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Natura 2000 gebied 73 – Markermeer & IJmeer
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL2003017 + NL9902008/NL9803029
Kustzone Muiden SN
Staatbosbeheer, Rijkswaterstaat
Noord-Holland, Flevoland
Almere, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Enkhuizen, Hoorn,
Lelystad, Muiden, Naarden, Stede Broec, Venhuizen, Waterland,
Wester-Koggenland, Zeevang
68.508 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad
in 1976. Het meer is met gemiddeld circa 3,5 meter, met enkele diepe zandwinputten, relatief diep. De
bodem bestaat grotendeels uit klei. De watertoevoer vindt voornamelijk plaats vanuit het IJsselmeer,
de randmeren en door uitslagwater van polders (Zuid-Flevoland). De afwatering is primair via het
Noordzeekanaal.
Watervegetaties komen over grote oppervlakten voor. In luwere en ondiepere delen, zoals de
Gouwzee (het deelgebied tussen het eiland Marken en het vasteland van Noord-Holland dat is
aangewezen onder de Habitatrichtlijn) en de kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan.
Het gaat zowel om vegetaties die gebonden zijn aan meer als minder voedselrijke milieus.

Begrenzing
PM

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H3140
Kranswierwateren
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1163
Rivierdonderpad
H1318
Meervleermuis
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A005
Fuut – n
A017
Aalscholver - n
A034
Lepelaar - n
A043
Grauwe gans - n
A045
Brandgans - n
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A050
A051
A056
A058
A059
A061
A062
A067
A068
A070
A125
A177
A193
A197

Smient - n
Krakeend - n
Slobeend - n
Krooneend - n
Tafeleend - n
Kuifeend - n
Topper - n
Brilduiker - n
Nonnetje - n
Grote zaagbek - n
Meerkoet - n
Dwergmeeuw - n
Visdief – b
Zwarte stern - n

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H1134
Bittervoorn 16
A026
Kleine zilverreiger - n 21
A037
Kleine zwaan - n 21

Kernopgaven
4.01

4.02
4.03

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.
Rui- en rustplaatsen: Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor
watervogels zoals fuut A005, ganzen, slobeend A056 en kuifeend A061.
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.
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Habitattypen
H3140
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Habitatrichtlijngebied Gouwzee en kustzone Muiden, dat onderdeel uitmaakt van het
Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer, is één van de twee gebieden met de grootste
oppervlakte van het habitattype kranswierwateren in ons land. Behoud van de
oppervlakte wordt nagestreefd binnen de grenzen van natuurlijke fluctuaties.
Soorten
H1163
Doel
Toelichting

H1318
Doel
Toelichting

Rivierdonderpad
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De wijdverspreide soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van
instandhouding. De rivierdonderpad komt voor op zowel natuurlijk substraat
(driehoekmosselen) als op kunstmatig substraat (stenen beschoeiingen).
Meervleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het gebied fungeert als foerageergebied voor meervleermuizen. In de nabijheid van het
gebied zijn kraamkolonies aanwezig.

Broedvogels
A193
Visdief
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 630 paren.
Toelichting De visdief is van oudsher een talrijke broedvogel langs de kusten van het Markermeer &
IJmeer. Met de terugval in de landelijke populatie in de 60-er jaren namen ook de
aantallen hier af. Een snel herstel leidde tot een maximum van 1.200 paren in 1981. Het
aantal paar wordt tegenwoordig sterk bepaald door het aanbod van geschikte
nestplaatsen. Door het opspuiten van geschikte broedeilandjes ten behoeve van
natuurontwikkeling broedden in 2001 970 paren. Deze snelle kolonisatie wijst erop dat
de voedselsituatie gunstig is en de beperkende factor vooral gelegen ligt in de
beschikbaarheid van geschikte nestplaatsen. Het gebied heeft voldoende draagkracht
voor een sleutelpopulatie.
Niet-broedvogels
A005
Fuut
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied. Deze onzekerheid betreft daarmee
ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit
leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname van
spiering mogelijk niet realistisch.
Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele
jaar present, met een sterke piek in september/oktober en een voorjaarspiek in maart. In
het IJmeer zijn aantallen min of meer stabiel, maar in de rest van het gebied is sprake
van een afname, vooral in het najaar. Deze afname houdt waarschijnlijk verband met
een verslechterde voedselsituatie voor viseters, in het bijzonder door de afname van de
hoeveelheid spiering rond 1990.
A017
Doel

