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1 INLEIDING 

De Zouweboezem is een waardevol moerasgebied in eigendom en beheer van Stichting 
Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Het langgerekte gebied ligt in de gemeente 
Zederik tussen de Lek en Meerkerk en wordt doorsneden door de A27 (zie figuur 1.1). 
De Zouweboezem bestaat uit open water, riet- en zeggemoerassen, wilgengrienden en 
Elzenbroekbos en wordt gekenmerkt door een grote rijkdom aan (zeldzame) 
moerasvogels zoals Purperreiger en Porseleinhoen. Daarnaast komen andere zeldzame 
soorten als Grote modderkruiper en Kamsalamander voor. 
 
Deze bijzondere waarden hebben geleid tot de aanwijzing van het gebied als 
Vogelrichtlijn en aanmelding als Habitatrichtlijn. Onder de Natuurbeschermingswet 1998 
wordt de Zouweboezem aangewezen als Natura 2000-gebied. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging Zouweboezem 

 
1.1 Aanleiding 

Hoewel de aantallen bijzondere soorten momenteel hoog zijn, dreigen de achteruitgang 
van kwaliteit en kwantiteit van het leefgebied te leiden tot een toekomstige afname. 
Vooral voortgaande successie, in de vorm van verlanding, ruigtevorming en struweel- en 
bosopslag, resulteert in een afname van open water en moeras en daarmee in een 
afname van geschikt leef-, foerageer- en voortplantingsbiotoop van onder andere 
Purperreiger en Grote modderkruiper. 
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Het feit dat de Zouweboezem als Natura 2000-gebied is aangewezen leidt tot twee 
verplichtingen. Enerzijds moet het leefgebied van de bijzondere soorten behouden 
blijven en zijn maatregelen nodig om kwaliteit en kwantiteit te herstellen. Anderzijds 
volgt uit de aanwijzing dat nieuwe activiteiten zoals herstelmaatregelen getoetst moeten 
worden op mogelijke (significant) negatieve effecten op de natuurwaarden. 
 
Om aan de eerste verplichting tegemoet te komen, is een onderzoek naar 
herstelmogelijkheden van het gebied gestart. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal 
concrete maatregelen om de achteruitgang te stoppen en nieuw leefgebied te realiseren 
(Bell et al., 2004). Voor de uitvoering van deze maatregelen heeft ZHL een LIFE-Nature 
subsidie aangevraagd en ontvangen. Momenteel wordt voor deze maatregelen een 
uitvoeringsplan opgesteld. 
 

1.2 Doelstelling 

Doel van dit document is invulling aan de tweede verplichting te geven. In deze 
voortoets worden nut en noodzaak van de herstelmaatregelen beargumenteerd en 
worden de effecten op de natuurwaarden van de Zouweboezem ingeschat. De studie 
leidt tot antwoord op de vraag of er (significant) negatieve effecten zijn en of de 
uitvoering van de herstelmaatregelen derhalve vergunningplichtig is. 
 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt nader ingegaan op het juridisch kader van de toetsing. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de instandhoudingsdoelen die voor de Zouweboezem 
geformuleerd zijn. De actuele waarden van het gebied komen in hoofdstuk 4 aan de 
orde. De voorgenomen herstelmaatregelen worden in hoofdstuk 5 besproken. Hoofdstuk 
6 behandelt het toetsingskader en bijbehorende criteria, waarna de daadwerkelijke 
toetsing volgt (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste mitigerende 
maatregelen herhaald. Tenslotte worden in hoofdstuk 9 de ADC-criteria toegelicht. 
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2 NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. 
Deze wet is een wijziging op de eerdere Natuurbeschermingswet 1998 waardoor ook 
internationale verplichtingen uit Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en diverse verdragen in de 
nationale regelgeving zijn verankerd. De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de 
juridische basis voor het Natuurbeleidsplan, de aanwijzing van te beschermen gebieden 
(Natura 2000) en landschapsgezichten, vergunningverlening, schadevergoeding, 
toezicht en beroep. 
 

2.1 Aanwijzingsbesluit en instandhoudingsdoelen 

Per Natura 2000-gebied is een aanwijzingsbesluit opgesteld waarin is opgenomen voor 
welke soorten en/ of habitattypen het gebied van belang is. Aan de hand van deze 
aanwijzingsbesluiten worden instandhoudingsdoelen gedefinieerd. Deze beschrijven per 
soort en/ of habitattype wat de doelen zijn om de natuurwaarden in een “gunstige staat 
van instandhouding” te brengen en/ of te behouden. Het gaat hierbij om habitats en 
soorten waarvoor een gebied op landelijk niveau van bijzonder belang is. In een 
beheerplan moet vervolgens aangegeven worden hoe deze doelen in ruimte en tijd 
gerealiseerd worden en wat de beoogde resultaten in samenhang met het bestaande 
gebruik zijn. 
 
Het aanwijzingsbesluit is voor Natura 2000-gebieden van groot belang, omdat het onder 
meer het referentiekader biedt voor het beheerplan, de beoordeling van projecten en 
activiteiten en de vergunningverlening: dit referentiekader wordt gevormd door de 
instandhoudingsdoelen en de begrenzing van het gebied. In tegenstelling tot de 
Vogelrichtlijngebieden zijn de Habitatrichtlijngebieden nog niet officieel aangewezen; 
daarvoor moeten eerst de instandhoudingsdoelen worden vastgesteld. Deze 
instandhoudingsdoelen – die nu nog de conceptstatus hebben - worden daarna 
opgenomen in de aanwijzingsbesluiten. Aanwijzingsbesluiten zijn op dit moment 
daarmee alleen nog formeel geregeld voor de gebieden die onder de Vogelrichtlijn als 
Natura 2000-gebied zijn begrensd. 
 
Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, te 
voorkomen, bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de 
habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de 
soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. Aan de vergunningverlening gaat 
een toetsing vooraf waarin de effecten voorkomend uit het project in beeld worden 
gebracht. Het referentiekader hierbij zijn de instandhoudingsdoelen. De 
instandhoudingsdoelen zoals bedoeld in artikelen 19d en 19f van de 
Natuurbeschermingswet 1998 beschrijven de doelen voor de instandhouding van 
leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties in het wild levende plant- en diersoorten, 
zoals vereist door de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze natuurwaarden moeten in 
een gunstige staat van instandhouding gebracht of gehouden worden. Aangezien deze 
vereisten voor een Natura 2000-gebied in een aanwijzingsbesluit staan, kan op basis 
van het aanwijzingsbesluit mede het beheer worden gestuurd en kunnen mogelijke 
schadelijke activiteiten worden beoordeeld.  
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2.2 Habitattoets 

Van nieuwe activiteiten in de vorm van plannen en/ of projecten die in of rondom een 
Natura 2000-gebied plaatsvinden, moet getoetst worden of deze mogelijk negatieve 
effecten hebben op de soorten en/ of habitattypen en daarmee ingaan tegen de 
instandhoudingsdoelen. De habitattoets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder 
welke voorwaarden een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan 
worden toegelaten. Meer concreet heeft de habitattoets de volgende twee oogmerken: 
1. Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet 

worden aangetast. 
2. Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van natuurlijke habitats 

en habitats van soorten, dan wel verstoring van soorten, niet optreedt. 
 
Een dergelijke habitattoets is onder te verdelen in een drietal fasen: 
- Oriëntatiefase en vooroverleg. 
- Vergunningverlening via een ‘passende beoordeling’ en toetsing aan de ADC-

criteria (alternatieven, dwingende reden, compensatie). 
- Vergunningverlening via een ‘verslechterings- en verstoringstoets’. 
 
In onderstaand schema zijn deze fase in hun onderlinge samenhang weergegeven. 
 
Figuur 2.1: Schematisering van de habitattoets (uit: Ministerie van LNV, 2005)  
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2.2.1 Oriëntatiefase 

De eerste stap in de habitattoets betreft de vraag of de voorgenomen activiteit mogelijk 
negatieve effecten heeft voor de beschermde natuurwaarden. Indien negatieve effecten 
zijn uit te sluiten, is de habitattoets voltooid en kan het project of plan worden 
voortgezet. Wanneer negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, is voor de voortgang van 
het project een vergunning noodzakelijk. Bij de vergunningaanvraag moet nagegaan 
worden of de effecten al dan niet van significant negatieve betekenis zijn voor de 
gunstige staat van instandhouding van de populatie. 
 

2.2.2 Verslechterings- en verstoringstoets 

Indien significante effecten zijn uit te sluiten voldoet een verslechterings- of 
verstoringstoets. Hierbij wordt nagegaan of de verwachte verslechtering of verstoring 
gezien de instandhoudingsdoelen aanvaardbaar zijn. Veelal hebben aanvaartbare niet 
significante effecten betrekking op tijdelijke en/ of kleinschalige ingrepen en wordt 
(onder bepaalde voorwaarden) een vergunning verleend. 
 

2.2.3 Passende beoordeling 

Permanente en grootschalige ingrepen hebben mogelijk wel een significant negatief 
effect. Een vergunning wordt dan alleen verleend indien voldaan wordt aan drie criteria: 
er is geen volwaardig alternatief (bijvoorbeeld in de vorm van uitvoering of locatie), het 
plan of project kent een dwingende reden van groot openbaar belang (bijvoorbeeld 
veiligheid) en de negatieve effecten worden vooraf gecompenseerd (bijvoorbeeld door 
realisatie van geschikt leefgebied elders). 
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3 NATURA 2000-GEBIED ZOUWEBOEZEM 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de Zouweboezem als Natura 2000-gebied. 
Achtereenvolgens komen begrenzing, kwalificerende soorten en habitattypen, 
kernopgaven van het gebied en (concept-)instandhoudingsdoelen van de afzonderlijke 
habitattypen en soorten aan de orde. Aangezien vooralsnog het Aanwijzingsbesluit van 
de Vogelrichtlijn uit 1994 (Ministerie van LNV, 1994) vigerend is, worden ook hierin 
genoemde soorten besproken. 
 

3.1 Begrenzing en algemene karakteristieken 

De Zouweboezem is als Natura 2000-gebied (nummer 105) begrensd onder zowel de 
Vogelrichtlijn (gebiedsnummer 28) als de Habitatrichtlijn (gebiedsnummer 140). Onder 
de Vogelrichtlijn is 132 ha begrensd, onder de Habitatrichtlijn gaat het om 257 ha. Onder 
de Habitatrichtlijn is, naast de Zouweboezem zelf, ook een deel van polder Achthoven 
begrensd (figuur 3.1). 
 

 
Figuur 3.1: Begrenzing van het Natura-2000 gebied Zouweboezem. Bron: Provincie Zuid-Holland. 

 
Het Natura 2000-gebied Zouweboezem is een belangrijk broedgebied voor 
moerasvogels, met als voornaamste broedvogel de Purperreiger. Voor de Habitatrichtlijn 
is het gebied van belang vanwege de grote populatie Grote modderkruiper, waarop de 
Purperreigers onder andere foerageren. Het deel van de Polder Achthoven dat binnen 
de begrenzing ligt, bevat een aanzienlijke oppervlakte blauwgrasland, tegenwoordig een 
zeldzaam begroeiingstype in het veenweidegebied. Het Natura 2000-gebied 
Zouweboezem vormt een belangrijk broedgebied voor soorten van rietmoeras 
(Purperreiger), geïnundeerde kruidenvegetaties (Porseleinhoen) en drijvende 
waterplanten vegetaties (Zwarte stern) en is daarnaast van enige betekenis voor de 
Krakeend. Deze en andere watervogels maken vooral gebruik van de beschutte open 
water gebieden, terwijl de rietlanden o.a. als slaapplaats voor diverse trekvogels in 
gebruik zijn. 
 

Habitatrichtlijn 

Vogelrichtlijn 
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3.2 Kwalificerende habitattypen en soorten 

De aanmelding en aanwijzing van de Zouweboezem als Natura 2000-gebied is 
gebaseerd op het voorkomen van een aantal kwalificerende habitattypen en soorten van 
de Habitatrichtlijn respectievelijk het voorkomen van een aantal kwalificerende 
vogelsoorten van de Vogelrichtlijn (VR). In tabel 3.1 staan de habitattypen, 
habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten die tot aanwijzing hebben geleid. 
 
Tabel 3.1: Kwalificerende habitattypen, -soorten en vogelsoorten voor het Natura 2000-gebied 
Zouweboezem in de Natura-2000 database. (Ministerie van LNV). Soorten die voorgesteld zijn als 
aanvulling op de database zijn in grijs weergegeven. 

