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Natura 2000 gebied 102 – De Wilck
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gem eente:
Oppervlakte:

Meren en Moerassen
Vogelrichtlijn
NL9802101
Staatsbosbeheer, particulieren
Zuid-Holland
Rijnwoude
116 ha

Gebiedsbeschrijving
Het gebied De Wilck bestaat uit vochtige en natte graslanden. De Wilck maakt onderdeel uit van het
Hollands-Utrechtse veenweidegebied. De veengebieden zijn pas vanaf de 10e eeuw in gebruik
genomen en vanaf de 13 e eeuw is sprake van een systeem van polders en boezems waarop het water
wordt uitgeslagen. De Slingerwetering die door het gebied loopt maakte vroeger deel uit van de loop
van een eertijds uit het hoogveen ontspringend veenstroompje de Wilck.

Begrenzing
PM

Natura 2000 database
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A037
Kleine zwaan - n
A050
Smient - n

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.

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.
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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 met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen
fluctueren sterk, er is geen duidelijke trend. Handhaving van de huidige situatie is
voldoende ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding, omdat het
landelijke aantalsverloop vooral door omstandigheden in de broedgebieden wordt
gestuurd.
A050
Doel
Toelichting

Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied.
Sinds de jaren tachtig zijn aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de huidige
situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.

Synopsis
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