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Natura 2000 gebied 76 - Veluwerandmeren 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en moerassen 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL2003048 + NL9802032/NL9802033/NL9802034 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, particulieren 
Provincie: Flevoland, Gelderland, Overijssel 
Gemeente: Dronten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Kampen, Nijkerk, Nunspeet, 

Oldebroek, Putten, Zeewolde 
Oppervlakte: 6.118 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving 
 
De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957. Ze 
betreffen de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw die 
gemiddeld ruim een meter en op sommige plekken tot 5 meter diep zijn. Ze ontvangen hun water 
vanuit de Flevopolders en een aantal Veluwse beken en wateren aan de noordoostzijde via de 
Roggebotsluis af op het Vossemeer en in het zuidwesten via de Nijkerkersluis op het 
Nijkerkernauw/Eemmeer. Het gebied heeft een slecht ontwikkelde land-water overgang in verband 
met een gefixeerd, tegennatuurlijk waterpeil. De Gelderse oever is grotendeels begroeid met een 
smalle rietkraag; alleen bij Elburg ligt een rietmoeras (Korte Waarden) dat relatief groot is voor de 
randmeren. In de 90-er jaren zijn op de Gelderse oevers een aantal nieuwe moerasgebieden 
aangelegd. In 2000 is gestart met de aanleg van een aantal eilanden tussen het Harderbroek in 
Flevoland en de Hierdense beek in Gelderland. Ter hoogte van Horst bij Harderwijk is in het 
Wolderwijd met behulp van enige dammen kunstmatige luwte gecreëerd voor watervogels en ter 
bevordering van de groei van waterplanten.  
 
 
Begrenzing  
 
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op de kaart op technische punten verbeterd: 

• Aan de Flevozijde, langs de Nijkerkersluis en langs de Zeedijk is de grens gelegd langs 
topografisch herkenbare lijnen, zoals dijken, verhardingen en oeverlijnen van stranden.  

• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument Drontermeer opdat 
deze geheel binnen het Vogelrichtlijngebied valt. 

 
Aan de Gelderse kant van het Drontermeer en het Veluwemeer is waar mogelijk de grens van zowel 
het Vogelrichtlijngebied als het Habitatrichtlijngebied gelegd op de overgang van rietmoeras naar 
hoger gelegen gronden langs de kustlijn. Waar de rietzone grenst aan recreatieve voorzieningen (ter 
hoogte van Doornspijk) is de kadastrale grens van het staatseigendom aangehouden. Ter hoogte van 
de recreatieve voorzieningen (o.a. jachthaven) bij Polsmaten is de kadastrale grens door het water 
gevolgd (deel was reeds uitgezonderd). Dit betekent plaatselijk uitbreiding met rietzoom (in totaal 19 
ha) en elders terugleggen van de grens (in totaal 27 ha). Laatstbedoelde inkrimping betreft, naast 
bebouwing en dijkverhardingen, voornamelijk cultuurgronden (Vogelrichtlijn 3,4 ha, één meer dan 1 
ha) en de genoemde jachthaven (7,7 ha).  
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De grens van het Habitatrichtlijngebied is ten opzichte van de aanmelding van het Veluwemeer 
aangepast: 

• Het Drontermeer is toegevoegd volgens de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied (578 ha) 
wegens het voorkomen van met name het habitattype H3140 kranswierwateren. Ook de vier 
soorten waarvoor het Habitatrichtlijngebied is aangemeld, zijn er aanwezig. 

• Wat betreft het Veluwemeer is de grens gelijkgetrokken met die van het Vogelrichtlijngebied 
(uitbreiding ruim 1820 ha) omdat zowel de habitattypen (met name H3140 kranswierwateren) 
als de soorten waarvoor het gebied is aangemeld, in het gehele gebied voorkomen. 
Bovendien zijn de hier aanwezige kranswiervelden onmisbaar voor de instandhouding van het 
habitattype cq. helderheid van het water. 

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3140 Kranswierwateren 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1149 Kleine modderkruiper  
H1163 Rivierdonderpad  
H1318 Meervleermuis  
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A005 Fuut - n 
A017 Aalscholver - n 
A021 Roerdomp - b 
A027 Grote zilverreiger – n 
A034 Lepelaar – n 

A037 Kleine zwaan - n 
A050 Smient – n 

A051 Krakeend - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A059 Tafeleend - n 
A061 Kuifeend – n 
A068 Nonnetje – n 

A070 Grote zaagbek – n 

A125 Meerkoet – n 

A298 Grote karekiet – b 

 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
A058 Krooneend – n 8 

A067 Brilduiker – n 8 

 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H1134 Bittervoorn 16 
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Kernopgaven 
 
4.01 Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem  
 met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren (met name in  
 kranswierwateren H3140 en meren met krabbescheer en fonteinkruiden H3150), mede  
 t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061 en nonnetje  
 A068. 
4.02 Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor  
 watervogels zoals fuut A005, ganzen, slobeend A056 en kuifeend A061. 
4.03 Moerasranden: Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water  
 interactie, paaigebied vis, noordse woelmuis *H1340 en voor moerasvogels als  
 roerdomp A021 en grote karekiet A298. 
 