Habitatrichtlijn 

  Voorstel voor aanvullingen 

code Habitatsoort code Habitattype 

H1134 Bittervoorn H6410 Blauwgrasland 

H1145 Grote modderkruiper   

H1149 Kleine modderkruiper   

H1166 Kamsalamander   

Vogelrichtlijn 

Niet-broedvogels Broedvogels 

code Vogelsoort code Vogelsoort 
A051 Krakeend A029 Purperreiger 

  A119 Porseleinhoen 

  A197 Zwarte stern 

  A292 Snor 

Aanvullende soorten aanwijzingsbesluit VR 

Niet-broedvogels Broedvogels 

 Aalscholver  Blauwborst 

 Blauwe kiekendief  Bruine kiekendief 

 Kemphaan  Roerdomp 

 Visarend   

 Visdief   

    

    

 
Slechts twee van de habitatrichtlijn- en vogelrichtlijnsoorten die zijn aangewezen voor 
het Natura 2000-gebied Zouweboezem verkeren in een landelijk gunstige staat van 
instandhouding (Krakeend en Kleine modderkruiper). Voor deze soorten is dit Natura 
2000-gebied dan ook van relatief klein belang. Wel geldt voor de Krakeend dat 
Nederland een belangrijk gebied is: circa 58% van de internationale populatie wordt in 
Nederland aangetroffen (SOVON/CBS, 2003). 
 
Voor de Grote modderkruiper en de Purperreiger geldt dat het Natura 2000-gebied 
Zouweboezem tot de belangrijkste gebieden van Nederland behoort, omdat een (zeer) 
grote deel van de Nederlandse populatie in het gebied voorkomt. Ook voor de 
Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Porseleinhoen en de Snor geldt dat de 
Zouweboezem een relatief grote bijdrage levert aan de Nederlandse populatie 
(Ministerie van LNV, z.j.). 
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De Zouweboezem is voor geen van de overige broedvogels (Bruine kiekendief, 
Blauwborst, Roerdomp) die in het aanwijzingsbesluit voor de Zouweboezem als 
Vogelrichtlijngebied genoemd worden zijn, van cruciaal belang. Van de Roerdomp is het 
de vraag of de soort de laatste jaren nog wel in het gebied (broedend) voorkomt (zie ook 
paragraaf 4.3.1) en de twee andere soorten komen verspreid in heel West-Nederland 
voor. Voor de overige niet-broedvogels uit het aanwijzingsbesluit geldt, met uitzondering 
van de Kemphaan, hetzelfde. Alle soorten worden slechts incidenteel in het gebied 
waargenomen en zijn niet van het gebied of de regio afhankelijk. Voor de Kemphaan 
vormt de Zouweboezem wellicht wel een belangrijke pleisterplaats.  
 
Het habitattype Blauwgrasland verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding. Binnen de begrenzing van de Zouweboezem als Natura 2000-gebied 
komt dit habitattype nog relatief veel voor, waardoor het gebied een belangrijke rol 
speelt bij de instandhouding van Blauwgrasland in Nederland. Blauwgrasland komt 
echter niet binnen de grenzen van het herstelplan voor. 
 
In bijlage IA wordt een korte kenschets van de soorten van de Habitatrichtlijn gegeven. 
In bijlage IB wordt meer uitgebreid ingegaan op de kwalificerende en 
begrenzingssoorten voor de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied en de vogelsoorten die 
genoemd worden in het aanwijzingsbesluit voor de Vogelrichtlijn.  
 

3.3 Kernopgaven 

Elk Natura 2000-gebied is onderdeel van een Natura 2000-Landschap. Voor elk 
Landschap zijn kernopgaven geformuleerd waarmee het, evenals de Natura 2000-
gebieden, een specifieke bijdrage levert aan de instandhouding van de biodiversiteit. De 
Zouweboezem is toegedeeld aan het Natura 2000-Landschap Rivierenlandschap. 
Daarnaast is het Natura 2000-Landschap Meren & Moerassen relevant.  
 

3.3.1 Rivierenlandschap  

De kernopgaven voor het Natura 2000-gebied Zouweboezem als onderdeel van het 
Rivierenlandschap, zijn als volgt geformuleerd: 
 
• Krabbenscheerbegroeiingen 

Behoud en uitbreiding van meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden H3150, in 
de vorm van strangen, in het bijzonder herstel van krabbenscheerbegroeiingen, ook 
als broedbiotoop van Zwarte stern A197. 

• Rietmoeras 
Kwaliteitsverbetering en uitbreiding rietmoeras met de daarbij behorende 
broedvogels (Roerdomp A021, Grote karekiet A298), aangevuld met Noordse 
woelmuis *H1340. 

• Vochtige graslanden 
Herstel glanshaver- en vossenstaarthooilanden (Grote vossenstaart) H6510B en 
blauwgraslanden H6410. 

• Vissen en amfibieën 
Laagdynamische wateren voor Grote modderkruiper H1145, Bittervoorn H1134 en 
amfibieën, zoals Kamsalamander H1166. 
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3.3.2 Meren & Moerassen 

Voor het Natura 2000-gebied Zouweboezem als onderdeel van het Natura-2000 
landschap Meren & Moerassen zijn geen specifieke kernopgaven geformuleerd. De 
volgende (algemene) kernopgaven kunnen voor de Zouweboezem van belang zijn, 
waarbij minder relevante delen in grijs zijn weergegeven: 
 
• Plas-dras situaties 

Plas-dras situaties voor Smienten A050 en broedvogels zoals Porseleinhoen A119 
en Kemphaan A151, Kwartelkoning A122 en Noordse woelmuis *H1340. 

• Overjarig riet 
Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door 
herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging voor 
rietmoerasvogels, zoals Roerdomp A021, Purperreiger A029, Snor A292, Grote 
karekiet A298 en voor de Noordse woelmuis *H1340. 

• Vochtige graslanden 
Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410, glanshaver- 
en vossenstaarthooilanden (Grote vossenstaart) H6510B, met name 
kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de Kemphaan A151 en Watersnip 
A153. 

• Rui- en rustplaatsen 
Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals Fuut A005, ganzen, 
Slobeend A056 en Kuifeend A061. 
 

3.4 Concept-instandhoudingsdoelen Habitatrichtlijn 

In tabel 3.2 zijn de instandhoudingsdoelen voor de Habitatrichtlijn kort samengevat. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor het habitattype Blauwgrasland (H6410) geldt 
dat is voorgesteld om deze toe te voegen aan de Natura 2000 database. Voor de 
Habitatrichtlijnsoorten en -typen zijn (nog) geen aantallen of arealen vastgesteld. 
 
Tabel 3.2: Instandhoudingsdoelen Habitatrichtlijn voor het Natura 2000-gebied Zouweboezem. Er zijn 
nog geen aantallen of oppervlakte areaal voor de instandhoudingsdoelen geformuleerd. 

 Concept-instandhoudingsdoelen 
Habitattypen Oppervlakte Kwaliteit 
H6410 - Grasland met Molinea op kalkhoudende, venige, 
of lemige kleibodem (Molinion caerulaea) 

> = 

Habitatsoorten Leefgebied Populatie 
H1134 - Bittervoorn > = 
H1145 - Grote modderkruiper = = 
H1149 - Kleine modderkruiper  = = 
H1166 - Kamsalamander  = = 

 
3.5 Concept-instandhoudingsdoelen Vogelrichtlijn 

In tabel 3.3 zijn de instandhoudingsdoelen voor de Vogelrichtlijn kort samengevat. Voor 
Snor, Zwarte stern en Porseleinhoen geldt dat is voorgesteld deze soorten op te nemen 
in de Natura 2000 database. Voor de overige soorten genoemd in het 
Aanwijzingsbesluit zijn geen instandhoudingsdoelen opgesteld. Deze zijn dan ook niet in 
de tabel opgenomen. 
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Tabel 3.3: Instandhoudingsdoelen Vogelrichtlijn voor het Natura 2000-gebied Zouweboezem. 

 Concept-instandhoudingsdoelen 
Vogelsoorten Leefgebied Populatie Aantal (minimum) 
Broedvogels    
A029 - Purperreiger = = 85 
A119 - Porseleinhoen = = 91 
A197 - Zwarte stern = = 30 
A292 - Snor  = = 15 
Niet broedvogels    
A051 - Krakeend  = = 12002 

 

                                                 
1 Voor het Porseleinhoen geldt een minimum aantal broedparen in gunstige jaren. 
2 Voor de Krakeend geldt als instandhoudingsdoel een (substantiële) bijdrage aan de 
regionale populatie. Aantallen betreffen hier het gemiddelde totale aantal vogels per maand. 
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4 VERKENNING HUIDIGE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven waar en in welke aantallen of oppervlakten 
soorten en habitattypen in de Zouweboezem voorkomen. De beschrijvingen zijn 
gebaseerd op: Ministerie van LNV (1994), Van der Winden et al. (2002), Van der 
Winden (2005, 2006), Zollinger et al. (2003) en Bell et al. (2004). 
 

4.1 Habitattypen 

De Zouweboezem zelf bestaat uit open water (Oude Zederik, Nieuwe Zederik), rietland, 
griend en kleine oppervlaktes grasland (zie figuur 4.1). Rietland bedekt het grootste 
oppervlak, waarvan een gedeelte jaarlijks in de winter gemaaid wordt en een gedeelte 
het karakter van overjarig rietland heeft. Binnen het gebied komen waterpartijen voor 
waarin verschillende verlandingsstadia aanwezig zijn. In de watergangen domineren 
vegetaties drijfbladplanten. De Oude en Nieuwe Zederik zijn in de zomer vrijwel geheel 
bedekt met Gele plomp en Witte waterlelie. Op enkele locaties (De Boezem en 
noordelijke uiteinde Oude Zederik) is Krabbenscheer aanwezig. Langs de oevers komen 
lokaal horstenvormende zeggensoorten voor, zoals Cyperzegge en Pluimzegge (Bell et 
al., 2004).  
 

 
Figuur 4.1: Verspreiding van biotopen in de Zouweboezem en De Boezem. Bron: Van der Winden 
(2006). 
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Natuurontwikkelingsgebied De Boezem bestaat uit een moerasgebied met water van 
wisselende dieptes. Hierin groeit een helofytenvegetatie, die hoofdzakelijk bestaat uit 
Mattenbies met verder o.a. Gele lis, Liesgras en lokaal Riet. Onderlangs de kade die de 
boezem omsluit, ligt een ringsloot met helder water. Hierin groeit o.a. Blaasjeskruid, 
Waterviolier, Gewone dotterbloem, Sterrenkroos, Krabbenscheer, Zwanenbloem, Echte 
valeriaan, Moeraswederik, Kalmoes en Rietgras (Van der Winden et al., 2002). 
 

4.1.1 Blauwgrasland 

Blauwgrasland is, met name op veen- en kleigrond, zeer zeldzaam in Nederland 
(Ministerie van LNV). In Nederland komt nog op slechts 10-100 ha (goed ontwikkeld) 
blauwgrasland voor (Janssen & Schaminée, 2003). Het blauwgrasland in de 
Zouweboezem maakt dan ook een belangrijk deel uit van het totale areaal van 
blauwgrasland in Nederland. 
 
In het zuidelijke deel van polder Achthoven (De Kikker) komt een aantal percelen 
Blauwgrasland voor. Over een oppervlak van zo’n 7 ha. komen met een redelijke 
bedekking blauwgraslandsoorten als Kale jonker, Melkviooltje en Blauwe zegge voor 
(Molinietalia, Calthion palustris, Ranunculo-Senecionetum aquatici; data Synbiosys, 
2006). In 2003 is in de berm langs de Zederikkade ten zuiden van de A27 
blauwgrasland aangetroffen (Cirsio dissecti-Molinietum typicum; data Synbiosys), met 
onder andere Spaanse ruiter, Kale jonker en Blauwe zegge. In totaal gaat het hier om 
zo’n 0,3 ha. Aan de westzijde van de Zouweboezem, rondom de Zouwekooi en het 
Hoenderwiel (buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied) liggen eveneens 
enkele hectaren met kenmerkende soorten van Blauwgrasland.  
 

4.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Hieronder worden kort het voorkomen en de aantalsontwikkelingen van de 
Habitatrichtlijnsoorten in de Zouweboezem besproken. In bijlagen IA wordt een korte 
beschrijving van de ecologie van de soorten gegeven.  
 