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde).
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Toelichting

Aantallen aalscholvers zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het Markermeer &
IJmeer levert na het IJsselmeer en de Waddenzee de grootste bijdrage voor de
aalscholver binnen Nederland. De soort is vooral aanwezig van april-oktober met in het
IJmeer een sterke piek in mei. De gebieden zijn nauwelijks van belang als
overwinteringsgebied. Er is een duidelijke relatie met de populatie van het IJsselmeer en
de Oostvaarders/Lepelaarplassen. Aantallen aalscholvers zijn in de jaren tachtig
toegenomen met de groei van de omliggende kolonies, in de jaren negentig was er
sprake van sterke fluctuaties maar geen duidelijke afname (rustende en foeragerende
vogels zijn in de tellingen niet gescheiden). Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A034
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Recent is de
populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.

Toelichting

A043
Doel
Toelichting

A045
Doel
Toelichting

A050
Doel
Toelichting

A051
Doel
Toelichting

Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 510 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De soort
komt vooral voor in het IJmeer. De populatie is sterk toegenomen. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de brandgans o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De soort
komt vooral voor in het IJmeer. De populatie is recent sterk toegenomen. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 15.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. Het Markermeer levert na de Waddenzee
en Westerschelde & Saeftinghe de grootste bijdrage voor de smient binnen het Natura
2000 netwerk in Nederland. De soort is een overwinteraar en vooral aanwezig van
oktober-april. Het aantalsverloop vertoont een doorgaande toename, zowel in het
IJmeer als in de rest van het gebied. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. Tijdens de
reguliere vliegtuigtellingen wordt deze soort waarschijnlijk deels over het hoofd gezien.
Aantallen in deze tellingen zijn laag en fluctureren sterk. Behoud van de huidige situatie
is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
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A056
Doel
Toelichting

Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen
fluctueren. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.

A058
Doel
Toelichting

Krooneend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Aantallen krooneenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied Markermeer & IJmeer levert
samen met het gebied Veluwerandmeren de twee belangrijkste concentratiegebieden
buiten de broedgebieden in de Vechtplassen. Aantallen zijn sterk geconcentreerd in de
Gouwzee, waar wordt gefoerageerd op sterkranswier. Waarschijnlijk is de populatie al
rond 1990 toegenomen met de toename van kranswier; uit incidentele waarnemingen
blijkt dat de najaarsaantallen sinds de jaren tachtig zijn opgelopen tot enkele honderden
vogels. De soort wordt echter nauwelijks opgemerkt tijdens de reguliere
vliegtuigtellingen, waardoor geen betrouwbare trendinformatie bestaat en geen
zinvolle draagkrachtschatting kan worden gegeven. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A059
Doel

Tafeleend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader onderzocht,
alvorens het doel eventueel op herstel wordt gesteld. Volledig herstel van de oude
situatie in het Markermeer is mogelijk niet realistisch.
Aantallen tafeleenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het Markermeer & IJmeer is ondanks
afname nog steeds het gebied in Nederland dat na de Veluwerandmeren de grootste
bijdrage levert. De soort is een overwinteraar, aanwezig van september-maart. In de
zuidelijke Gouwzee zijn aantallen toegenomen in relatie met de ontwikkeling van
sterkranswier. Op andere plaatsen zijn begin jaren negentig aantallen zeer sterk
afgenomen, enerzijds door afname van driehoeksmosselen in het Markermeer en
IJmeer, anderzijds door toenemende aantrekkingskracht van de Veluweranderen, waar
aanpak van eutrofiëring resulteerde in toename van kranswier en driehoeksmosselen.

