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Natura 2000 gebied 107 - Donkse Laagten 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL9802066 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, particulieren 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente:  Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland 
Oppervlakte: 203 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het gebied Donkse Laagten bestaat uit vochtige en natte graslanden, gelegen in polder Langenbroek 
en in een gedeelte van polder Kortenbroek, in de nabijheid van een zandopduiking (donk). De 
graslanden worden doorsneden door een boezemkanaal (Grote of Achterwaterschap).  
 
 
Begrenzing 
 
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd] 
 
 
Natura 2000 database 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A041 Kolgans – n 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
A037 Kleine zwaan – n 8 
A045 Brandgans – n 8 

 
 
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. 
4.15 Vochtige graslanden: Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410, 

glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B, met name 
kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de kemphaan A151 en watersnip A153. 

  
 
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. 
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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.  
 
Niet-broedvogels 
A037 Kleine zwaan  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als slaapplaats. Beschikbare 

gegevens zijn nog niet geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is 
voldoende, want de vermoedelijke oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

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

gemiddeld 830 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kolganzen zijn van internationale betekenis. De kolgans gebruikt het gebied 

o.a. als slaapplaats en foerageert zowel in het gebied als in de omgeving. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is 
mogelijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering 
in het doel. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat 
van instandhouding is gunstig en de internationale populatieomvang neemt toe. 

 
A045 Brandgans  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. Beschikbare gegevens zijn nog niet 
geschikt voor trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
Complementaire doelen 
Habitattypen 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion 

caeruleae) 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Omdat het habitattype blauwgraslanden landelijk in een zeer ongunstige staat van 

instandhouding verkeert en vooral in het laagveengebied er zeer slecht voor staat (en 
hier moeilijk hersteld kan worden), is een instandhoudingsdoel geformuleerd voor dit 
Vogelrichtlijngebied waar het type duurzaam voorkomt. Het habitattype komt hier 
duurzaam voor onder invloed van onderdijkse kwel.  
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Synopsis 
 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A037  Kleine zwaan - s- = = 
A041  Kolgans + - / s- = = 

A045  Brandgans + s- = = 

 
                                                 
8 Aantal thans hoger dan 0.1% van biogeografische populatie. 