4.2.1 Grote modderkruiper 

De Zouweboezem is één van de belangrijkste leefgebieden voor de Grote 
modderkruiper in Nederland (Zollinger et al., 2003). De soort wordt door het hele gebied 
aangetroffen, maar de grootste populatie bevindt zich in natuurontwikkelingsgebied De 
Boezem (Bell et al., 2004; Van Eekelen, 2005). Visbemonstering heeft hier geleid tot 
een verwachte dichtheid van 0,15 tot 0,4 Grote modderkruiper per meter oever. Op 
basis hiervan is  de verwachting dat zeker enkele duizenden exemplaren in De Boezem 
aanwezig zijn (Van der Winden et al., 2002). 
 
Het talrijke voorkomen van Grote modderkruiper hangt samen met een combinatie van 
factoren. Enerzijds is de aanwezigheid van belang van een grote randlengte 
verlandingsvegetatie en water in combinatie met plas-dras gebieden waar ze zich 
kunnen voortplanten. Anderzijds is het van groot belang dat grote (bodemwoelende) vis 
ontbreekt. Dit is in de Boezem het geval omdat intrek via het oppervlaktewater 
verhinderd wordt en omdat dankzij het natuurlijke waterstandsverloop in de zomer lage 
waterpeilen aanwezig zijn waartegen veel vissoorten slecht bestand zijn. De Grote 
modderkruiper geldt als het belangrijkste voedsel voor de in Purperreigerkolonie in het 
gebied (Van der Winden et al., 2002). 



 
 
 
 
 
 
 

Passende beoordeling Zouweboezem  9S3699A0/R00001/901451/Rott1 
Definitief eindrapport - 13 - 17 september 2007 

 

4.2.2 Kleine modderkruiper 

In en rond de Zouweboezem worden ook grote aantallen Kleine modderkruiper 
aangetroffen. De soort komt in het hele gebied voor, maar komt vooral in Polder 
Achthoven en De Boezem regelmatig voor (Bell et al., 2004). 
 
Bij bemonsteringen in drie slootjes in De Boezem 2002 werden bijna vier keer zoveel 
Kleine modderkruipers gevangen dan Grote modderkruipers (Van der Winden et al., 
2002), wat er op wijst dat vermoedelijk vele tienduizenden Kleine modderkruipers in het 
gebied voorkomen. 
 

4.2.3 Bittervoorn 

Bittervoorn is een soort van gedeeltelijk begroeide diepere stilstaande wateren. Voor de 
voortplanting, die in periode april t/m juni plaatsvindt, is de soort afhankelijk van grote 
zoetwatermosselen. Rond de Zouweboezem komen Bittervoorns in hoge tot zeer hoge 
dichtheden voor in Polder Achthoven (Bell et al., 2004). De soort is ook bekend van 
eendenkooi De Zouwe en Polder de Kikker. 
 
In 2005 zijn bij een inventarisatie met electrovisapparatuur enkele Bittervoorns in de 
Oude Zederik aangetroffen (Van Eekelen, 2005). Op basis hiervan is de verwachting dat 
Bittervoorns ook in andere grotere watergangen, zoals de Nieuwe Zederik, aanwezig 
zijn. De kleine sloten bieden geen geschikt habitat voor deze soort. 
 

4.2.4 Kamsalamander 

In de Zouweboezem komt een relatief kleine populatie Kamsalamanders voor. Bij een 
inventarisatie in 2005 in De Boezem en de Zouweboezem (polder Achthoven is hierin 
niet meegenomen) werden 19 Kamsalamanders aangetroffen in een poel het 
noordoostelijke deel van De Boezem (Van Eekelen, 2005). 
 
De directe omgeving van de poel wordt zeer beperkt gebruikt als foerageer- en 
winterverblijf. Het merendeel van de foerageer- en winterverblijven van de 
Kamsalamander liggen vooral buiten de Zouweboezem. Bij overzetacties tijdens de 
paddentrek worden geregeld Kamsalamanders waargenomen. De dieren foerageren 
voornamelijk in de omliggende weilanden zoals die van Polder Achthoven. 
Overwintering vindt met name op en nabij erven plaats. Op verschillende erven langs de 
Zouwenkade worden jaarlijks overwinterende dieren waargenomen (Mond. med. N. 
Koppelaar, Zuid-Hollands Landschap; dd 22 juli 2007).  
 

4.3 Vogelrichtlijnsoorten 

In ornithologisch opzicht onderscheidt de Zouweboezem zich in de eerste plaats als 
broedgebied voor water- en moerasvogels. Zeldzame en/of karakteristieke soorten zijn 
onder andere Roerdomp, Purperreiger, Bruine kiekendief, Waterral, Porseleinhoen, 
Tureluur, Zwarte stern, Blauwborst, Snor en Sprinkhaanrietzanger. Hiervan zijn de 
aantallen Purperreiger hoog te noemen. Daarnaast zijn de aantallen Waterrallen, 
Blauwborsten en Rietzangers noemenswaardig (zie bijlage II voor aantallen). In de 
grienden worden tevens vogels aangetroffen van meer opgaande begroeiing, zoals 
Boomvalk, Koekoek, Bosuil, Tuinfluiter, Boomkruiper en Matkop. 
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In de trektijd fungeert het gebied als pleister- en slaapplaats voor steltlopers, waaronder 
Kemphaan, Tureluur, Watersnip, Bokje (incidenteel) en Witgatje. Boerenzwaluw en 
Huiszwaluw foerageren in het gebied. In de winter verblijven veel eenden in het gebied, 
waaronder Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, Wintertaling, Kuifeend en Tafeleend. 
 

n=12 

n=174 

n=19 

Porseleinhoen 

Snor 

Purperreiger 

Zwarte stern 
 

Figuur 4.2: Voortplantingspoel Kamsalamander en broedplaatsen van vogels (waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd) in de Zouweboezem in 2006. Gebaseerd op Van Eekelen 
(2005) en Van der Winden (2006). Voor grotere populaties (Purperreiger, Zwarte stern) zijn de 
aantallen broedparen aangegeven, voor de Snor en het Porseleinhoen zijn de afzonderlijke 
broedparen weergegeven. 

Voortplantingspoel 

Kamsalamanders 
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Hieronder worden kort het voorkomen en de aantalsontwikkelingen van de 
vogelrichtlijnsoorten in de Zouweboezem besproken. In bijlagen IB en II worden 
respectievelijk een korte beschrijving van de ecologie en aantallen van de soorten 
gegeven. In figuur 4.2 zijn de broedlocaties van de soorten in 2006 weergegeven. 
 

4.3.1 Blauwborst 

De Blauwborst is in de Zouweboezem een relatief algemene broedvogel. In 2003 
werden 32 broedparen geteld (Bell et al., 2004) en in 2006 was dit aantal gestegen naar 
45 paar (Van der Winden, 2006). De soort heeft een voorkeur voor overjarig rietland, 
maar broedt ook in de percelen met rietcultuur, waar de soort profiteert van het 
randenbeheer (Van der Winden, 2006). De aantallen broedende Blauwborsten zijn niet 
alleen in de Zouweboezem toegenomen; ook in de rest van Nederland neemt het aantal 
broedparen sinds 1970 sterk toe (SOVON, 2002). 
 

4.3.2 Bruine kiekendief 

De Bruine kiekendief is de meest talrijke (broedende) roofvogelsoort in de 
Zouweboezem. Het aantal broedparen is toegenomen van vier in 2003 (Bell et al., 2004) 
tot zeven in 2006 (Van der Winden, 2006). De broedparen bevinden zich verspreid door 
het gebied in het overjarig rietland. In West-Nederland is de soort vrij algemeen, maar 
nergens worden hoge dichtheden bereikt (SOVON, 2002). 
 

4.3.3 Porseleinhoen 

Het Porseleinhoen is in Nederland een zeldzame broedvogel. Tussen 1998 en 2000 
broedden naar schatting in totaal ca. 150-300 paar (SOVON, 2002). In de 
Zouweboezem broedden tussen 2000 en 2006 0-3 paar (Bell et al., 2004; Van der 
Winden 2005, 2006). Het enige broedpaar van 2006 bevond zich in het overjarig rietland 
ten zuid-westen van De Boezem (Van der Winden, 2006). 
 

4.3.4 Purperreiger 

In de Zouweboezem bevinden zich een grote broedkolonie van de Purperreiger. Deze 
bevindt zich in de rietlanden met oud riet aan de westelijke zijde van de Oude Zederik in 
de Zouweboezem (Van der Winden et al., 2002). De Purperreigers foerageren in 
ongebruikelijk grote dichtheden in natuurontwikkelingsgebied De Boezem, maar ook 
maken veel vogels voedselvluchten naar de Lopikerwaard, Vijfherenlanden, 
Krimpenerwaard en Alblasserwaard. De aantallen Purperreigers in het gebied zijn de 
laatste paar jaar (sterk) gestegen (Bell et al. 2004; SOVON/CBS 2005). Begin jaren 90 
kwamen slechts 10 paar Purperreigers voor in de Zouweboezem, in 2002 waren de 
aantallen toegenomen tot 124 paar (Van der Winden et al., 2002) en in 2006 werden 
174 nesten geteld (Van der Winden, 2006). 
 
De Zouweboezem is van groot belang als broed- en foerageergebied voor de 
nederlandse populatie Purperreigers. In 2002 broedde ruim een kwart van de totale 
populatie in het gebied (Van der Winden et al., 2002). Het voedsel van de Purperreigers 
bestaat voor ca. 75% uit Grote modderkruipers, waarvoor Zouweboezem ook een van 
de belangrijkste leefgebieden van Nederland is. 
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4.3.5 Roerdomp 

De Roerdomp is in Nederland een vrij zeldzame broedvogel. De totale broedvogels 
wordt geschat op ongeveer 200-250 paar en vertoont een dalende trend (SOVON, 
2002). In de Boezem en de omringende rietlanden langs de Oude en Nieuwe Zederik 
werden tussen 2003 en 2005 telkens twee à drie broedparen aangetroffen in het 
overjarig rietland in de Boezem (Bell et al., 2004; Van der Winden, 2005). In 2006 werd 
de soort niet aangetroffen (Van der Winden, 2006). 
 
In het najaar en de winter worden meer Roerdompen in en rondom de Zouweboezem 
waargenomen dan tijdens het broedseizoen. In de afgelopen acht jaar werden in najaar 
en winter maximaal zeven Roerdompen waargenomen, wat wordt beschouwd als het 
maximum in een goed muizenjaar (med. N. Koppelaar, Zuid-Hollands Landschap). De 
meeste waarnemingen vonden plaats buiten de Zouweboezem in polder Achthoven. 
 

4.3.6 Snor 

De Snor wordt vooral gevonden in de overjarige inundatierietlanden in het noordelijk 
deel van de Zouweboezem (Van der Winden, 2006). In het gebied broedden tussen 
2000 en 2006 7-14 paar (Bijlage II). De soort profiteert van het cyclisch rietbeheer dat 
sinds 2001/2002 is ingevoerd en bereikt optimum aantallen in rietland van 8-10 jaar oud 
(Van der Winden, 2006). 
 

4.3.7 Zwarte stern 

De Zouweboezem heeft een redelijk stabiele broedpopulatie van 15-40 paar Zwarte 
sterns (Van der Winden, 2006). Het is een van de weinige gebieden in het groene hart, 
waar circa de helft van de Nederlandse populatie broedt, met meer dan 25 broedparen 
(Van der Winden & Van der Zijden, 2003).  
 
De Zwarte sterns broeden op kunstmatige nestvlotjes tussen dichte velden Waterlelie en 
Gele plomp in de Oude en Nieuwe Zederik (Van der Winden, 2006). Het broedsucces 
van de soort is variabel: in 2005 was het broedscucces zeer goed met 1.8 jongen per 
paar, terwijl in 2006 het broedscucces zeer slecht was met slechts 0.37 uitgevlogen 
jongen per paar (Van der Winden, 2006). De Zwarte stern foerageert boven de wateren 
in het gebied en directe omgeving.  
 

4.3.8 Aalscholver 

Over het voorkomen van de Aalscholver in de Zouweboezem zijn weinig gegevens 
beschikbaar. Zeker is dat de soort niet in het gebied broedt (Van der Winden, 2005; 
2006). Volgens de gebiedendatabase (www.minlnv.nl) is de Zouweboezem voor de 
Aalscholver van belang als foerageergebied. In november tot en met februari zijn de 
aantallen Aalscholvers in Nederland lager dan in de rest van het jaar (SOVON, 1987). 
 

