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Natura 2000 gebied 106 – Boezems Kinderdijk 
 
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL9802099 
Beschermd natuurmonument: Boezems Kinderdijk BN 
Beheerder: Staatsbosbeheer 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland 
Oppervlakte: 340 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Boezems Kinderdijk omvat de hoge boezems van de Nederwaard, de Overwaard en Nieuw-Lekkerland 
alsmede delen van de aangrenzende polders Blokweer en Nieuw-Lekkerland. De boezems bestaan uit 
open water, riet- en zeggenmoerassen, ruigten, grienden, struwelen en boezemkaden. De polders 
bestaan uit wei- en hooilanden, doorsneden door sloten. De boezemkanalen zijn tussen 1365 en 1370 
gegraven met als doel de afwatering van de Alblasserwaard te verbeteren. Omstreeks 1740 zijn de 
hoge boezems gesticht. Dit zijn in feite omkade gedeelten van de polders Blokweer en Nieuw-
Lekkerland. In de hoge boezems werd het water tijdelijk opgeslagen om van daaruit geloosd te 
worden op de Lek. Ten behoeve van de bemaling zijn in die periode ook 19 molens gebouwd.  
 
 
Begrenzing  
 
Alleen technische aanpassing langs de bebouwing van Nieuw-Lekkerland. 
Het gebied omvat een (gelijknamig) beschermd natuurmonument dat geheel in het gebied is gelegen. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A029 Purperreiger - b 
A050 Smient - n 
A051 Krakeend - n 
A056 Slobeend - n 
A119 Porseleinhoen - b 
A292 Snor - b 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
A197 Zwarte stern - b 6 
 
 
Kernopgaven 
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4.06 Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, 
door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging t.b.v. noordse woelmuis 
*H1340 en rietvogels, zoals roerdomp A021, woudaap A022, snor A292 en grote karekiet A298. 

 
 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud 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 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.  
 
Broedvogels 
A029 Purperreiger 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 50 paren. 
Toelichting De purperreiger is al bekend als broedvogel in de 30-er jaren. Doorgaans ging het om 

10-20 paren. In de 80-er en 90-er jaren lag het aantal op het lage niveau van 3-9. Vanaf 
1997 zette een sterke toename in die resulteerde in een maximum van 59 paren in 2002. 
Gemiddeld over de periode 99-03 bedroeg de populatie 51 paren. 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 1 paar. 
Toelichting De porseleinhoen is van oudsher een zeer schaarse broedvogel in de Boezems 

Kinderdijk (nooit is meer dan 1 paar vastgesteld). Het gebied kan onvoldoende 
draagkracht leveren voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio grote rivieren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

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

ten minste 20 paren.  
Toelichting De zwarte stern is van oudsher broedvogel op drijvende waterplanten (bij voorkeur 

krabbenscheer). In de periode 1999-2003 werden jaarlijks 9-21 paren geteld (gemiddeld 
17 paren in de periode 99-03). Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor 
een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
grote rivieren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.  

 
A292 Snor 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 9 paren. 
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Toelichting In 1970 jaren werden 20-25 paren van de snor geteld. Daarna is de stand teruggelopen. 
Het gemiddelde voor de periode 99-03 bedroeg 9 paren. Het gebied kan onvoldoende 
draagkracht leveren voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio grote rivieren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

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

gemiddeld 3.700 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. 

Trendgegevens zijn niet beschikbaar. 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 90 vogels (seizoensmaximum).  
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. Trendgegevens 

zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

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

gemiddeld 30 vogels (seizoensmaximum).  
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. Trendgegevens 

zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
Complementair doel 
Soorten 
H1340 *Noordse woelmuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het gebied herbergt een belangrijke, geïsoleerde populatie van de noordse woelmuis in 

het Groene Hart. Omdat de soort landelijk in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkeert, wordt een complementair doel geformuleerd voor het 
Vogelrichtlijngebied waar de soort in belangrijke mate aanwezig is. 

 
 
Synopsis 
 

Broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A029  Purperreiger - - + = = 
A119  Porseleinhoen - - - = = 

A197  Zwarte stern  - - - = = 
A292  Snor - - - = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A050  Smient + - = = 

A051  Krakeend + - = = 
A056  Slobeend + - = = 

 
                                                 
6  Herstel van een technische fout in database 2004. 


