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Natura 2000 gebied 121 – Yerseke en Kapelse Moer
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Noordzee, Waddenzee en Delta
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL1000018 + NL3003016
Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Rijkswaterstaat,
particulieren
Zeeland
Kapelle, Reimerswaal
437 ha

Gebiedsbeschrijving
De Yerseke en Kapelse Moer behoort tot de oudste polderkernen van Zeeland, die in de twaalfde
eeuw al zijn bedijkt. Het oudland Yerseke en Kapelse Moer vormt één van de laatste stukken
authentiek Zeeuws polderlandschap. Aan de ligging van de slootjes is het oude, kleinschalige
verkavelingspatroon nog herkenbaar. Tot in de 16e eeuw werd in de Yerseke Moer zout gewonnen
door het zoute veen te delven en te verbranden. De ontstane putten werden daarna weer gedempt
met uitgegraven klei. Dit moerneren gaf een vrij regelmatig hobbelig terrein. Dit reliëf is nog steeds
herkenbaar. Ook de kreekruggen zorgen voor reliëf. De kreken zelf zijn dichtgeslibd met zandige
grond. De Kapelse Moer bestaat uit binnendijks gelegen grasland met veedrinkputten en heggen.

Begrenzing
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De hoofdwaterkering (dijken) en het kanaal door Zuid-Beveland zijn ook op de kaart
geëxclaveerd (volgens de nota van toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het
Vogelrichtlijngebied maken ze geen deel uit van het gebied).
• Onlogische verschillen (< 25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn opgeheven
door de meest ruime grens aan te houden.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.
Het volgende gebiedsdeel komt te vervallen als onderdeel van het Vogelrichtlijngebied:
Grasstrook langs de provinciale weg N670 aan de noordzijde van de Kapelse Moer
(4,1 ha), conform de grens van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld).

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H1310
Zilte pionierbegroeiingen
H1330
Schorren en zilte graslanden
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Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A041
Kolgans - n
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A046
Rotgans - n 21
A050
Smient – n 21

Kernopgaven
1.19

Binnendijkse brakke gebieden: Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse brakke
gebieden voor noordse woelmuis *H1340, broedvogels (kluut A132, sterns), overgangs- en
trilvenen (veenmosrietlanden) H7140_B, schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H1330_B (bijv. Yerseke Moer), brakke variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
H6430_B en als hoogwatervluchtplaats.

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
H1310
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en
andere zoutminnende planten
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A).
Toelichting Het type komt plaatselijk voor in de vorm van zeekraalbegroeiingen (zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A)).
H1330
Doel
Toelichting

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B).
Het gebied herbergt een relatief grote oppervlakte aan de binnenlandse vormen van het
habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B). Lokaal bevat het type
zeldzame soorten als draadklaver en fijn goudscherm.

Niet-broedvogels
A041
Kolgans
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen
kolganzen leken in de jaren negentig toe te nemen maar zijn recent weer wat lager.
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Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van
instandhouding is gunstig.

Synopsis
Habitattypen
H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1330_B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
Niet-broedvogelsoorten
A041
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Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie.
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