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Natura 2000 gebied 93 - Zeevang 
 
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL5010001 
Beheerder: Staatsbosbeheer en particulieren 
Provincie: Noord-Holland 
Gemeente: Zeevang, Edam-Volendam 
Oppervlakte: 1862 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Polder Zeevang is een vlak, open veenweidegebied met veel open water. Dit veengebied heeft een 
kenmerkende verkaveling in lange stroken, die loodrecht op de ontginningsassen staan. De percelen 
zijn door smalle sloten gescheiden. Stormvloeden waren aanleiding voor het opwerpen van de eerste 
dijken. Aan de Zuiderzeezijde brak de dijk soms door waaraan diverse doorbraakkolken (braken) 
herinneren. Afgezien van dijken en kaden is er geen reliëf aanwezig. De polder wordt gekenmerkt 
door een systeem van langwerpige open ruimten, met onderling zeer verschillende kavelrichtingen. 
Het gebied bestaat overwegend uit open grasland op veengrond met sloten en weteringen.  
 
 
Begrenzing  
 
Voorgestelde wijzigingen: geen.  
 
 
Natura 2000 database 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database 
A037 Kleine zwaan - n 8a 
A041 Kolgans - n 8a 

A043 Grauwe gans – n 8a 

A045 Brandgans – n 8a 

A050 Smient - n 8a 
A140 Goudplevier - n 8a 
A142 Kievit - n 8a 
A156 Grutto - n 8a 
A160 Wulp - n 8a 
 
 
Kernopgaven 
 
4.11 Plas-dras situaties: Plas-dras situaties voor smienten A050 en broedvogels zoals 

porseleinhoen A119 en kemphaan A151, kwartelkoning A122 en noordse woelmuis 
*H1340. 

4.12 Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief 
waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging voor 
rietmoerasvogels, zoals roerdomp A021, purperreiger A029, snor A292, grote karekiet 
A298 en voor de noordse woelmuis *H1340. 
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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. 
 
Niet-broedvogels 
A037 Kleine zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied. In de jaren 

tachtig zijn aantallen toegenomen, daarna sterk fluctuerend. Vanwege de vermoedelijk 
natuurlijke oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is 
geen herstelopgave van toepassing. 

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

gemiddeld 1.000 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied. Sinds midden 

jaren negentig zijn aantallen 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 190 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied. Tot begin jaren negentig 

nagenoeg afwezig, maar sindsdien zijn de aantallen sterk toegenomen. Handhaving van 
de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A045 Brandgans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied. Tot begin jaren negentig 

nagenoeg afwezig, maar sindsdien zijn de aantallen sterk 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 12.400 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft o.a. 

een functie als foerageergebied en als slaaplaats. Sinds begin jaren tachtig zijn aantallen 
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sterk toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke 
staat van instandhouding is gunstig. 

 
A140 Goudplevier 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 790 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de goudplevier o.a. een functie als foerageergebied. De data zijn 

nog niet geschikt voor een trendbeoordeling. De landelijke herstelopgave is met name 
gebaseerd op de situatie buiten het Natura 2000 netwerk. Handhaving van de huidige 
situatie in Polder Zeevang is daarom voldoende. 

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

gemiddeld 2.200 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

De data zijn nog niet geschikt voor een trendbeoordeling. De landelijke herstelopgave is 
met name gebaseerd op de toekomstverwachting met het oog op afname van de 
internationale populatie door intensivering van landbouw in het buitenland. 
Handhaving van de huidige situatie in Polder Zeevang is daarom voldoende. 

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

gemiddeld 790 vogels (seizoensmaximum).  
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als slaapplaats. Trendgegevens zijn niet 

beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende omdat de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding vooral betrekking heeft op gebieden buiten het 
Natura 2000 netwerk. 

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

gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied. De data zijn nog 

niet geschikt voor een trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende 
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
Complementair doel 
Soorten 
H1318  Meervleermuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Omdat de meervleermuis in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert en 

het leefgebied voor een beperkt deel door de Habitatrichtlijngebieden wordt afgedekt, 
is een complementair doel geformuleerd voor Vogelrichtlijngebieden waar de soort in 
belangrijke mate aanwezig is. Polder Zeevang fungeert als foerageergebied van kolonies 
buiten het gebied. 

 
 
Synopsis 
 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A037  Kleine zwaan - - = = 
A041  Kolgans + - = = 
A043 Grauwe gans + - = = 
A045 Brandgans + - = = 
A050  Smient + + = = 
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A140  Goudplevier - - - = = 
A142  Kievit - - = = 
A156  Grutto - - s- = = 
A160  Wulp  + - = = 

 
                                                 
8a Aantal hoger dan 0.1% van biogeografische populatie. 


