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Natura 2000 gebied 77 – Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Vogelrichtlijn
NL9802035/NL3009011/NL9902008
Gooimeer SN, Gooikust bij Naarden BN/SN
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat
Noord-Holland, Utrecht, Flevoland
Almere, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Huizen, Naarden, Zeewolde
1.584 ha

Gebiedsbeschrijving
Het Eemmeer en Gooimeer ontstonden als verzoete overblijfselen van de voormalige Zuiderzee toen
Zuidelijk Flevoland werd drooggelegd (1968). Het Eemmeer ontvangt vooral water uit de Gelderse
Vallei, via de Eem, een kleiner deel wordt aangevoerd vanuit de Veluwerandmeren. Het water in het
Gooimeer is een mengsel van water uit het Eemmeer en uit het IJmeer, waarmee het Gooimeer in
open verbinding staat. Het Eemmeer heeft een gemiddelde diepte van –1.9 m NAP, het Gooimeer is
met –3.6 m, mede door de aanwezigheid van diepe zandwinputten, gemiddeld relatief diep, maar het
aangewezen deel heeft een maximum diepte van –1.2 m NAP en is grotendeels minder dan een meter
diep.
Door de aanleg van het zandtalud ten behoeve van de Stichtse Brug is daarlangs in het Eemmeer in de
jaren tachtig een brede rietstrook ontst aan. In het Eemmeer is tijdens de aanleg van de polderdijk van
Zuidelijk Flevoland het eiland de Dode Hond opgespoten. In 1992 is verder ten oosten van de Stichtse
Brug een kleine zandplaat aangelegd. De oevers bestaan voornamelijk uit moerasvegetaties met
slikranden. Op het eiland De Dode Hond worden daarnaast ook wilgenbossen en struwelen
aangetroffen. In vergelijking met de overige randmeren komen er in het Eemmeer weinig
waterplanten voor. Alleen in de baai ten zuiden van de Dode Hond worden structureel waterplanten
aangetroffen. Het Eemmeer is sterk geëutrofieerd. De nutriëntbelasting is sinds de jaren tachtig
teruggedrongen. In beide meren is sprake van verbetering van de waterkwaliteit en toename van
mosselen en waterplanten.
Het Gooimeer Zuidoever omvat ondiep water met waterplanten, een brede strook verland
oevergebied, dat geleidelijk overgaat in een brede zandstrook met een hoge wal, waarachter zich laag
gelegen graslanden bevinden. Er heerst een zilt en brak milieu. Verder worden ondiepe wateren,
oevers, rietlanden en enige vochtige graslanden aangetroffen. De kustlijn is destijds ontstaan door
afslag van de stuwwal van het Gooi als gevolg van getijdenbeweging. Door sedimentatie een min of
meer terrasvormige afzetting even onder de wateroppervlakte gevormd en een zandige en lemige
klif ontstaan.

Begrenzing
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op de kaart op technische punten verbeterd:
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen,
wateren, perceelscheidingen en bosranden.
• De begrenzing is afgestemd op die van het (voormalige) natuurmonument opdat deze geheel
binnen het Vogelrichtlijngebied valt.
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De aanwijzing van Eemmeer & Gooimeer Zuidoever als Vogelrichtlijngebied is indertijd (1994)
gecombineerd met die van een deel van het IJmeer (Kustzone bij Muiden). Dit deel van het IJmeer zal
te zijner tijd worden samengevoegd met het in 2000 aangewezen resterende deel van het IJmeer en
het eveneens in 2000 aangewezen Markermeer tot het Natura2000-gebied Markermeer & IJmeer.

Natura 2000 database
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A005
Fuut - n
A017
Aalscholver - n
A037
Kleine zwaan - n
A043
Grauwe gans - n
A050
Smient - n
A051
Krakeend - n
A056
Slobeend - n
A059
Tafeleend - n
A061
Kuifeend - n
A068
Nonnetje - n
A125
Meerkoet - n
A193
Visdief - b
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A034
Lepelaar – n 16

Kernopgaven
4.01

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.