4.3.9 Blauwe kiekendief 

De Blauwe kiekendief is in Nederland vooral een wintergast. In de Zouweboezem wordt 
de soort af en toe (jagend) waargenomen (Van der Winden, 2006; www.waarneming.nl). 
De aantallen en frequentie waarmee de soort wordt waargenomen zijn veel lager dan 
die van de Bruine kiekendief. 



 
 
 
 
 
 
 

Passende beoordeling Zouweboezem  9S3699A0/R00001/901451/Rott1 
Definitief eindrapport - 17 - 17 september 2007 

 

4.3.10 Kemphaan 

De Kemphaan gebruikt de Zouweboezem regelmatig als slaapplaats. Volgens Bell et al. 
(2004) overnachten ca. 50 exemplaren op de geïnundeerde graslanden in de Boezem 
en de aangrenzende graslanden.  
 

4.3.11 Krakeend 

De Zouweboezem is van enig belang als overwinteringsgebied voor de Krakeend. In het 
winterhalfjaar, vanaf september tot eind maart, verblijven Krakeenden in behoorlijke 
aantallen in de Zouweboezem om te foerageren en te slapen. Vooral het noordelijk deel 
van de Oude Zederik (ten noorden van de A27) en het zuidelijk deel van de Oude 
Zederik worden gebruikt als slaapplaats. 
 
De maximale seizoensgemiddelden tussen 1999 en 2004 lagen rond de 130 (SOVON & 
CBS, 2005), grofweg 0,2% van de geografische en 1,3% van de nationale populatie 
(Van Roomen et al., 2005). Op mondiale en nationale schaal is het aandeel van de 
Zouweboezem dan ook laag te noemen. Wel draagt de Zouweboezem hiermee ca. 10% 
bij aan het instandhoudingsdoel van 1200 overwinterende Krakeenden in de regio. 
 
De Krakeend is ook aanwezig als broedvogel (18 paar in 2006), met name in De 
Boezem (Van der Winden, 2006). Dit is slechts een zeer klein deel van de totale 
Nederlandse broedpopulatie die voor de periode 1998-2002 werd geschat op 6000-7000 
broedparen (SOVON, 2002). 
 

4.3.12 Visarend 

Ook de Visarend is een incidentele bezoeker van de Zouweboezem 
(www.zouweboezem.nl). Vermoedelijk wordt de Zouweboezem als pleisterplaats 
gebruikt door Visarenden op doortrek. 
 

4.3.13 Visdief 

Voor de Visdief is de Zouweboezem van belang als foerageergebied. In 2005 en 2006 
werd ook één (niet succesvol) broedpaar aangetroffen (Van der Winden, 2005; 2006). 
Visdiefjes worden regelmatig in lage aantallen waargenomen (www.waarneming.nl). 
 

4.4 Samenvatting huidige situatie 

Concluderend kan gesteld worden dat de aantallen van enkele soorten van 
Habitatrichtlijn (met name Grote en Kleine modderkruiper) en Vogelrichtlijn 
(Purperreiger) hoog te noemen zijn. In tabel 4.1 is een samenvattend overzicht van de 
aantallen in relatie tot de instandhoudingsdoelen weergegeven. 
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Tabel 4.1: Samenvatting huidige situatie, instandhoudingsdoelen (ISHD) en in hoeverre wordt 
bijgedragen aan de instandhoudingsdoelen. 

 
Huidige aantal/areaal ISHD   Bijdrage aan 

ISHD (%) 

Habitat  oppervlakte kwaliteit   

Blauwgrasland enkele ha (<10) > =   

      

Habitatsoort  leefgebied populatie   

Grote modderkruiper Tienduizenden = =   

Kleine modderkruiper Tienduizenden = =   

Bittervoorn Enkele (lokaal algemeen) > =   

Kamsalamander Tientallen = =   

Broedvogels  leefgebied populatie aantal  

Purperreiger 101-174 paar = = 85 119-205 

Porseleinhoen 0-1 paar = = 9 0-11 

Zwarte stern 29-34 paar = = 30 97-113 

Snor 7-14 paar = = 15 47-93 

Roerdomp 0-3 paar n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Bruine kiekendief 4-7 paar n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Blauwborst 32-45 paar n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

      

Niet-broedvogel      

Krakeend 130 = = 1200 10% 

Aalscholver onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Blauwe kiekendief incidenteel n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Kemphaan 50 n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Roerdomp Max. 7 n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Visarend incidenteel n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Visdief onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
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5 VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

De achteruitgang van leefgebied in de Zouweboezem moet voorkomen worden middels 
het nemen van verschillende herstelmaatregelen. Voor de uitvoering van deze 
maatregelen is een LIFE-subsidie aangevraagd, en verkregen. In dit hoofdstuk worden 
de maatregelen, waarvoor subsidie is verkregen, besproken. Eerst zal worden ingegaan 
op nut en noodzaak van de maatregelen waarna de doelen en werkzaamheden van de 
afzonderlijke maatregelen aan bod komen. In paragraaf 5.3 worden de belangrijkste 
maatregelen en hun verwachte resultaat samengevat. 
 

5.1 Nut en noodzaak herstelmaatregelen 

In de huidige situatie van de Zouweboezem is een afname van de waterkwaliteit, 
verlanding van open water en verruiging / verbossing van rietpercelen waarneembaar. 
Deze processen zijn het gevolg van verschillende factoren. De belangrijkste hierbij zijn 
de inlaat van gebiedsvreemd water, een beperkte waterfluctuatie als gevolg van 
onnatuurlijk peilbeheer, ophoping van bagger en natuurlijke successie. 
 
Afzonderlijk en in combinatie met elkaar veroorzaken leiden deze processen en factoren 
tot een afname van geschikte leef-, foerageer- en voortplantingsgelegenheden. Open 
water en waterriet (zie kader), leefgebied voor vissen en foerageergebied van 
moerasvogels, verdwijnen en verbossing van rietlanden leidt tot areaal verlies van 
broedgebied. Herstelmaatregelen zijn dan ook nodig om voldoende kwantiteit en 
kwaliteit van leefgebied te waarborgen zodat de instandhoudingsdoelen gehaald kunnen 
(blijven) worden. 

 

Waterriet 
Onder Waterriet wordt een rietvegetatie verstaan die het gehele jaar onder water staat. In 
oude rietbegroeiingen worden veelal drie stadia onderscheiden: A. waterriet voorkomend 
in dieper water (tot ca 1 m) op relatief matig gereduceerde bodem B. overgangsriet 
voorkomend in ondiep water op sterk reducerende bodem en C. landriet voorkomend op 
geoxideerde bodem. 
 
Waterrietvegetaties zijn een belangrijke schakel in de verlanding. Door de grote productie 
van organisch materiaal en de invang van slib tussen dit materiaal ontstaat er na enkele 
jaren een verlandingszone. Deze verlandingszone is een belangrijke schakel in de 
successiereeks. Het stagneren van nieuwe verlanding, via Riet, heeft tot gevolg dat de 
opvolging van waterriet naar een volgend stadium, bijvoorbeeld naar rietruigten of 
broekbos, tot stilstand kan komen. 
 
In het Soortbeschermingsplan Moerasvogels 2000-2004 (Den Boer, 2000) is aangegeven 
dat vooral het verdwijnen van waterriet grote gevolgen heeft voor veel aandachtsoorten 
van moeras. Vooral de overgang van overgangsriet naar diep waterriet (dieper dan 1 
meter) is voor verschillende rietvogels belangrijk, zelfs essentieel. Bij een natuurlijk 
peilregime zal bij een gemiddelde zomer het diep waterriet niet droogvallen. De nesten 
van bepaalde rietvogels in dit waterriet zullen daardoor niet het gevaar lopen om door 
grondpredatoren leeggeroofd te worden. Vegetatietypen die echter veel meer 
voorkomen, waaronder vochtig tot droog rietland, verruigd rietland en vegetaties met 
boomopslag en struiken, zijn voor deze aandachtsoorten van aanzienlijk minder belang 
(Noordhuis en Zwarts, 2002). 
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Enerzijds bestaan de maatregelen uit grootschalige ingrepen in het beheer om 
achterstallig beheer, zoals maai- en baggerwerkzaamheden, weg te werken. Anderzijds 
moeten aanpassingen in de inrichting, bijvoorbeeld de waterhuishouding, ertoe leiden 
dat nieuwe beheersinspanningen beperkt zijn en hebben dus een duurzaam karakter.  
 

5.2 Herstelmaatregelen Zouweboezem 

Voor de verschillende knelpunten in de Zouweboezem zijn dus verschillende 
maatregelen voorzien. In onderstaande subparagrafen wordt per maatregel nader 
ingegaan op de doelstellingen en werkzaamheden ervan. 
 

5.2.1 Instellen semi-natuurlijk waterpeil 

Het actuele peilbeheer heeft een versterkende werking op de natuurlijke successie. Het 
stabiele waterpeil geeft ruigtekruiden en houtige gewassen de gelegenheid om boven 
het gehanteerde peil (gemiddeld 0,85 m. +NAP) tot ontwikkeling te komen. Het instellen 
van een semi-natuurlijk peil, variërend tussen 1,10 m. +NAP (’s winters) en 0,85 m. 
+NAP (’s zomers) beperkt houtopslag en daarmee de beheersinspanning. Daarnaast is 
een natuurlijk peil van belang voor goed ontwikkeld waterriet, veelal gezien als een 
belangrijke voorwaarde voor het voorbestaan van moerasvogelpopulaties (zie kader).  
 
Waterkering 
Het semi-natuurlijk waterpeil wordt gerealiseerd door nabij Meerkerk een waterkering 
(kade, damwand) aan te brengen die het gebied noordelijk van deze waterkering scheidt 
van het zuidelijk gelegen gebied dat rechtstreeks blijft aangetakt op het Merwedekanaal. 
In de waterkering wordt in het smalste deel, de Gandel (de parallelsloot ten westen van 
de Oude Zederik), een kantelstuw aangebracht. 
 
’s Zomers is de stuw geheel gestreken en vormt de Zouweboezem een hydrologisch 
geheel met het Merwedekanaal. Feitelijk verandert er in de zomer dus niets. In de winter 
wordt de stuw echter opgezet als het Merwedekanaal een hoog peil (±1m. +NAP) 
bereikt. Met hemelwater, eventueel aangevuld door een elektrische pomp, wordt de 
Zouweboezem gevuld tot het genoemde maximale peil van 1,10 m. +NAP waarna het 
water in de Zouweboezem zo veel mogelijk op dit peil wordt vastgehouden. 
 
De bereikbaarheid van de Zouweboezem voor boten dient gehandhaafd te blijven. Om 
passage te garanderen zal nabij de dam tussen Gandel en Oude Zederik aan beide 
zijden van de waterkering een hellingbaan worden gerealiseerd zodat boten over de 
kering kunnen worden verplaatst. 
 
Ook de migratie van vis blijft gegarandeerd. Ter plaatste van de stuw of damwand wordt 
een De Wit-vispassage aangelegd. Via deze passage blijft migratie ook in de 
wintermaanden mogelijk en kan de Zouweboezem blijvend gebruikt worden als paai- 
een opgroeikamer voor vis. 
 
Isolatie 
Zowel in het noordelijke als het zuidelijk deel van de Zouweboezem is een aantal 
woonpercelen aanwezig waarvan de tuin rechtstreeks grenst aan de Zouweboezem. 
Daarnaast zijn aan de westzijde en op één locatie aan de oostzijde van de 
Zouweboezem particuliere percelen aanwezig direct naast de openbare weg die 
gebruikt worden als tuin, moestuin, opslagterrein, etc. 
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Doordat het instellen van een semi-natuurlijk peil zou leiden tot (aanvullende) 
wateroverlast voor omwonenden, wordt een aantal aanvullende maatregelen getroffen. 
Deze bestaan met name uit het slaan van een damwand, het graven van een nieuwe 
sloot en het aanleggen van een nieuwe kade (eveneens in figuur 5.1 opgenomen). Het 
resultaat van de maatregelen is de isolatie van een deel van de woonkern Meerkerk ten 
tijde van het hogere waterpeil (’s winters) en lokale maatregelen (ophogen en 
aanbrengen oeverbescherming) zuidelijk van de waterkering in Meerkerk en op locaties 
tussen Meerkerk en Sluis en tenslotte in Sluis zelf. 
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Figuur 5.1: Maatregelen ten behoeve van het instellen van het semi-natuurlijk waterpeil en het 
voorkomen van overlast voor omwonenden in Meerkerk (boven) en rond Sluis (onder) in het gebied 
Zouweboezem (rood omlijnd). 

