alluviale bossen, 
zachthoutooibossen (subtype A) op enkele locaties is van belang voor de vorming van 
stapstenen die de leefgebieden van de bever in de Gelderse Poort en in Flevoland kan 
verbinden.  
Voor vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen (subtype B) is uitbreiding van 
oppervlakte en verbetering van kwaliteit van belang voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding. Dit kan samen met habitattype H91F0 droge 
hardhoutooibossen gebeuren. Nederland is voor dit bostype van zeer groot belang. Het 
type komt thans over slechts zeer kleine oppervlaktes voor. De Uiterwaarden IJssel is één 
van de beste gebieden om voor vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen (subtype B) 
uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit te realiseren. Mogelijkheden, overigens 
over slechts kleine oppervlaktes, zijn aanwezig bij Zalkerbos en in de Duursche 
Waarden. 

 
H91F0 Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of 

Fraxinus angustifolia langs grote rivieren (Ulmenion minoris) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Uiterwaarden IJssel vormt één van de belangrijkste gebieden voor het habitattype droge 

hardhoutooibossen dat in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert. 
Uitbreiding van de oppervlakte is noodzakelijk om het type landelijk in een gunstige 
staat van instandhouding te brengen, bij voorkeur in aansluiting op bestaande hoger 
gelegen boscomplexen. Op een enkele plaats is het habitattype nu goed ontwikkeld 
(zoals over geringe oppervlaktes in het Zalkerbos en in Cortenoever). Op andere locaties 
kan het habitattype droge hardhoutooibossen over kleine oppervlaktes ontwikkeld 
worden vanuit aangeplant bos (Fortmond) en vanuit fragmenten hardhoutooibos (o.a. 
Gelderse Toren (Brummense Waarden)) of in reliëfrijke, hoge uiterwaarden (o.a. 
omgeving Zalkerbos). De mogelijkhede voor uitbreiding zijn gering, de geschikte 
locaties, die relatief hooggelegen zijn, zijn ook de locaties geschikt voor de verdere 
uitbreiding van het habitattype H6120 stroomdalgraslanden. Uitbreiding kan 
plaatsvinden in luwe delen van de rivier, waar bosontwikkeling geen versterkte 
opstuwing van het water veroorzaakt. 

 
Soorten 
H1134 Bittervoorn 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De exacte verspreiding en populatiegrootte van de binnen Nederland wijdverspreide 

soort bittervoorn in het gebied is onvoldoende bekend. De bijdrage van de 
Uiterwaarden IJssel voor deze soort is relatief gering. 
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H1145 Grote modderkruiper  
Doel Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie. 
Toelichting Het betreft een wijdverspreide soort, die slechts voor een beperkt deel binnen de 

Habitatrichtlijngebieden voorkomt. Landelijk gezien verkeert de grote modderkruiper in 
een matig ongunstige staat van instandhouding. In het doel op landelijk niveau is 
aangegeven dat het van belang is dat in het Rivierengebied meer leefgebied in de vorm 
van jonge verlandingsstadia in laagdynamische situaties komen. Binnen het gebied 
Uiterwaarden IJssel bestaan de beste mogelijkheden hiervoor benedenstrooms van 
Deventer.  

 
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.  
 
H1163 Rivierdonderpad  
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het betreft een wijd verspreide soort, die slechts voor een beperkt deel binnen de 

Habitatrichtlijngebieden voorkomt en waarvoor het Rivierengebied relatief belangrijk is.  
 
H1166 Kamsalamander 
Doel Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie. 
Toelichting De kamsalamander komt lokaal in het Habitatrichtlijngebied voor in geïsoleerde 

populaties. Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied (inclusief verbeteren 
van de verbinding tussen populaties onderling en met belangrijke leefgebieden buiten 
het Natura 2000 gebied), is van belang voor de instandhouding van de soort. 
Kerngebieden binnen het Natura 2000 gebied zijn onder meer Cortenoever, Duursche 
waarden, omgeving Leuvenheim en Landgoed de Poll.  