 
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 
H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het betreft hier het gebied met de grootste, aaneengesloten oppervlakte van dit 

habitattype kranswierwateren in ons land. De vegetatie is nog steeds gevoelig voor 
veranderingen in de nutriëntgehaltes. 

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

Hydrocharition 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden komt deels gemengd met 

habitattype H3140 kranswierwateren voor, maar is in de loop van de successie 
grotendeels naar de randen van de kranswiervelden verdrongen: het type is hier 
samengesteld uit schedefonteinkruid, vooral aan de ondiepe zijde, en doorgroeid 
fonteinkruid aan de diepe zijde.  

 
Soorten 
H1149 Kleine modderkruiper  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Dankzij de uitgebreide waterplantenbegroeiingen, vormt dit gebied– in zoverre bekend 

- één van de grootste populaties van de wijdverspreide soort kleine modderkruiper. 
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H1163 Rivierdonderpad  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. Enige achteruitgang in 

oppervlakte leefgebied ten gunste van broedvogelsoorten A021 roerdomp of A298 grote 
karekiet is toegestaan. 

Toelichting De rivierdonderpad komt in de randmeren voor op zowel natuurlijk substraat 
(driehoeksmosselen) als op kunstmatig substraat (stenen beschoeiingen). Enige 
achteruitgang van het kunstmatige leefgebied is acceptabel mits dit ten gunste gaat van 
genoemde soorten. 

 
H1318 Meervleermuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De Veluwerandmeren levert als foerageergebied van kolonies meervleermuizen buiten 

het gebied een grote bijdrage. 
 
Broedvogels 
A021 Roerdomp 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 5 paren. 
Toelichting In dit deel van de randmeren is de roerdomp een schaarse broedvogel. Met name het 

Drontermeer herbergt jaarlijks enkele paren. In de periode 1987 – 1997 fluctueerde het 
aantal paren tussen 1 en 8. In recente jaren (2001-2003) werden jaarlijks 3 paren geteld. 
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de 
populatie gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een 
zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
randmeren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

 
A298 Grote karekiet 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 30 paren. 
Toelichting De grote karekiet is van oudsher broedvogel van de waterrietvelden. Een telling in 1982 

leverde 56 paren op. In begin 90-er jaren bedroeg het aantal paren een kleine 30 
(maximaal 29 paren in 1989 en 1990) en in de periode 1999-2003 bedroeg het aantal 
paren jaarlijks 15-20. Vrijwel alle broedplaatsen bevinden zich in het deelgebied 
Drontermeer; het levert daarmee een grote bijdrage aan de populatie van de 
randmeren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding 
van de populatie gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een 
zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
randmeren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

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

gemiddeld 400 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen futen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een 

functie als foerageergebied. De Veluwerandmeren leveren één van de grootste 
bijdragen in Nederland. De soort is het hele jaar present, met pieken in 
oktober/november en maart/april. Midden jaren tachtig is de populatie toegenomen in 
samenhang met verbetering van de visstand (doorbreken dominantie grote brasem, 
meer kleine vis). Daarna was de populatiegrootte min of meer stabiel, met wel een zeer 
sterke toename in Dronter/Veluwemeer in 2002. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

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

gemiddeld 420 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als 
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De soort 
is het hele jaar present, met een piek in september/oktober en soms in juni. Er zijn 
relatief lage populatiedichtheden in Drontermeer en Nuldernauw. Midden jaren tachtig 
is de populatie toegenomen in samenhang met verbetering van de visstand. Er trad een 
tijdelijke afname op in 1998-2000 met daarna een herstel. Aantallen fluctueren door het 
groepsgewijs voorkomen, in relatie tot de windrichting en de ligging van de kolonies 
(m.n. Oostvaardersplassen). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A027 Grote zilverreiger 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 40 vogels (seizoensmaximum).  
Toelichting Aantallen grote zilverreigers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort o.a. een functie als slaapplaats. De Veluwerandmeren leveren één van de grootste 
bijdragen in Nederland. Foeragerende vogels kwamen aanvankelijk alleen in het 
Drontermeer voor en dan vooral in het voorjaar, recent treed een verschuiving op naar 
het najaar, met een sterke piek in november en in het Drontermeer al in augustus. 
Aantallen zijn sterk toegenomen. Er bestaat een relatie met de groeiende kolonie in de 
Oostvaardersplassen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding. 