Compartimentering 
Het hierboven geschetste beoogde waterpeil heeft consequenties voor het gebruik van 
de percelen waar sprake is van cultuurhistorisch riet dan wel waar om botanische 
redenen ieder jaar gemaaid dient te worden. Inrichtingsmaatregelen zijn noodzakelijk 
om maaibeheer uit te kunnen voeren onder drogere omstandigheden. De betreffende 
percelen worden dan ook gecompartimenteerd door middel van omkading. 
 

5.2.2 Terugzetten successie in overjarige rietlanden 

Vooral aan de zuidzijde van de A27 zijn de overjarige rietlanden verruigd. De percelen 
hebben hiermee hun kwaliteit als broed- en foerageergebied voor verschillende 
moerasvogels verloren. Terugzetten van de successie door het open rietland te 
herstellen, gecombineerd met het uitdiepen / graven van sloten, leidt tot verbetering van 
foerageergelegenheden voor kleine rietvogels en Roerdomp. Tevens wordt zo een 
potentiële nieuwe broedlocatie voor de Purperreiger gerealiseerd. 
 
In totaal zal ongeveer 4 ha rietland hersteld worden (zie figuur 5.2 en 5.3). Hiertoe wordt 
de bovenlaag tot 0,75 m. +NAP afgegraven en staat het rietland dus ook ’s zomers 
onder water (waterriet). Enerzijds is dit van belang voor een goede ontwikkeling van het 
Riet. Anderzijds zijn laagliggende nesten, bijvoorbeeld van Porseleinhoen, hierdoor 
minder toegankelijk voor grondpredatoren (Den Boer, 2001). Aanvullend worden over 
een lengte van 1.000-1.200 m sloten en greppels worden gegraven of uitgediept (zie 
hiervoor figuur 5.4, 5.5 en 5.6). 
 

 
Figuur 5.2: Overzicht van maatregelen in het noordelijk deel van de Zouweboezem. 
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Figuur 5.3: Overzicht van maatregelen in het zuidelijk deel van de Zouweboezem. 

De werkzaamheden worden gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd. Naar verwachting 
wordt in 2008 in het noordelijk deel van de Zouweboezem gestart met de 
werkzaamheden en wordt geleidelijk aan naar het zuiden toegewerkt. In 2010 moeten 
de werkzaamheden gereed zijn. 
 

5.2.3 Oeverinrichting 

Uitbreiding van foerageergelegenheden wordt voorts gerealiseerd door de randlengte 
van water-landovergangen te vergroten en de opgroeimogelijkheden van prooien (vis) te 
verbeteren. Hiertoe worden oevers verflauwd, visbaaien aangelegd en nieuwe sloten 
gegraven. Naast moerasvogels kunnen ook vissen zoals Modderkruipers en Bittervoorn 
van deze maatregelen profiteren. Voor de Kamsalamander worden aanvullend 
geïsoleerde waterpartijen in de vorm van poelen aangelegd. 
 
Langs de Oude Zederik zal ongeveer 1.800 m oever verflauwd worden en zullen twee 
visbaaien worden aangelegd. Verspreid door het hele gebied zullen meer natuurlijke 
(flauwere, minder rechtlijnige) oevers worden aangelegd, waardoor de randlengte van 
de overgang van water naar riet zal toenemen. Langs de Boezem, nabij de vindplaatsen 
van Kamsalamander, worden vier poelen aangelegd. In figuur 5.2 en 5.3 zijn de 
maatregelen ruimtelijk weergegeven. 
 

5.2.4 Moerasbos herinrichten tot overjarig rietland 

Vergelijkbaar met verruigd rietland is moerasbos eveneens minder geschikt als broed- 
en foerageergebied voor moerasvogels. Terugzetten van het moerasbos door het open 
rietland te herstellen, gecombineerd met het uitdiepen / graven van sloten, leidt ook hier 
tot verbetering van foerageergelegenheden voor kleine rietvogels en Roerdomp. Tevens 
wordt zo een potentiële nieuwe broedlocatie voor de Purperreiger gerealiseerd. 
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In totaal zal ongeveer 4 ha. moerasbos in rietland omgezet worden (zie figuur 5.2 en 
5.3). Om voldoende natte condities te realiseren, zal het ook hier noodzakelijk zijn om 
het maaiveld tot 0,75 m. +NAP af te graven. De werkzaamheden worden gefaseerd in 
tijd en ruimte uitgevoerd. 
 

5.2.5 Baggeren 

Het gebied heeft een zeer grote baggerachterstand. In totaal gaat het om 300.000 m3 
bagger Er zal echter alleen de minimaal benodigde hoeveelheid bagger verwijderd 
worden, waarbij de nadruk ligt op het combineren van baggeren met de belangrijkste 
maatregelen (natuurlijker waterpeil en terugzetten successie rietlanden). Daarnaast 
worden verschillende vaarsloten gebaggerd om de afvoer van Riet en griendhout beter 
mogelijk te maken. 
 
De baggeropgave is gesteld op ongeveer 40.000 m3. Hiermee is de opgave haalbaar en 
wordt in de relevante watergangen de minimale waterdiepte van 1 tot 1,5 m. gehaald. 
Het grootste deel betreft bagger uit de parallelsloot langs de Oude Zederik, de Gandel. 
De Oude Zederik zelf wordt slechts ten dele gebaggerd. Op een aantal plaatsen worden 
hier viskuilen en oude molengangen uitgebaggerd. Ook in de Nieuwe Zederik worden 
viskuilen aangelegd. Tenslotte worden enkele vaar- en scheidingsloten in verschillende 
riet- en griendpercelen gebaggerd. De baggerlocaties en het baggervolume zijn 
navolgend weergegeven in tabel 5.1 en de figuren 5.4, 5.5 en 5.6. 
 
De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in najaar/winter en gefaseerd over 
meerdere jaren (zie hoofdstuk 8). 
 
Tabel 5.1: Overzicht van de baggeropgave, deelgebied en baggervolume. 

Gebiedsdeel Code Onderdelen Baggervolume (m3) 

P1 t.h.v. Meerkerk 3.900 

P2 t.h.v. purperreigerkolonie 2.300 

Parallelsloot oude Zederik  

P3 t.h.v. vlietmolen(vaarsloot rietland) 3.900 

subtotaal   10.100 

Oude Zederik O viskui len en molengangen 2.200 

Nieuwe Zederik N1 ½ zwarte sternkolonie oost 1.700 

 N2 t.h.v. witte huisje 2.400 

 N3 1/3 zwarte sternkolonie west 1.700 

subtotaal   11.100 

Bosperceel 1 B1 Geheel baggeren vooral 

scheidingsloten verbreden (graven) 

5.000 

Bosperceel 2 (griend) B2 wegsloot en scheidingssloot met 

rietland 

5.000 

Bosperceel 3 B3 vaarsloten 800 

Bosperceel 5 B5 vaarsloten 2.000 

Z1 wegsloot noorden Hoenderwiel 2.100 

Z2 wegsloot zuiden Hoenderwiel 2.100 

Rietpercelen zuid van A27  

Z3 vaarsloten nabij rietlanden 3.000 

subtotaal   20.000 

Totale baggeropgave   38.100 
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Figuur 5.4: Overzicht van de baggeropgave noord (voor gebiedscodering zie tabel 5.1). 

 

 

Figuur 5.5: Overzicht van de baggeropgave midden (voor gebiedscodering zie tabel 5.1). 
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Figuur 5.6: Overzicht van de baggeropgave zuid (voor gebiedscodering zie tabel 5.1). 
 
Baggerkwaliteit 
De bagger is op basis van recent uitgevoerd bodemonderzoek (dat afzonderlijk 
gerapporteerd wordt) in het noordelijk deel voornamelijk verontreinigd met 
bestrijdingsmiddelen, nikkel en PAK Op basis van de huidige normering is een groot 
deel te beschouwen als klasse 3 materiaal. Afhankelijk van de implementatie van het 
besluit Bodemkwaliteit dat naar verwachting per 1 juli 2007 in werking treedt, kan 
hergebruik op locatie (zonder Bouwstoffenonderzoek) tot de mogelijkheden behoren. 
Met de invoering van het BBK wordt de bestaande NW4-klassenindeling (klasse 0 t/m 4) 
en toepassing volgens het Bouwstoffenbesluit vervangen. De algemene regel voor het 
toepassen van bagger als waterbodem is het standstill-principe: Een vuilere klasse mag 
nooit worden toegepast op een schonere klasse. Bagger boven de interventiewaarde 
mag nooit worden toegepast. 
 
Buiten de locatie onderzoekt de Stichting Zuid-Hollands Landschap de mogelijkheden 
voor verwerking in de nabijheid van de A27 (direct noordelijk naast de Zouweboezem). 
Afvoer van de bagger in combinatie met grootschaliger baggerwerk van de Zederik door 
het Waterschap Rivierenland is echter aannemelijk. De mogelijkheden van verwerking 
van de vrijkomende specie zullen op korte termijn moeten worden bepaald.  
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Van het zuidelijk deel is nog geen chemische kwaliteit van de bagger bekend aangezien 
nog geen gedetailleerd bodemonderzoek is uitgevoerd. Bodemonderzoek in dit zuidelijk 
deel zal dan ook nog uitgevoerd moeten worden. 
 
Uitvoering 
De baggerwerkzaamheden zullen in meerdere fasen in de najaarsperiode (september - 
november) uitgevoerd worden. Naar verwachting wordt in 2008 in het noordelijk deel 
van de Zouweboezem met baggeren gestart en wordt geleidelijk aan naar het zuiden 
toegewerkt. De baggerwerkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd met een 
kleinere cutterzuiger. Bij gebruik van de cutterzuiger wordt met een snijkop steeds een 
beperkte baggerlaag van circa 25 cm weggezogen. Bij het opzuigen van de bagger 
wordt ook veel water opgezogen. Het mengsel van bagger en water wordt per pijpleiding 
getransporteerd naar (tijdelijke) verwerkingslocaties. Bij deze manier van baggeren kan 
zeer nauwkeurig gewerkt worden. Alleen de weke, zachte bagger wordt verwijderd. 
Onderwatertaluds worden intact gelaten en oeverbegroeiingen blijven gespaard. 
Bovendien wordt het water bij de werkzaamheden nauwelijks vertroebeld. 
 
Op plaatsen waar het gebruik van de cutterzuiger onmogelijk is doordat bijvoorbeeld de 
watergang te smal is, zal gebruik worden gemaakt van een hydraulische kraan. Bij inzet 
van een hydraulische kraan wordt de bagger met een kantelbak verwijderd tot de vaste 
bodem. Met deze methode kan minder schadebeperkend gewerkt worden. De 
oevervegetatie en ook de oever zullen worden beschadigd. Ook bij toepassing van een 
hydraulische kraan kan echter gebruik worden gemaakt van een versnijdende pomp die 
aan de giek van de kraan wordt bevestigd. 
 

5.2.6 Aanleg terugloop Vlietmolen 

In de huidige situatie slaat de Vlietmolen water in vanuit de oostelijk gelegen polder, die 
een intensief agrarisch gebruik kent. Om te voorkomen dat (zeer) voedselrijk water 
wordt ingepompt in het gebied wordt een terugloopsysteem aangelegd, waarmee het 
water weer terug de polder wordt ingepompt. Op basis van het momentaan debiet van 
de molen wordt het systeem nader gedimensioneerd. 
 

5.3 Doelrealisatie 

De actuele kwaliteit en kwantiteit van de Zouweboezem als leef-, broed- en 
foerageergebied voor bijzondere moerasvogels, vissen en amfibieën is goed. Er zijn 
echter processen waarneembaar die zullen resulteren in een afname van kwaliteit en 
kwantiteit. Vooral afname van de waterkwaliteit, verlanding van open water en verruiging 
/ verbossing van rietpercelen spelen een grote rol. Maatregelen in inrichting en beheer 
zijn noodzakelijk om deze processen waarneembaar. De belangrijkste maatregelen en 
hun verwachte effect op soorten van Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in tabel 5.2 
weergegeven. 
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Tabel 5.2: Overzicht van maatregelen en verwachte resultaten. 