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

ten minste 280 paren. 
Toelichting Als broedvogel is de aalscholver in de 80-er jaren langs de IJssel verschenen, maximaal 

werden 222 paren geteld in 1995. Recentelijk lijkt de populatie op een iets hoger niveau 
te stabiliseren: in de periode 1999-2003 gemiddeld 280 paren (maximaal 330 in 2001). De 
individuele kolonies blijven over het algemeen beneden de 100 paren, met de grootste 
kolonie in de Havikerwaard (110 paren in 2001) en de totale populatie is relatief 
bescheiden (in 2002 157 paren). Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is 
behoud op een bescheiden niveau voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht 
voor een sleutelpopulatie. 

 
A119 Porseleinhoen 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting Voor de porseleinhoen vormen de uiterwaarden van de grote rivieren van oudsher een 

belangrijk broedgebied voor sterk wisselende aantallen. Essentieel is de waterstand in 
mei – juni. Bij omvangrijke inundaties in deze periode vestigen zich enkele tientallen 
paren (bijvoorbeeld in 1987 langs de IJssel tussen Arnhem en Zutphen ten minste 26 
roepende mannetjes). In droge voorjaren worden hooguit enkele paren vastgesteld. 
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de 
populatie noodzakelijk. Het aantal paren in het doel heeft betrekking op gunstige jaren. 
Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een zelfstandige 
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sleutelpopulatie, maar kan draagt wel een bijdrage gaan leveren aan de draagkracht in 
de regio grote rivieren 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 60 paren.  
Toelichting De rijk gestructureerde hooilanden en ruigten in de rivieruiterwaarden vormen, naast de 

akkergebieden van het Oldambt, het belangrijkste broedgebied van de kwartelkoning in 
Nederland. Het afgelopen decennium vormen de uitwaarden van de IJssel daarvan het 
belangrijkste deelgebied (1993-1997 gemiddeld 12 paren en 1999-2003 42 paren 
(maximaal 75 in 1998)). Gezien de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding 
is uitbreiding van de populatie noodzakelijk. Het gebied kan voldoende draagkracht 
gaan leveren voor een sleutelpopulatie. 

 
A197 Zwarte stern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van  

ten minste 50 paren. 
Toelichting Van oudsher is de zwarte stern broedvogel langs de IJssel in kleine aantallen. De 

kolonies zijn bescheiden van omvang en liggen verspreid over het hele gebied. Door 
actief beleid ten aanzien van het aanbieden van kunstmatige nestgelegenheid zijn de 
aantallen het laatste decennium duidelijk toegenomen: 1993-1997 gemiddeld 20 paren, 
1999-2003 45 (maximaal 63 paren in 2000). Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding is behoud van de populatie aangehouden gezien de recente 
toename in het gebied. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie. 

 
A229 IJsvogel 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 10 paren.  
Toelichting Na strenge winters kan de ijsvogel geheel afwezig zijn, maar na een reeks zachte 

winters komen ten minste 10 paren tot broeden (bijvoorbeeld 1995 12 paren), onder 
andere in wortelkluiten van omgevallen bomen in de moerasbossen. Gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het genoemde aantal paren 
heeft betrekking op gunstige jaren. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor 
een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
grote rivieren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.  

 
Niet-broedvogels 
A005 Fuut 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 220 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. Sinds begin jaren 

tachtig is de populatie toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de 
landelijk matig ongunstige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op de 
situatie in het IJsselmeergebied. 

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

gemiddeld 550 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. In de jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen en daarna min of meer 
stabiel geworden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding. 
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A037 Kleine zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kleine zwanen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het aantalsverloop 
vertoonde een optimum in begin jaren tachtig, daarna een afname. De draagkracht is 
berekend over de jaren 1999-2003, de periode voor landelijke afname. De afname is 
waarschijnlijk ten dele een gevo lg van een afname in de internationale 
populatieomvang.  