 
A034 Lepelaar 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 3 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Er treedt een 

piek in aantallen op omstreeks augustus. Sinds 2002 zijn de aantallen plotseling sterk 
toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.  

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

gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kleine zwanen 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. Tot voor kort leverde het 
gebied Veluwerandmeren de grootste bijdrage in Nederland, en het levert nu nog één 
van de grootste bijdragen, met Arkemheen en Lauwersmeer. De kleine zwaan was de 
enige aquatisch foeragerende soort die in de jaren zeventig en tachtig in aantallen van 
betekenis voorkwam. De soort was in de jaren 1995-98 in verhoogde aantallen aanwezig 
in samenhang met een sterke toename van het aantal waterplanten, maar is daarna 
teruggevallen tot het niveau van daarvoor, in samenhang met een afname van de 
internationale populatie-omvang, en mogelijk als gevolg van concurrentie met 
knobbelzwanen. Vooral later in het seizoen wordt op het omliggende grasland (m.n. 
oude landzijde) gefoerageerd. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de 
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is 
niet gelegen in dit gebied. 

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

gemiddeld 3.500 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. 

De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is een wintergast, 
vooral aanwezig van november-maart en sterk geconcentreerd in het Nuldernauw, 
vooral sinds de aanleg van de geleidingsdam voor de monding van de schuitenbeek en 
het daarbijbehorende natuurontwikkelingsgebied (aantallen van internationale 
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betekenis, maar voorlopig eenmalig). Er wordt enigszins gefoerageerd op waterplanten 
in zeer ondiepe gebieden, maar er is ook een relatie met natte graslanden in de 
omgeving, met name Nuldernauw-Arkemheen. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele jaar present, maar vooral in 
september-februari, waarbij de periode september-november steeds belangrijker wordt. 
Aanvankelijk was de krakeend relatief schaars in het Drontermeer, maar dat is recent 
ingelopen. Er is sprake van een doorgaande toename, zoals overal in Nederland. 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 140 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. De soort is vooral aanwezig van september-
december, met meestal een piek in oktober, en een kleine voorjaarspiek in maart. De 
pijlstaart was in de jaren zestig zeer talrijk, maar verdween toen de aangrenzende 
polder in cultuur werd gebracht en keerde terug in de jaren negentig in veel kleinere 
aantallen, om te foerageren op de herstelde kranswiervegetatie. Tot voor kort was de 
soort sterk geconcentreerd in het Veluwemeer, recent (sinds 2000) komt deze in 
vergelijkbare dichtheden voor in het Drontermeer. 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 50 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is 

vooral aanwezig van september-december, waarbij de piek is verschoven van november 
naar september, en recent is er ook weer een kleinere voorjaarspiek in april. De 
slobeend is relatief talrijk in het Veluwemeer, heeft minder sterk gereageerd op het 
ecologisch herstel dan andere soorten. Er is sprake van een licht doorgaande toename, 
maar met vrij grote fluctuaties. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A058 Krooneend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen krooneenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert één van de grootste 
bijdragen in Nederland (met Gouwzee en Vechtplassen). Vanaf de laatste jaren van de 
vorige eeuw is de populatie sterk toegenomen, in reactie op ecologisch herstel 
(toename kranswieren), en is de soort tegenwoordig jaarrond aanwezig, met hoogste 
aantallen in maart-juni en november. De krooneend verkeert landelijk in een matig 
ongunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 6.600 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang 
foerageergebied ten gunste van H3140 kranswierwateren is toegestaan. 
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Toelichting Aantallen tafeleenden zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied 
heeft o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage in 
Nederland. De soort is vooral aanwezig in oktober-februari, met een sterke piek in 
november. De populatie is sterk toegenomen tussen 1992 en 1998 als reactie op het 
ecologisch herstel en het groeiende voedselaanbod van kranswieren en 
driehoeksmosselen. Aanvankelijk kwamen relatief lage dichtheden voor in het 
Drontermeer en Nuldernauw, later zijn aantallen toegenomen en sinds 1998 
fluctuerend. De toename in de Veluwerandmeren ging samen met een forse afname in 
het Markermeer en IJsselmeer, terwijl de totale aantallen in het IJsselmeergebied 
constant bleven (bij een landelijk dalende trend). Afname van huidige aantallen is 
toegestaan wanneer verdere verbetering van de waterkwaliteit via uitbreiding van 
kranswier op grotere diepte ten koste gaat van de beschikbaarheid van 
driehoeksmosselen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke 
oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit 
gebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht 
alvorens het doel op herstel wordt gesteld. 