Knelpunt Maatregel Resultaat Soorten 
Verlanding Instellen semi-natuurlijk 

waterpeil 
- goede 
ontwikkelmogelijkheden 
waterriet 

Grote modderkruiper 
Kleine modderkruiper 
Bittervoorn 
Purperreiger 
Porseleinhoen 
Snor 
Roerdomp 

Verruiging rietlanden Afgraven 
Sloten graven / uitdiepen 

- 4 ha. overjarig rietland 
- 1.000-1.200 sloot 

Grote modderkruiper 
Kleine modderkruiper 
Bittervoorn 
Purperreiger 
Porseleinhoen 
Snor 
Bruine kiekendief 
Blauwborst 
Roerdomp 
Blauwe kiekendief 

Beperkte oeverlengte 
en flauwe oevers 

Verflauwen oevers 
Aanleggen visbaaien 
Aanleggen poelen 

- 1.800 flauwe oever 
- 3 visbaaien 
- 4 poelen 

Grote modderkruiper 
Kleine modderkruiper 
Bittervoorn 
Kamsalamander 
Purperreiger 
Porseleinhoen 
Snor 
Roerdomp 

Verbossing rietlanden Afgraven 
Houtopslag verwijderen 

- 4 ha. overjarig rietland 
 

Purperreiger 
Porseleinhoen 
Snor 
Blauwborst 
Bruine kiekendief 
Roerdomp\ 
Blauwe kiekendief 

Ophoping bagger 
(slechte waterkwaliteit 
& ondiepe sloten) 

Baggeren - uitgediepte sloten 
- betere waterkwaliteit 

Grote modderkruiper 
Kleine modderkruiper 
Bittervoorn 
Purperreiger 
Zwarte stern 

Slechte waterkwaliteit Terugloop Vlietmolen - betere waterkwaliteit Grote modderkruiper 
Kleine modderkruiper 
Bittervoorn 
Purperreiger 
Zwarte stern 
Aalscholver 
Visdief 
Visarend 

  



 
 
 
 
 
 
 

Passende beoordeling Zouweboezem  9S3699A0/R00001/901451/Rott1 
Definitief eindrapport - 29 - 17 september 2007 

 

5.4 Planning 

De werkzaamheden worden zodanig gepland dat de verstoring op soorten van de 
Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn (en Flora- en faunawet) minimaal is. In tabel 5.3 is per 
soort weergegeven wanneer ze gevoelig (bijvoorbeeld in de broedperiode) dan wel 
minder gevoelig zijn. Uit de tabel volgt dat in de maanden september tot (en met) 
november de minste soorten verstoord worden. Broedvogels zijn dan niet meer 
aanwezig; vissen en amfibieën zijn dan nog niet in winterrust. De werkzaamheden 
worden dan ook in deze periode uitgevoerd. 
 
Tabel 5.3: Gevoelige (rood) en weinig gevoelige (groen) perioden (bron: De Jong, 2002; 
Natuurkalender Ministerie van LNV; SOVON, 1987). 

 Maand 

Soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Grote modderkruiper             

Kleine modderkruiper             

Bittervoorn             

Kamsalamander (voortpl.)             

Kamsalamander (winterverblijf)             

Purperreiger             

Porseleinhoen             

Zwarte stern             

Snor             

Bruine kiekendief             

Blauwborst             

Roerdomp             

Krakeend             

Aalscholver             

Visdief             

Kemphaan             

Blauwe kiekendief             

Visarend             
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6 TOETSINGSKADER 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke toetsing in hoofdstuk 7 wordt het toetsingskader en 
de behorende -criteria besproken. Belangrijkste element van de criteria is de 
drempelwaarde waarboven negatieve effecten significant zijn te noemen. 
 

6.1 Instandhoudingsdoelen 

Wanneer de Zouweboezem (en andere Natura 2000-gebieden) officieel zijn 
aangewezen, vormt het aanwijzingsbesluit en de hierin opgenomen 
instandhoudingsdoelen het belangrijkste toetsingskader voor nieuwe plannen en 
projecten. Momenteel zijn het besluit en de bijbehorende doelen echter nog niet 
vastgesteld. 
 
Vooruitlopend op de aanwijzing worden deze documenten toch als toetsingskader 
gebruikt. De effectbeoordeling in deze toetsing geschiedt dan ook aan de hand van de 
instandhoudingsdoelen die in het concept-aanwijzingsbesluit zijn opgenomen (zie 
tabellen 3.2 en 3.3). Daarnaast wordt nagegaan welke (permanente) effecten er op de 
relevante kernopgaven van de Natura 2000-Landschappen Rivierenlandschap en Meren 
& Moerassen te verwachten zijn. 
 

6.2 Toetsingscriteria 

Uit tabellen 3.2 en 3.3 bleek dat voor geen van de soorten van de Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn er een verbeterdoelstelling van de populatie geldt. Behoud van de huidige 
populatie is immers de doelstelling. Ook voor een groot aantal 
instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot de grootte van het leefgebied geldt 
behoud van de huidige situatie. Alleen voor het leefgebied van Bittervoorn en het 
oppervlak Blauwgrasland geldt wel een doelstelling om uit te breiden.  
 
Tabel 6.1: Toetsingscriteria voor de beoordeling van significant negatieve effecten. 

 Tijdelijk significant effect Permanent significant effect 

Habitattypen Oppervlakte Kwaliteit Oppervlakte Kwaliteit 

H6410 - Blauwgrasland afname >5% afname >5% afname >0% afname >1% 

Habitatsoorten Leefgebied Populatie Leefgebied Populatie 

H1134 - Bittervoorn afname >5% afname >5% afname >0% afname >1% 

H1145 - Grote modderkruiper 
H1149 - Kleine modderkruiper  
H1166 - Kamsalamander  

afname >5% afname >5% afname >1% afname >1% 

Vogelsoorten Leefgebied Populatie Leefgebied Populatie 

A029 - Purperreiger 
A119 - Porseleinhoen 
A197 - Zwarte stern  
A292 - Snor 
Blauwborst 
Bruine kiekendief 
Roerdomp 

afname >5% afname >5% afname >1% afname >1% 
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 Tijdelijk significant effect Permanent significant effect 

Vogelsoorten Leefgebied Populatie Leefgebied Populatie 

A051 - Krakeend 
Aalscholver 
Blauwe kiekendief 
Kemphaan 
Visarend 
Visdief 

afname >5% afname >5% afname >1% afname >1% 

 
In tabel 6.1 zijn de gehanteerde significantiedrempels opgenomen. Gegeven het doel 
van de herstelmaatregelen, zijn met name tijdelijke effecten te verwachten. Aangezien 
deze minder ernstig zijn -herstel is immers mogelijk-, wordt het significantieniveau voor 
de behoudsdoelstellingen gesteld op 5% afname. Voor permanente afname van 
populatie en oppervlak leefgebied wordt een significantieniveau van 1% aangehouden. 
Alleen bij de verbeterdoelstellingen van Bittervoorn en Blauwgrasland is elke 
permanente achteruitgang, hoe minimaal ook, al een significant effect en wordt het 
significantieniveau bij permanente effecten op 0% gesteld. 
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7 EFFECTBEOORDELING 

In dit hoofdstuk worden effecten van de werkzaamheden op de soorten en habitattypen 
van de Zouweboezem beschreven. In paragraaf 7.1 worden eerst zich (mogelijk) 
voordoende storingsfactoren besproken. In paragraaf 7.2 tot en met 7.5 worden de 
effecten bepaald. Cumulatie is opgenomen in paragraaf 7.6. Paragraaf 7.7 sluit het 
hoofdstuk af met de belangrijkste conclusies. 
 

7.1 Storingsfactoren 

In de hierna volgende paragrafen wordt per soort besproken wat de effecten zijn van de 
voorgenomen maatregelen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in tijdelijke 
storingsfactoren gedurende de uitvoering van de maatregelen en de effecten op langere 
termijn (blijvende effecten) die een gevolg zijn van de uitgevoerde maatregelen. Hierbij 
worden onderstaande storingsfactoren onderscheiden: 
 

7.1.1 Tijdelijke factoren 

Voor werkzaamheden als baggeren en graven wordt gebruik gemaakt van (grote) 
machines. Het gebruik hiervan resulteert in geluid, trilling en licht. Voor sommige 
soortgroepen zijn nadelige effecten van geluids- en lichtbelasting bekend. Van 
broedvogels is bijvoorbeeld bekend dat gebieden met een te hoge geluids- en 
lichtbelasting vermeden worden en dat het reproductiesucces in deze gebieden lager is 
dan in ongestoorde gebieden. Over het effect van trillingen is nog zeer weinig bekend. 
Algemeen wordt het wel als een verstorende factor aangemerkt. 
 
Daarnaast kunnen ze leiden tot mechanische effecten. Betreding met als gevolg 
bodemverdichting kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de 
soortensamenstelling van habitattypen. Vaarbewegingen kunnen leiden tot 
waterwerveling en golfslag. 
 
Naast het gebruik van de machines zal ook de bijbehorende aanwezigheid van mensen 
voor verstoring (kunnen) zorgen. De aanwezigheid van mensen kan tot verstoring van 
het normale gedrag van soorten leiden. Een bekend voorbeeld waarbij de aanwezigheid 
van mensen tot verstoring kan leiden is (water)recreatie. Maar ook de tijdelijke 
aanwezigheid van werklieden kan tot verstoring leiden. 
 

7.1.2 Permanente factoren 

Het gewenste hoge waterpeil in de winter wordt gerealiseerd middels de aanleg van 
twee stuwen. Hierdoor wordt het gebied in de winter in verschillende hydrologische 
eenheden gescheiden. Mogelijke effecten zijn barrièrewerking en versnippering. 
 
Het gewijzigde waterpeil heeft mogelijk effecten op de overstromingsfrequentie en de 
hydrologische condities van de omgeving. Door het hogere winterpeil is vooral 
vernatting als gevolg van inundatie te verwachten. 
 
Het omzetten van cultuurriet, verruigd riet en moerasbos leidt mogelijk tot 
oppervlakteverlies. Naast het verlies aan leefgebied kunnen zich dan ook negatieve 
indirecte effecten voordoen. Bijvoorbeeld doordat bij kleine leefgebieden de grens met 
het omringende landschap langer is en de invloed van de directe omgeving toeneemt. 
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In tabel 7.1 is een overzicht gegeven van de gevoeligheid van de verschillende soorten 
voor de genoemde storingsfactoren. In navolgende paragrafen wordt de verstoring 
nader besproken. 
 
Tabel 7.1: Gevoeligheid van soorten voor storingsfactoren. Rood=zeer gevoelig, oranje=gevoelig, 
groen=ongevoelig, nvt=niet van toepassing, grijs=onbekend. Bron: Effectenindicator, Ministerie van 
LNV. Grijs gedrukte factoren spelen vermoedelijk geen rol bij de beheersmaatregelen in de 
Zouweboezem. Oranje-zwart gestreept=vermoedelijk gevoelig (Van Opzeeland et al. 2007). 
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Tijdelijke effecten                   

Geluid nvt                           

Trilling nvt                           

Licht nvt                           

Mechanische effecten                             

Verstoring door mensen                             

Permanente effecten                   

Barrièrewerking                             

Versnippering                             

Verdroging                             

Vernatting                             

Verandering overstromingsfrequentie                             

Oppervlakteverlies                             

 
7.2 Habitattypen 

7.2.1 Blauwgrasland 

Het aanwezige Blauwgrasland ligt geheel buiten het plangebied. Tijdelijke effecten door 
de werkzaamheden (geluid, trillingen of licht) doen zich dan ook niet voor. Permanente 
effecten als gevolg van ingrepen in de lokale hydrologie zijn mogelijk wel relevant. 
 
Permanente effecten: ingrepen in hydrologische situatie 
Het hogere winterpeil in de Zouweboezem leidt mogelijk tot een hogere 
grondwaterstand in de omgeving. Doordat de verschillende Blauwgraslanden zijn 
omringd door sloten, zal het overtollige water hierin worden opgevangen en afgevoerd. 
Daarbij komt dat verdroging van Blauwgrasland veeleer een bedreiging vormt dan 
vernatting (zie ook tabel 7.1). Zo staan Blauwgraslanden ’s winters dikwijls plas-dras 
waarmee verzuring (en verruiging) tegengegaan worden (o.a. Schaminée et al., 1996). 
De hogere grondwaterstanden dragen daarmee mogelijk bij aan de kwaliteit van de 
Blauwgraslanden. Deze mogelijke kwaliteitsverbetering is echter niet te kwantificeren. 
 