 
A038 Wilde zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen wilde zwanen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. 

een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het gebied Uiterwaarden IJssel levert 
een van de grootste bijdragen voor de soort. Alleen de slaapplaats Fochteloërveen is 
groter van omvang. Het aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1985, daarna een 
afnemende tendens, maar wel met fluctuaties. De aantallen worden evenals bij de 
kleine zwaan sterk beïnvloed door inundatiefrequentie en –duur van de uiterwaarden. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

  
A041 Kolgans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 16.700 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang 
foerageergebied met maximaal 7% is toegestaan, ten gunste van de habitattypen H3270 
slikkige rivieroevers, H6120 stroomdalgraslanden, H6510 glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, H91Eo vochtige alluviale bossen of H91Fo droge 
hardhoutooibossen of de broedvogelsoorten A119 porseleinhoen of A122 
kwartelkoning. 

Toelichting Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Sinds begin jaren 
tachtig is de populatie sterk toegenomen. Binnen het Natura 2000 netwerk is dit het 
belangrijkste foerageergebied voor de kolgans, in de periode 1999/2000-2003/2004 
foerageerden gemiddeld ongeveer 7.5% van de Nederlandse vogels in het gebied. In het 
gebied is onvoldoende ruimte aanwezig om zowel de instandhoudingsdoelen voor de 
kolgans als voor de genoemde habitattypen of broedvogelsoorten te realiseren. 
Vanwege deze onverenigbaarheid wordt prioriteit gegeven aan de realisering van de 
instandhoudingsdoelen voor vermelde habitattypen en broedvogelsoorten ten opzichte 
van de kolgans. Achteruitgang van de omvang van het foerageergebied is alleen 
toegestaan wanneer er sprake is van een directe relatie met het instandhoudingsdoel 
van de vermelde habitattypen en broedvogelsoorten. 

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

gemiddeld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang 
foerageergebied met maximaal 7% is toegestaan, ten gunste van de habitattypen H3270 
slikkige rivieroevers, H6120 stroomdalgraslanden, H6510 glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, H91Eo vochtige alluviale bossen of H91Fo droge 
hardhoutooibossen of de broedvogelsoorten A119 porseleinhoen of A122 
kwartelkoning. 

Toelichting  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 sterk toegenomen. Binnen het Natura 2000 netwerk is dit 
het vijfde foerageergebied voor grauwe ganzen, in de periode 1999/2000-2003/2004 
foerageerden gemiddeld ongeveer 2.9% van de Nederlandse vogels in het gebied. In het 
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gebied is onvoldoende ruimte aanwezig om zowel de instandhoudingsdoelen voor de 
grauwe gans als voor de genoemde habitattypen of broedvogelsoorten te realiseren. 
Vanwege deze onverenigbaarheid wordt prioriteit gegeven aan de realisering van de 
instandhoudingsdoelen voor vermelde habitattypen en broedvogelsoorten ten opzichte 
van de grauwe gans. Achteruitgang van de omvang van het foerageergebied is alleen 
toegestaan wanneer er sprake is van een directe relatie met het instandhoudingsdoel 
van de vermelde habitattypen en broedvogelsoorten. 

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

gemiddeld 8.300 vogels (seizoensgemiddelde). Afname in omvang foerageergebied met 
maximaal 7% is toegestaan, ten gunste van de habitattypen H3270 slikkige rivieroevers, 
H6120 stroomdalgraslanden, H6510 glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H91Eo 
vochtige alluviale bossen of H91Fo droge hardhoutooibossen of de broedvogelsoorten 
A119 porseleinhoen en A122 kwartelkoning. 

Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 
voor de soort o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. Sinds begin jaren 
tachtig is de populatie sterk toegenomen. Binnen het Natura 2000 netwerk is dit gebied 
van middelgrote betekenis, in de periode 1999/2000-2003/2004 foerageerden gemiddeld 
ongeveer 1.8% van de Nederlandse vogels in het gebied. In het gebied is onvoldoende 
ruimte aanwezig om zowel de instandhoudingsdoelen voor de smient als voor de 
genoemde habitattypen of broedvogelsoorten te realiseren. Vanwege deze 
onverenigbaarheid wordt prioriteit gegeven aan de realisering van de 
instandhoudingsdoelen voor vermelde habitattypen en broedvogelsoorten ten opzichte 
van de smient. Achteruitgang van de omvang van het foerageergebied is alleen 
toegestaan wanneer er sprake is van een directe relatie met het instandhoudingsdoel 
van de vermelde habitattypen en broedvogelsoorten. 

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

gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. Sinds begin 

jaren negentig is de populatie sterk toegenomen. 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 380 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen 

fluctueren. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen 
herstelopgave geformuleerd. 

 
A053 Wilde eend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de wilde eend o.a. een functie als foerageergebied. Het 

aantalsverloop vertoonde verhoogde waarden begin jaren tachtig, maar is verder 
stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding. 

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

gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. Het 

aantalsverloop vertoonde een dal in de tweede helft van de jaren tachtig, aantallen zijn 
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daarna weer toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk 
niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

 
A056 Slobeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een 

functie als foerageergebied. In de tweede helft van de jaren tachtig is de 
populatiegrootte toegenomen, daarna fluctuerend. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 450 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de tafeleend o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied 

Uiterwaarden IJssel is één van de gebieden in Nederland die de grootste bijdrage 
leveren voor de tafeleend. Aantallen zijn sinds de jaren zeventig aanvankelijk 
toegenomen, waarschijnlijk in samenhang met herstel van de populatie 
driehoeksmosselen. Sinds 1995 was er sprake van een afname, net als elders in het 
Natura 2000 landschap Rivierengebied, waarschijnlijk ten gevolge van een toename in 
de randmeren. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak 
van de afname is niet gelegen in dit gebied. 

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

gemiddeld 690 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn 

sinds de jaren zeventig aanvankelijk toegenomen, waarschijnlijk in samenhang met 
herstel van de populatie driehoeksmosselen. Vanaf 1995 was er sprake van een tijdelijke 
afname, net als elders in het Natura 2000 landschap Rivierengebied, waarschijnlijk ten 
gevolge van toename in de randmeren. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op 
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor het nonnetje o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn 

rond 1990 afgenomen, net als langs de Nederrijn, maar dit lijkt een gevolg van een 
opeenvolging van zachte winters. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de 
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is 
niet gelegen in dit gebied. 

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

gemiddeld 3.600 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied 

Uiterwaarden IJssel is één van de gebieden in Nederland die de grootste bijdrage 
leveren voor de meerkoet. Het aantalsverloop vertoonde een optimum rond begin jaren 
tachtig en daarna een afname. Aantallen zijn sinds 1996 opnieuw afgenomen, net als 
elders in het Natura 2000 landschap Rivierengebied, waarschijnlijk ten gevolge van 
toename in de randmeren. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk 
niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

 
A130 Scholekster 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Toelichting Het gebied heeft voor de scholekster o.a. een functie als foerageergebied en als 
slaapplaats. Vanaf begin jaren tachtig is de populatie toegenomen en afgevlakt in de 
jaren negentig (met fluctuaties). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien, de 
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
niet gelegen in dit gebied.  

 
A142 Kievit 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 3.400 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie als foerageergebied. Het aantalsverloop 

was aanvankelijk fluctuerend, maar toonde in de jaren negentig een afname. Behoud 
van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. Het gebied Uiterwaarden IJssel is een van de gebieden binnen het Natura 
2000 netwerk die de grootste bijdrage leveren voor de kievit. 