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

gemiddeld 5.700 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang 
foerageergebied ten gunste van H3140 kranswierwateren is toegestaan. 

Toelichting Aantallen kuifeenden zijn van nationale en internationale bertekenis. Het gebied heeft 
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De soort is aanwezig van september-
maart, met een sterke piek in november. De Veluwerandmeren leveren in Nederland de 
grootste bijdrage na het Markermeer& IJmeer en IJsselmeer. Er komen relatief hoge 
dichtheden voor in Wolderwijd en Nuldernauw. Omdat ’s nachts gefoerageerd wordt 
leveren deze gebieden als foerageergebieden niet noodzakelijkerwijs ook de grootste 
bijdragen (uitwisseling met Veluwemeer). Overdag wordt afhankelijk van de wind ook 
gerust in het Harderbroek. In de jaren negentig is de populatie sterk toegenomen in 
respons op ecologisch herstel, vooral toen midden jaren negentig de driehoeksmosselen 
terugkeerden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen 
herstelopgave geformuleerd. Als verdere verbetering van de waterkwaliteit via 
uitbreiding van kranswier op grotere diepte ten koste gaat van de beschikbaarheid van 
driehoeksmosselen, is afname die daarmee verband houdt aanvaardbaar. 

 
A067 Brilduiker 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 220 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. 

een functie als foerageergebied. De soort is wintergast van oktober-april. De populatie is 
sterk toegenomen sinds midden jaren negentig. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen nonnetjes zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. 

een functie als foerageergebied. De Veluwerandmeren levert de grootste bijdrage in 
Nederland, na het IJsselmeer en het Markermeer& IJmeer. De soort is sterk 
geconcentreerd aanwezig in de wintermaanden december-maart, min of meer 
evenredig verdeeld over het gebied. Er is sprake van een sterke doorgaande toename in 
de jaren negentig, mogelijk in relatie tot de bredere voedselkeus dan alleen vis, en 
veranderingen in bodemfauna (korfmosselen). De landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding is gebaseerd op de verslechterde voedselsituatie voor viseters in het 
IJsselmeer. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van 
de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 
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A070 Grote zaagbek 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen grote zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. De Veluwerandmeren levert één van de grootste 
bijdragen in Nederland. De soort is sterk geconcentreerd aanwezig in de 
wintermaanden december-maart, lange tijd met relatief hoge dichtheden in het 
Drontermeer. Midden jaren tachtig zijn de aantallen toegenomen in samenhang met 
verbetering van de visstand, met daarna fluctuerende aantallen. De landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op de afname en verslechterde 
voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer 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 11.000 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen meerkoeten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste 
bijdrage in Nederland. Hoogste aantallen zijn aanwezig in september-januari, waarbij 
eerst op kranswieren gefoerageerd kan worden en daarna op driehoeksmosselen. De 
populatie is sterk toegenomen in respons op ecologisch herstel en toenemend aanbod 
van deze twee voedselbronnen. Aanvankelijk kwam de soort sterk geconcentreerd voor 
in het Veluwemeer, waar het herstel voorop liep, later ook in de andere delen van het 
gebied. Anders dan bij kuifeend en tafeleend gaat de toename niet zozeer samen met 
toename elders in het IJsselmeergebied, zodat het totaal in het hele gebied evenzeer is 
toegenomen. Wel is in de overige zoete rijkswateren (rivierengebied) sprake van een 
duidelijke afname in de jaren negentig. Sinds 1998 zijn aantallen stabiel tot fluctuerend. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

 
 
Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3140  Kranswierwateren  - - ++ = = 
H3150 Meren met krabbenscheer en 
 fonteinkruiden 

- ++ = = 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1149 Kleine modderkruiper + ++ = = 
H1163 Rivierdonderpad - + = (<)  =  

H1318 Meervleermuis - + = = 

 
Broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A021  Roerdomp - - - > > 
A298  Grote karekiet - - + > > 
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Niet-broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A005  Fuut - + = = 
A017  Aalscholver + - = = 
A027  Grote zilverreiger + s+ = = 
A034  Lepelaar + - = = 

A037  Kleine zwaan - + = = 
A050  Smient + - = = 

A051  Krakeend + - = = 
A054  Pijlstaart - - = = 

A056  Slobeend + - = = 
A058  Krooneend - +++ = = 
A059  Tafeleend - - ++ = (<)  = 

A061  Kuifeend - + = (<)  = 
A067  Brilduiker + + = = 

A068  Nonnetje - + = = 
A070  Grote zaagbek - - - = = 
A125  Meerkoet - + = = 

 
                                                 
8  Aantal thans hoger dan 0.1% van biogeografische populatie. 
16 Op basis van recente informatie blijkt de soort niet voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000  
    gebied of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren. 