Het hoge winterpeil in de Zouweboezem heeft geen tot een mogelijk positief permanent 
effect op de kwaliteit van het Blauwgrasland. 
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Tabel 7.2: Tijdelijke en permanente effecten van de herstelmaatregelen op het habitattype 
Blauwgrasland (significant negatieve effecten zijn rood gemarkeerd; voor criteria zie tabel 6.2). 

 Tijdelijke effecten Permanente effecten 

Habitattypen Oppervlakte Kwaliteit Oppervlakte Kwaliteit 

H6410 - Blauwgrasland 0 0 0 0 / +* 

* De verhoogde grondwaterstanden hebben mogelijk een niet te kwantificeren positief effect. 
 

7.3 Habitatrichtlijnsoorten 

7.3.1 Grote en Kleine modderkruiper 

Tijdelijke effecten: geluid en mechanische werking 
Over de tijdelijke effecten van geluid, licht, trillingen en verstoring door mensen bij de 
Grote en Kleine modderkruiper is weinig bekend. Uit een publicatie van Van Opzeeland 
et al. (2007) komt naar voren dat Grote modderkruiper waarschijnlijk zeer gevoelig is 
voor geluid. De reden hiervoor is de mechanische koppeling tussen de zwemblaas (of 
een andere met lucht gevulde holte) en het binnenoor, waardoor het geluid extra 
versterkt wordt. Het is dus waarschijnlijk dat geluid door de werkzaamheden een 
negatief effect zal hebben op Grote modderkruiper. Het is niet bekend of Kleine 
modderkruiper ook gevoelig is voor geluid. In deze toetsing wordt hier wel van 
uitgegaan. 
 
Ook baggeren kan een (tijdelijk) negatief effect hebben op de vissen. Zeker wanneer de 
werkzaamheden in de winter worden uitgevoerd om verstoring van broedvogels te 
voorkomen. De modderkruipers zitten dan 20 tot maximaal 50 cm diep in de modder. 
Wanneer dieper dan 20 cm gebaggerd wordt, worden de modderkruipers dus 
meegebaggerd en worden gedood. 
 
De grote baggeropgave leidt ertoe dat handmatig bagger -om deze effecten maximaal te 
mitigeren (Van Emmerik & De Nie, 2006)- niet realistisch is. Wel worden de 
baggerwerkzaamheden gefaseerd, met de baggerzuigboot (zie subparagraaf 5.2.5) en 
in de minst gevoelige periode (zie tabel 5.3) uitgevoerd. Ook wordt sterfte van individuen 
beperkt door opgebaggerde vissen terug te zetten (zie voorts hoofdstuk 8). Geheel 
voorkómen van tijdelijke ongeschiktheid van leefgebied (door geluid) en het verwonden 
en doden van dieren is echter niet mogelijk. 
 
Op basis van dichtheden Grote en Kleine modderkuiper in de te baggeren watergangen 
en te herstellen oevers worden mogelijk enkele tientallen (Grote modderkruiper) tot 
honderden (Kleine modderkruiper) individuen verstoord. Het merendeel van de 
populatie Grote en Kleine modderkruipers, enkele duizenden (Grote modderkruiper) tot 
tienduizenden (Kleine modderkruiper), zit echter in kleine slootjes in De Boezem (zie 
subparagraaf 4.2.1). Deze worden niet gebaggerd (zie figuur 5.4). 
Graafwerkzaamheden vinden wel nabij De Boezem plaats. Deze blijven echter beperkt 
tot de percelen (graven van poelen) en oevers van de grote watergangen (Oude en 
Nieuwe Zederik). De tijdelijke verstoring treft dan ook ‘slechts’ 1% van de totale 
populaties in de gehele Zouweboezem. 
 
De herstelwerkzaamheden hebben een tijdelijke verstoring van ongeveer 1% van het 
leefgebied en de populatie Grote en Kleine modderkruiper tot gevolg. 
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Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op lange termijn treden vooral positieve effecten op de modderkruipers op. Door het 
meer natuurlijk peilbeheer en door het verbeteren van de waterkwaliteit (meer 
onderwatervegetatie) door baggeren en de terugloop bij de Vlietmolen ontstaat meer 
geschikt (voortplantings) habitat. Ook de aanleg van visbaaien en het vergroten van de 
oeverlengte hebben een positief effect op de modderkruipers. Door de vergrote 
oeverlengte is er meer potentieel areaal voor oevervegetatie, waar de modderkruipers 
zich bij voorkeur ophouden (Van der Winden et al., 2002). Ook ontstaat langs de oevers 
meer geschikt voortplantingshabitat, dat bij voorkeur bestaat uit ondiep water met water- 
en/of oeverplanten en modder (Van Emmerik & De Nie, 2006). Het semi-natuurlijk 
waterpeil heeft aanvullend positieve effecten op Grote modderkruiper door de beperking 
van andere vissoorten (zie ook subparagraaf 4.2.1). 
 
Een belangrijk aandachtspunt voor met name de Grote modderkruiper is dat bij het open 
graven van sloten niet teveel of liever helemaal geen verbindingen ontstaan met de 
grotere watergangen waarin veel andere vissoorten voorkomen. De soort is namelijk erg 
gevoelig voor concurrentie met andere vissen (Van Emmerik & De Nie, 2006). 
Versnippering en barrièrewerking als gevolg van de stuwen doet zich niet voor doordat 
deze alleen ’s winters -wanneer de modderkruipers grotendeels in de baggerlaag zitten- 
voor een barrière zorgen. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van het leefgebied van Grote en Kleine modderkruiper. 
 

7.3.2 Bittervoorn 

Tijdelijke effecten: geluid en mechanische werking 
Ook voor de Bittervoorn geldt dat weinig bekend is over de effecten van licht, trillingen 
en verstoring door mensen die (tijdelijk) optreden tijdens de werkzaamheden. Wel geldt 
de soort, evenals de Grote modderkruiper, als een ‘geluidspecialist’, wat aangeeft dat de 
soort zeer gevoelig zal zijn voor geluid (Van Opzeeland et al., 2007). Als gevolg van de 
geluidsverstoring zal gedurende de werkzaamheden een deel van het gebied minder 
geschikt zijn als leefgebied voor Bittervoorn. Dit geldt in het bijzonder bij 
werkzaamheden in en langs de grote watergangen aangezien hier Bittervoorns te 
verwachten zijn (zie ook subparagraaf 4.2.3).  
 
De baggeropgave in en graafwerkzaamheden aan de oevers van de Oude en Nieuwe 
Zederik zijn echter beperkt. Zoals uit tabel 5.1 en de figuren 5.4, 5.5 en 5.6 blijkt, is de 
baggeropgave beperkt tot enkele aaneengesloten delen van de Nieuwe Zederik en 
viskuilen en molengangen in de Oude Zederik. Overige werkzaamheden vinden 
voornamelijk langs de Nieuwe Zederik en rond de stuw bij Meerkerk plaats. Al met al 
beslaan de werkzaamheden ongeveer 15 tot 20% van het beschikbaar areaal voor 
Bittervoorn. Gefaseerd over twee jaar betekent dit dat jaarlijks maximaal 10% niet 
(minder) geschikt is als leefgebied. 
 
Baggeren heeft naast geluidsverstoring een negatief effect op Bittervoorn doordat met 
baggeren zoetwatermosselen opgebaggerd worden. In deze zoetwatermosselen worden 
eitjes afgezet en groeien de jongen op (Van Emmerik & De Nie, 2006). Vernietiging van 
zoetwatermosselen heeft dus een direct negatief effect op de populatie Bittervoorns. 
Omdat de werkzaamheden buiten het voortplantingsseizoen plaatsvinden en ter 
mitigatie de zoetwatermosselen worden teruggezet, worden negatieve effecten op de 
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populatie tot een minimum (1%) beperkt. In hoofdstuk 8 wordt deze maatregelen nader 
uitgewerkt. 
 
De herstelwerkzaamheden hebben een tijdelijke verstoring van jaarlijks ongeveer 10% 
van het leefgebied en 1% van de populatie van Bittervoorn tot gevolg. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn treden vooral positieve effecten op. Het verbeteren van de 
waterkwaliteit (o.a. terugloop Vlietmolen) en het verwijderen van de dikke baggerlaag 
heeft een gunstig effect op de onderwatervegetatie en op de aanwezigheid van 
zoetwatermosselen. Ook de oeverinrichtingsmaatregelen hebben een positief effect op 
de Bittervoorn, omdat hierdoor meer plantenrijke oeverzones ontstaan die geschikt zijn 
als voortplantingshabitat (Van Emmerik & De Nie, 2006). Versnippering en 
barrièrewerking als gevolg van de stuwen doet zich niet voor doordat deze alleen ’s 
winters voor een barrière zorgen. Bittervoorns houden dan een winterrust en leven in 
deze koude periode diep in het water of in de bodem van het water. Tijdens deze 
periode zijn de vissen weinig actief en beperkt mobiel. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van het leefgebied van Bittervoorn. 
 

7.3.3 Kamsalamander 

Tijdelijke effecten: verstoring 
Ten tijde van de werkzaamheden (september - november) bevinden de 
Kamsalamanders zich buiten het gebied (erven, polder Achthoven). De werkzaamheden 
hebben dan ook geen effecten op deze soort. 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke effecten op Kamsalamander. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op lange termijn zal met name de aanleg van extra poelen een positief effect hebben op 
de Kamsalamander. Potentieel voortplantingsbiotoop neemt sterk toe wat ten goede 
komt aan de duurzame instandhouding van de lokale populatie Kamsalamanders. 
Landbiotoop neemt niet af. Dit bevindt zich immers vooral buiten het plangebied. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve toename van het 
voortplantingsbiotoop van Kamsalamander. 
 
Tabel 7.3: Tijdelijke en permanente effecten van de herstelmaatregelen op de Habitatrichtlijnsoorten 
(significant negatieve effecten zijn rood gemarkeerd; voor criteria zie tabel 6.2). 

 Tijdelijke effecten Permanente effecten 

Habitatsoorten Leefgebied Populatie Leefgebied Populatie 

H1134 - Bittervoorn -10% -1% + + 

H1145 - Grote modderkruiper -1% -1% + + 

H1149 - Kleine modderkruiper  -1% -1% + + 

H1166 - Kamsalamander 0 0 + + 
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7.4 Vogelrichtlijnsoorten 

7.4.1 Purperreiger 

Tijdelijke effecten 
De Purperreigers zullen nauwelijks last hebben van tijdelijke effecten van de 
werkzaamheden, omdat deze plaatsvinden in de periode dat de reigers elders 
overwinteren (zie tabel 5.3). 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke effecten op Purperreiger. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn treden slechts positieve effecten op. Door de toename van het areaal 
ondiep water en de toename van de oeverlengte en de randlengte oever-water neemt 
het areaal foerageerhabitat behoorlijk toe. Daarnaast hebben de maatregelen, via een 
verbetering van de waterkwaliteit (baggeren, terugloop Vlietmolen, semi-natuurlijk peil) 
en oeverinrichtingswerkzaamheden een positief effect op de belangrijkste prooi van de 
Purperreigers, de Grote modderkruiper. Toename van het areaal overjarig rietland leidt 
tot een vergroting van geschikt broedbiotoop. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van broed- en foerageermogelijkheden van Purperreiger. 
 

7.4.2 Porseleinhoen 

Tijdelijke effecten 
De Porseleinhoenders zullen nauwelijks last hebben van tijdelijke effecten van de 
werkzaamheden, omdat deze plaatsvinden in de periode dat ze elders overwinteren (zie 
tabel 5.3). 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke effecten op Porseleinhoen. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn zorgen de toename van ondiep water en beschutte oeverlengte voor 
een toename van geschikt foerageergebied. Door de maatregelen die het areaal 
(overjarig) rietland bevorderen zullen meer randen van en overgangen naar rietland 
ontstaan, wat zorgt voor een toename van geschikt broedbiotoop. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van broed- en foerageermogelijkheden van Porseleinhoen. 
 