Toelichting

A061
Doel
Toelichting

Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 18.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen kuifeenden zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het Markermeer & IJmeer
levert de grootste bijdrage voor de kuifeend binnen Nederland. De soort is het hele jaar
present, behalve in mei/juni. Aantallen zijn in het (vroege) najaar toegenomen in de
zuidelijke Gouwzee (toename sterkranswier) en langs de Houtribdijk (ruiconcentratie).
Op andere plaatsen zijn vooral begin jaren negentig aantallen fors afgenomen, met
name in de maanden november-april, de periode waarin vrijwel uitsluitend op
driehoeksmosselen wordt gefoerageerd. Sinds circa 1993 zijn aantallen in de
mosselperiode stabiel, weliswaar op een veel lager niveau dan de jaren daarvoor. Deze
afname is elders in het gebied gecompenseerd dankzij een toename van de
driehoeksmossel in de randmeren. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
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A062
Doel
Toelichting

A067
Doel
Toelichting

A068
Doel
Toelichting

A070
Doel
Toelichting

Topper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen toppers waren in de periode 1993-97 van nationale en internationale
betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een
overwinteraar, met een sterk accent op februari/maart. Aantallen zijn enigszins
fluctuerend en sterk ondergeschikt aan die van het IJsselmeer. Er was tijdelijk sprake van
sterk verhoogde aantallen in de winters rond 1993, net als in het IJsselmeer, in het
IJmeer is de soort nagenoeg verdwenen. Dit heeft mogelijk meer te maken met herstel
van het voedselaanbod in de Waddenzee dan met afname van het aanbod in het gebied
zelf. In het Markermeer is een sterke achteruitgang opgetreden. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat
van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Brilduiker
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. De soort is een overwinteraar, present van novembermaart. Ten opzichte van de jaren tachtig is de populatie fors afgenomen, maar de laatste
tien tot vijftien jaar is deze min of meer stabiel. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied. Deze onzekerheid betreft daarmee
ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit
leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname van
spiering mogelijk niet realistisch.
Aantallen nonnetjes zijn van nationale en internationale betekenis en waren voorheen
van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als
foerageergebied. Markermeer & IJmeer en IJsselmeer zijn de twee gebieden in
Nederland die de grootste bijdrage leveren voor het nonnetje, samen met meer dan de
helft van de Nederlandse vogels. De soort is een overwinteraar, aanwezig van
december- maart en tijdens strenge winters (wanneer de Oostzee dichtvriest) in
verhoogde aantallen. Er is sprake van een afname in aantallen met sterke fluctuaties,
zowel in het IJmeer als in de rest van het gebied. Deze afname hangt samen met een
afname in het bestand van spiering rond 1990.
Grote zaagbek
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde).
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied. Deze onzekerheid betreft daarmee
ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit
leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname van
spiering mogelijk niet realistisch.
Het gebied heeft voor de grote zaagbek o.a. een functie als foerageergebied. Het
Markermeer & IJmeer is het vijfde gebied in Nederland voor de grote zaagbek. De soort
is een overwinteraar, aanwezig van november- maart en tijdens strenge winters
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(wanneer de Oostzee dichtvriest) in verhoogde aantallen. Aantallen vertonen ondanks
de fluctuaties een doorgaande afname. Deze afname hangt samen met een afname in
het bestand van spiering rond 1990. In het IJmeer is de populatie opvallend stabiel, maar
aantallen zijn nog altijd aanzienlijk lager dan in de rest van het gebied. De landelijke
staat van instandhouding is behalve zeer ongunstig op onderdeel populatie, ook matig
ongunstig op onderdeel leefgebied, in het bijzonder vanwege de verslechterde
voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeergebied.
A125
Doel
Toelichting

Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen meerkoeten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het Markermeer & IJmeer levert na
de Veluwerandmeren de grootste bijdrage voor de meerkoet binnen Nederland. De
soort is vooral present in de periode september-november, met in de Gouwzee
(Markermeer) sterke concentraties in oktober. In de Gouwzee zijn aantallen
toegenomen in relatie met de ontwikkeling van sterkranswier. Op andere plaatsen is het
aantalsverloop grillig, weliswaar min of meer stabiel. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A177
Doel
Toelichting

Dwergmeeuw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied. Deze onzekerheid betreft daarmee
ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit
leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname van
spiering mogelijk niet realistisch.
Aantallen dwergmeeuwen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. Het Markermeer & IJmeer levert één van de
grootste bijdragen voor de dwergmeeuw binnen Nederland, slechts vier gebieden zijn
voor deze soort aangewezen. De soort is het hele jaar present met sterk wisselende
aantallen, meer stabiel in augustus/september. Aantallen in de tellingen wisselen sterk
en vertegenwoordigen slechts een (klein) deel van de aanwezige vogels, omdat deze
soort moeilijk telbaar is door het voorkomen midden op het meer en concentraties
achter schepen. Om deze reden is geen aantal opgenomen in het doel. Uit de reguliere
tellingen komt geen duidelijke trend naar voren. De landelijke staat van instandhouding
is matig ongunstig op onderdeel leefgebied, in het bijzonder vanwege de verslechterde
voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeergebied, met name door de afname in de
hoeveelheid spiering rond 1990.

A197
Doel
Toelichting

Zwarte stern
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied, deze onzekerheid betreft daarmee
ook de te verwachten aantalsontwikkeling. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit
leefgebied worden nader onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld.
Verbetering van het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige
staat van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de afname van
spiering mogelijk niet realistisch.
Aantallen zwarte sterns zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De soort is een doortrekker in het
najaar, aanwezig van juli-september. Het aantalsverloop vertoonde midden jaren
negentig een afname, net als het IJsselmeer. Aantallen in de dagtellingen wisselen sterk
en vertegenwoordigen slechts een (klein) deel van de aanwezige vogels, omdat ze
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moeilijk telbaar zijn door het voorkomen midden op het meer. Om deze reden is geen
aantal opgenomen in het doel.
Complementair doel
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 het Vogelrichtlijngebied waar de soort in
belangrijke mate aanwezig is. Het gebied fungeert als foerageergebied van kolonies
buiten het gebied en is van belang als verbindingsroute naar kraamkolonies en andere
verblijfplaatsen.

Synopsis
Habitattypen
H3140

Kranswierwateren

Soorten

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

--

++

=

=

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

H1163

Rivierdonderpad

-

+

=

=

H1318

Meervleermuis

-

+

=

=

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

-

+

=

=

Staat van
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

Broedvogelsoorten
A193

Visdief

Niet-broedvogelsoorten
A005

Fuut

-

-

=

=

A017

Aalscholver

+

+

=

=

A034

Lepelaar

+

-

=

=

A043

Grauwe gans

+

-

=

=

A045

Brandgans

+

-

=

=

A050
A051

Smient
Krakeend

+
+

+
-

=
=

=
=

A056
A058

Slobeend
Krooneend

+
-

++

=
=

=
=

A059

Tafeleend

--

+

=

=

A061

Kuifeend

-

++

=

=

A062

Topper

--

-

=

=

A067

Brilduiker

+

+

=

=

A068

Nonnetje

-

+

=

=

A070

Grote zaagbek

--

-

=

=

A125

Meerkoet

-

+

=

=

A177

Dwergmeeuw

-

+

=

=

A197

Zwarte stern

--

+

=

=
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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.
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Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie.
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