 
A156 Grutto 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 490 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen grutto’s zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft o.a. 

een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Aantallen zijn sterk fluctuerend, maar 
hebben een positieve tendens. 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. Binnen het Natura 2000 
netwerk leveren de gebieden Waddenzee en Uiterwaarden IJssel de grootste bijdrage.  

 
A160 Wulp 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 230 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

De populatiegrootte toonde een sterke doorgaande toename. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A162 Tureluur 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de tureluur o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Aantallen fluctueren, maar hebben een positieve trend, zowel op lange 
termijn als recent. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is 
geen herstelopgave geformuleerd.  

 
Complementaire doelen 
Habitattypen 
H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Uitbreiding in het Rivierengebied behoort tot de belangrijkste landelijke opgaven voor 

het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Het is dan ook van belang 
in het gehele Natura 2000 gebied locaties, waar in combinatie met rivierverruiming 
en/of natuurontwikkeling het habitattype ontwikkeld kan worden te benutten. Dit is 
tevens van belang voor de soort grote modderkruiper (H1145).  

 
H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en 

Bidention p.p. 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.  
Toelichting Het habitattype slikkige rivieroevers is nagenoeg geheel gebonden aan het 

Rivierengebied. Het habitattype verkeert landelijk gezien in een matig ongunstige staat 
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van instandhouding. Uiterwaarden IJssel is een van de meest perspectiefrijkste gebieden 
voor uitbreiding van het habitattype. De mogelijkheden voor uitbreiding zijn vooral 
aanwezig in het Vogelrichtlijngebied, dit in combinatie met maatregelen ten behoeve 
van rivierverruiming en/of natuurontwikkeling. 

 
H6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Uitbreiding in het Rivierengebied behoort tot de belangrijkste landelijke opgaven voor 

het habitattype stroomdalgraslanden, dat in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkeert. Binnen het Vogelrichtlijn gebied zijn relatief hooggelegen 
locaties geschikt. Deze locaties liggen o.a. in de Hoenwaard, Vorchterwaarden en 
Velperwaarden. 

 
H91Eo *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae ) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen, 

zachthoutooibossen (subtype A). 
Toelichting Een betere verspreiding in het Rivierengebied behoort tot de belangrijkste landelijke 

opgaven voor vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype A). In het gebied 
Uiterwaarden IJssel liggen de grootste mogelijkheden voor uitbreiding oppervlakte 
binnen het Vogelrichtlijngebied. Mogelijkheden voor uitbreiding oppervlakte zijn 
aanwezig langs nieuw te graven geulen en in stroomluwe delen (geplande 
natuurontwikkelingsgebieden).  

 
H91Fo Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of 

Fraxinus angustifolia langs grote rivieren (Ulmenion minoris) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Uitbreiding in het Rivierengebied behoort tot de belangrijkste landelijke opgaven voor 

het habitattype hardhoutooibossen, dat landelijk gezien in een zeer ongunstige staat 
van instandhouding verkeert. Uitbreidingsmogelijkheden zijn echter beperkt. De 
geschikte locaties, die relatief hooggelegen zijn, zijn ook de locaties waar verdere 
uitbreiding van het habitattype H6120 stroomdalgraslanden is voorzien. Terreinen die 
aansluiten op bosgebieden van de hogere zandgronden hebben eveneens potentie voor 
ontwikkeling van het habitattype droge hardhoutooibossen (o.a. Midachten, 
Havikerwaard en Hoenwaard). Uitbreiding kan plaatsvinden in luwe delen van de rivier, 
waar bosontwikkeling geen versterkte opstuwing van het water veroorzaakt. 