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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Broedvogels
A193
Visdief
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 400 paren.
Toelichting De vi sdief is vermoedelijk van oudsher broedvogel langs de kusten van het voormalige
IJsselmeer. Het aantal paren wordt tegenwoordig sterk bepaald door het aanbod van
geschikte nestplaatsen die ontstaan bij het opspuiten van eilandjes ten behoeve van
natuurontwikkeling. In de 80-er jaren broedden aanvankelijk slechts enkele 10-tallen
paren in het gebied maar vanaf het eind van de 80-er jaren namen de aantallen sterk toe
met zowel in 1992 als in 1997 meer dan 1.000 paren. In de periode 1999-2003 broedden
jaarlijks tussen 430 en 742 paren. 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 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De soort is het hele
jaar present, met verhoogde aantallen in augustus-november en in maart. In de eerste
helft van de jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen, sinds de tweede helft van
de jaren negentig weer afnemend, net als aalscholver (A017) en andere viseters (zoals
sterns), mogelijk in relatie met concurrentie om kleine vis door sterke jaarklassen van de
snoekbaars. Het aantalsverloop is in beide meren ongeveer gelijk. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A017
Doel
Toelichting

A037
Doel
Toelichting

A043
Doel
Toelichting

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
het hele jaar present, met sterk verhoogde aantallen in september/oktober. De
populatie is sterk toegenomen rond midden jaren tachtig, recente aantallen liggen weer
iets lager, net als fuut (A005) en andere viseters (sterns), mogelijk in relatie met
concurrentie om kleine vis door sterke jaarklassen van de snoekbaars. Uiteindelijk is in
het Eemmeer weer herstel opgetreden. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
een wintergast, vooral aanwezig in oktober-december, met kleinere aantallen tot maart.
In het verleden traden sterke jaar-op- jaar fluctuaties op, en in de jaren negentig is de
populatie in beide meren sterk afgenomen, in recente jaren was de soort nagenoeg
afwezig. Deze afname is enerzijds verbonden aan de afname van de internationale
populatie omvang, anderzijds waarschijnlijk aan concurrentie met andere soorten
(knobbelzwaan). Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke
oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in
dit gebied.
Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 300 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
is het hele jaar present, met een sterke piek in oktober, in het Eemmeer ook in maart.
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Zoals overal is de populatie fors toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
A050
Doel
Toelichting

A051
Doel
Toelichting

A056
Doel
Toelichting

A059
Doel
Toelichting

A061
Doel
Toelichting

Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen smienten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een overwinteraar, vooral aanwezig van
oktober-maart. Tot midden jaren tachtig is de populatie zeer sterk toegenomen, daarna
stabiel, recent weer enige toename. Handhaving van de huidige situatie is voldoende
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
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. De soort is het
hele jaar present, met pieken in oktober/november en maart/april. Tot midden jaren
tachtig is de populatie toegenomen, daarna stabiel. Handhaving van de huidige situatie
is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 5 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is
vooral aanwezig in augustus-oktober. Er is sprake van een doorgaande afname in
aantallen sinds eind jaren tachtig, maar deze wordt gecompenseerd door een (sterkere)
toename in de Oostvaardersplassen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.
Tafeleend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 790 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen tafeleenden zijn van nationale betekenis en waren in 1993-97 ook van
internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als
foerageergebied. Het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever levert de grootste bijdrage na de
Veluwerandmeren en het Markermeer & IJmeer. De soort is vooral overwinteraar van
september- maart, met een piek in Eemmeer meestal in januari en in het Gooimeer in
december. Eind jaren tachtig (Gooimeer) en begin jaren negentig (Eemmeer) is de
populatie sterk toegenomen, daarna bijna even fors afgenomen, vooral in het
Gooimeer, net als de kuifeend (A061). De toename is hoogst waarschijnlijk gerelateerd
aan de toename van de driehoeksmossel (bij gebrek aan kranswieren is dit de
voornaamste voedselbron), die echter nog steeds in hoge dichtheden voorkomt. De
afname is elders in het IJsselmeergebied gecompenseerd (Veluwerandmeren). Behoud
van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen kuifeenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a.
een functie als foerageergebied. De soort is vooral overwinteraar van september- maart,
met een piek in december in het Gooimeer en in het Eemmeer met een piek in oktober.
Vooral de tweede helft van de jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen en in de
jaren negentig weer afgenomen, vooral in het Gooimeer. Wellicht is er sprake van
uitwisseling tussen de meren bij nachtelijk foerageren. De toename is hoogst
waarschijnlijk gerelateerd aan toename van de driehoeksmossel (bij gebrek aan
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kranswieren is dit de voornaamste voedselbron), die nog steeds in hoge dichtheden
voorkomt. De afname is elders in het IJsselmeergebied gecompenseerd. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
A068
Doel
Toelichting

A125
Doel
Toelichting

Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor het nonnetje o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een
overwinteraar, vooral aanwezig van december- maart. Afgezien van tijdelijk hoge
aantallen in de tweede helft van de jaren tachtig zijn de aantallen stabiel of licht
toenemend. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak
van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit
gebied.
Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Hoogste
aantallen zijn aanwezig in september-maart. In beide meren is de populatie sterk
toegenomen in de tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren
negentig, waarschijnlijk in respons op een toename van driehoeksmosselen. Sindsdien is
het aantalsverloop stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
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Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie.
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