 
Soorten 
H1145 Grote modderkruiper 
Doel Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie. 
Toelichting Het betreft een wijdverspreide soort, die slechts voor een beperkt deel binnen de 

Habitatrichtlijngebieden voorkomt. Landelijk gezien verkeert de grote modderkruiper in 
een matig ongunstige staat van instandhouding. In het doel op landelijk niveau is 
aangegeven dat het van belang is dat in het Rivierengebied meer leefgebied in de vorm 
van jonge verlandingsstadia in laagdynamische situaties komen. Binnen het gebied 
Uiterwaarden IJssel bestaan de beste mogelijkheden hiervoor benedenstrooms van 
Deventer. Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied is mede gerelateerd 
aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het habtitattype H3150 meren met 
krabbenscheer en fonteinkruiden. 

 
H1166 Kamsalamander 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding verspreiding en 

populatie. 
Toelichting De soort kamsalamander verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van 

instandhouding. Mogelijkheden voor uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit 
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leefgebied (inclusief verbetering verbinding tussen de verschillende populaties) zijn in 
het Vogelrichtlijngebied aanwezig. Kerngebieden binnen het hele Natura 2000 gebied 
zijn onder meer Cortenoever, Duursche waarden, Havikerwaard, omgeving Leuvenheim 
en Landgoed de Poll. Naast verbinding tussen populaties onderling en is ook 
verbetering van de verbindingen met belangrijke leefgebieden buiten het Natura 2000 
gebied van belang. 

 
H1337 Bever 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Toelichting Voor het realiseren van duurzame populaties zowel in het Rivierengebied als in 

Flevoland is het van belang dat leefgebied tussen de Gelderse Poort en Flevoland verder 
wordt ontwikkeld. Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor deze 
soort loopt parallel met uitbreiding omvang en verbetering van het habitattype H91E0 
vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype A). De soort komt thans voor in 
de Havikerwaard, bij Hattem en in de Ossenwaard bij Deventer. 

 
 
Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
 fonteinkruiden 

- + >  > 

H3260_B Beken en rivieren met waterplanten 
 (grote fonteinkruiden)  

- + > = 

H3270 Slikkige rivieroevers - - > = 
H6120 Stroomdalgraslanden - - ++ > > 
H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea) + + = = 
H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) - + = = 
H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden)  - + > > 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
 (glanshaver) 

- ++ > > 

H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
 (grote vossenstaart) 

- - + > > 

H91E0_A Vochtige alluviale bossen 
 (zachthoutooibossen) 

- + > = 

H91E0_B Vochtige alluviale bossen (essen-
 iepenbossen) 

- - + > > 

H91F0 Droge hardhoutooibossen - - ++ > > 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1134 Bittervoorn  - - = = 
H1145 Grote modderkruiper - + > > 
H1149 Kleine modderkru iper + + = = 

H1163 Rivierdonderpad - + =  =  
H1166 Kamsalamander - - > > 

 
Broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A017  Aalscholver + - = = 

A119  Porseleinhoen - - + > > 
A122  Kwartelkoning - + > > 
A197  Zwarte stern  - - + = = 
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A229  IJsvogel + - = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A005  Fuut - - = = 
A017  Aalscholver + - = = 
A037  Kleine zwaan - - = = 
A038  Wilde zwaan - + = = 
A041  Kolgans + + = (<)  =  

A043  Grauwe gans + + = (<)  =  
A050  Smient + - = (<)  =  
A051  Krakeend + - = = 
A052  Wintertaling - - = = 
A053  Wilde eend  + - = = 
A054  Pijlstaart - - = = 

A056  Slobeend + - = = 
A059  Tafeleend - - - = = 

A061  Kuifeend - - = = 
A068  Nonnetje - - = = 

A125  Meerkoet - - = = 
A130  Scholekster - - - = = 
A142  Kievit - - = = 
A156  Grutto - - + = = 
A160  Wulp  + - = = 
A162  Tureluur - - = = 

 
                                                 
1  Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura  
 2000 gebied. 
21 Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie. 
22 Aantal thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum van 2 vogels. 
23 Aantal thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum van 5 vogels. 