7.4.3 Zwarte stern 

Tijdelijke effecten 
Ook de Zwarte sterns zullen nauwelijks last hebben van tijdelijke effecten van de 
werkzaamheden, omdat deze plaatsvinden in de periode dat ze elders overwinteren (zie 
tabel 5.3). 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke effecten op Zwarte stern. 
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Op dit moment broeden de Zwarte sterns op kunstmatige nestvlotjes. De natuurlijke 
broedplaats is echter op drijvende Krabbenscheervegetaties. Door het verwijderen van 
bagger en een betere waterkwaliteit ontstaan gunstige condities voor het uitbreiden van 
Krabbenscheervegetaties (LNV, 2001), waardoor natuurlijke broedplaatsen kunnen 
ontstaan. Voor het behoud/herstel van Krabbenscheervegetaties kan het best gefaseerd 
geschoond en gebaggerd worden. Schonen vindt bij voorkeur plaats na augustus (LNV, 
2001). Het baggeren kan het best gebeuren met een baggerpomp tussen mei en half 
oktober, zodat de bagger onder de vegetatie verwijderd kan worden terwijl deze drijft. In 
bijlage IB wordt het optimale beheer van Krabbenscheervegetaties verder toegelicht. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Door het baggeren wordt het water dieper, waardoor de nesten veiliger zijn. Daarnaast 
heeft het wegvangen van Karpers een positief effect. Paaiende Karpers zijn in de 
huidige situatie vaak de reden van het verlies van nesten van Zwarte sterns in de 
Nieuwe Zederik (Bell et al., 2004). 
 
Daarnaast zijn er positieve effecten op de voedselbeschikbaarheid. Door de toename 
van water- en oevervegetatie neemt het aantal insecten toe en door het aanleggen van 
visbaaien, meer ondiepe zones en een toename van waterplanten neemt het aantal 
vissen en met name ook visbroed toe. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van broed- en foerageermogelijkheden van Zwarte stern. 
 

7.4.4 Snor 

Tijdelijke effecten 
Ook voor de Snor geldt dat ze nauwelijks last hebben van tijdelijke effecten van de 
werkzaamheden, omdat deze plaatsvinden in de periode dat ze elders overwinteren (zie 
tabel 5.3). 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke effecten op Snor. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn zullen de maatregelen positieve effecten hebben voor de Snor. 
Doordat er meer overjarig riet ontstaat, neemt het oppervlak geschikt (broed)biotoop 
toe. Ook het hogere waterpeil draagt bij aan de toename van het oppervlak geschikt 
habitat (vochtig-nat overjarig rietland). Bovendien zorgt de verbeterde waterkwaliteit 
voor een toename van waterinsecten die als prooi dienen voor de Snor. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van broed- en foerageermogelijkheden van Snor. 
 

7.4.5 Roerdomp 

Tijdelijke effecten 
De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen, waardoor mogelijk in het 
gebied broedende Roerdompen geen tijdelijke effecten ondervinden. Uit telgegevens 
blijkt echter dat ook in najaar en winter (relatief veel) Roerdompen in de Zouweboezem 
en omgeving voorkomen. Tijdens de werkzaamheden treden effecten van licht, geluid, 
trilling, verstoring door menselijke aanwezigheid en mechanische effecten op (tabel 7.1). 
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Uit de waarnemingen is echter ook gebleken dat de meeste Roerdompen voorkomen in 
de aanliggende polder Achthoven, waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Toch is 
een tijdelijke verstoring, en daarmee gedeeltelijke ongeschiktheid van het rust- en 
foerageergebied, van Roerdomp onvermijdelijk. De inschatting is dat op elk willekeurig 
moment (gedurende de werkzaamheden in de winterperiode) 25% van het huidige rust- 
en foerageergebied omwille van geluidsverstoring ongeschikt is (zie ook figuur 7.1). 
Hierdoor wordt slechts een deel van het foerageergebied door de werkzaamheden 
verstoord en kunnen de Roerdompen uitwijken naar een ander deel van hun 
foerageergebied. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een tijdelijke verstoring van ca. 25% van het 
overwinteringsgebied (foerageergebied) van de Roerdomp. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn zullen de maatregelen positieve effecten hebben voor de Roerdomp. 
Doordat er meer overjarig riet ontstaat, neemt het oppervlak geschikt broed- en 
foerageerbiotoop toe. Ook het hogere waterpeil draagt bij aan de toename van het 
oppervlak geschikt habitat (vochtig-nat overjarig rietland). Bovendien zorgt de 
verbeterde waterkwaliteit voor een toename van o.a. vissen die als prooi dienen voor de 
Roerdomp. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van broed- en foerageermogelijkheden van de Roerdomp. 
 

7.4.6 Blauwborst 

Tijdelijke effecten 
Voor de Blauwborst geldt dat deze nauwelijks last heeft van tijdelijke effecten van de 
werkzaamheden, omdat deze plaatsvinden in de periode dat ze elders overwinteren (zie 
tabel 5.3). 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke effecten op Blauwborst. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn zullen de maatregelen positieve effecten hebben voor de Blauwborst. 
Doordat er meer overjarig riet ontstaat, neemt het oppervlak geschikt (broed)biotoop 
toe. Ook het hogere waterpeil draagt bij aan de toename van het oppervlak geschikt 
habitat (rietmoeras). 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van broed- en foerageermogelijkheden van Blauwborst. 
 

7.4.7 Bruine kiekendief 

Tijdelijke effecten 
Voor de Bruine kiekendief geldt dat deze nauwelijks last heeft van tijdelijke effecten van 
de werkzaamheden, omdat deze plaatsvinden in de periode dat ze elders overwinteren 
(zie tabel 5.3). 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke effecten op Bruine kiekendief. 
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Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn zullen de maatregelen positieve effecten hebben voor de Bruine 
kiekendief. Doordat er meer overjarig riet ontstaat, neemt het oppervlak geschikt 
(broed)biotoop toe. Daarnaast zorgt de hogere waterstand ervoor dat de nesten minder 
goed bereikbaar zijn voor grondpredatoren, zoals vossen. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van broed- en foerageermogelijkheden van Bruine kiekendief. 
 

7.4.8 Krakeend 

Tijdelijke effecten: verstoring 
Hoewel enkele paren Krakeenden in het gebied broeden, is de Zouweboezem vooral 
van belang als overwinteringsgebied. Omdat de werkzaamheden bij voorkeur 
plaatsvinden in najaar en/of winter kan er (tijdelijke) verstoring optreden door geluid, 
licht, trillingen en aanwezigheid van mensen. Krakeenden zijn vooral gevoelig voor 
verstoring door mensen en mechanische verstoring (zie tabel 7.1). 
 
In figuur 7.1 is de verstoringscontour van bagger- en graafwerkzaamheden aangegeven. 
Zoals te zien is, zal bij een gelijktijdige uitvoering van alle werkzaamheden het gehele 
noordelijke deel van de Zouweboezem (daar waar de Krakeenden momenteel 
voornamelijk slapen; zie paragraaf 4.3.5) ongeschikt zijn. Gezien de werkzaamheden 
gefaseerd worden, zal een gehele ongeschiktheid zich echter niet voordoen.  
 

 
Figuur 7.1: Verstoringscontour (in rood) rond bagger (blauw)- en graafwerkzaamheden (bruin) en 
slaapplaatsen Krakeend (aangegeven met zwarte kruisjes). Voor de verstoringscontour is een afstand 
van 200 m genomen. 
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Toch is een tijdelijke verstoring, en daarmee gedeeltelijke ongeschiktheid van het 
rustgebied, van de Krakeend onvermijdelijk. De inschatting is dat op elk willekeurig 
moment (gedurende de werkzaamheden in de winterperiode) 25% van het huidige rust- 
en foerageergebied omwille van geluidsverstoring ongeschikt is. In de omgeving is 
echter ruim voldoende alternatief geschikt rust- en foerageergebied aanwezig. Effecten 
op de populatie doen zich dan ook niet voor. 
 
De herstelwerkzaamheden hebben een tijdelijke verstoring van ongeveer 25% van het 
leefgebied van Krakeend tot gevolg. De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke 
effecten op de populatie van Krakeend. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn hebben de maatregelen wellicht positieve effecten op de Krakeenden 
in de Zouweboezem. Zo kan de vergroting van oeverlengte leiden tot een toename van 
foerageergelegenheden. Deze mogelijke kwaliteitsverbetering is echter niet te 
kwantificeren. 
 

7.4.9 Aalscholver 

Tijdelijke effecten: verstoring foerageergebied 
Aalscholvers komen het hele jaar door voor in Nederland en er kunnen dus tijdelijke 
effecten van de werkzaamheden optreden. De soort is echter niet gevoelig voor licht, 
geluid en trilling (zie tabel 7.1). Het is onbekend of de soort gevoelig is voor mechanishe 
effecten, wel is de Aalscholver gevoelig voor verstoring door mensen. De 
werkzaamheden vinden echter plaats in een periode dat de aantallen Aalscholvers in 
Nederland (en dus vermoedelijk ook in de Zouweboezem) het laagst zijn (SOVON, 
1987), waardoor de verstoring beperkt is. Bovendien maken Aalscholvers gebruik van 
zeer grote foerageergebieden, waardoor slechts een (zeer) klein deel van hun 
foerageergebied verstoord wordt door de werkzaamheden. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden nauwelijks tot (tijdelijke) verstoring van 
foerageergebied van de Aalscholver. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn hebben de maatregelen positieve effecten op de Aalscholvers in de 
Zouweboezem. De verbetering van de waterkwaliteit leidt een toename van de 
prooibeschikbaarheid.  
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een verbetering van het foerageergebied van de 
Aalscholver. 
 

7.4.10 Blauwe kiekendief 

Tijdelijke effecten: verstoring 
De werkzaamheden vinden plaats in een periode dat de grootste aantallen 
doortrekkende of overwinterende Blauwe kiekendieven aanwezig zijn en leiden dus tot 
verstoring door geluid, mechanische effecten en aanwezigheid van mensen. Deze soort 
heeft echter een (zeer) groot foerageergebied, waardoor de verstoring beperkt is tot een 
(zeer) klein deel van het totale foerageergebied. Hierdoor is het effect van verstoring 
verwaarloosbaar. 
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De herstelwerkzaamheden leiden nauwelijks tot een verstoring van het foerageergebied 
van de Blauwe kiekendief. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn zullen de maatregelen positieve effecten hebben voor de Blauwe 
kiekendief. Doordat er meer overjarig riet ontstaat, neemt het oppervlak geschikt 
(foerageer)biotoop toe. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een permanente kwantitatieve en kwalitatieve 
toename van broed- en foerageermogelijkheden van Blauwe kiekendief. 
 

7.4.11 Kemphaan 

Tijdelijke effecten: verstoring 
De meeste werkzaamheden vinden plaats in de periode dat er in het gebied weinig 
Kemphanen voorkomen. In de winter (dec-feb) bevinden de meeste overwinterende 
Kemphanen zich in het Deltagebied (SOVON, 1987), waardoor geen tot nauwelijks 
tijdelijke effecten optreden. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden niet of nauwelijks tot een verstoring van foerageer- en 
slaapplaatsen van Kemphanen. 
 
Permanente effecten 
De Kemphanen hebben een voorkeur voor natte en/of geïnundeerde weilanden in de 
Boezem. Deze worden bij het herstel niet meegenomen. Permanente effecten zijn dan 
ook afwezig. 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen permanente effecten op foerageer- en 
slaapplaatsen van Kemphanen. 
 

7.4.12 Visdief 

Tijdelijke effecten 
Voor de Visdief geldt dat deze nauwelijks last heeft van tijdelijke effecten van de 
werkzaamheden, omdat deze plaatsvinden in de periode dat ze elders overwinteren (zie 
tabel 5.3). 
 
De herstelwerkzaamheden hebben geen tijdelijke effecten op Visdief. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn hebben de maatregelen positieve effecten op de Visdiefjes in de 
Zouweboezem. De verhoging van het waterpeil (meer open water, met name in de 
winter) leidt tot een toename van foerageergelegenheden en de verbetering van de 
waterkwaliteit kan zorgen voor een toename van de prooibeschikbaarheid.  
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een verbetering van het foerageergebied van de 
Visdief. 
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7.4.13 Visarend 

Tijdelijke effecten: verstoring 
De werkzaamheden vinden deels plaats in een periode dat de grootste aantallen 
doortrekkende of overwinterende Visarenden aanwezig zijn en leiden dus tot verstoring 
door mechanische effecten en aanwezigheid van mensen. Deze soort heeft echter een 
(zeer) groot foerageergebied, waardoor de verstoring beperkt is tot een (zeer) klein deel 
van het totale foerageergebied. Hierdoor is het effect van verstoring verwaarloosbaar. 
 
De herstelwerkzaamheden leiden nauwelijks tot een verstoring van het foerageergebied 
van de Visarend. 
 
Permanente effecten: ingrepen in leefgebied 
Op langere termijn hebben de maatregelen positieve effecten op de doortrekkende of 
overwinterende Visarenden in de Zouweboezem. De verhoging van het waterpeil (meer 
open water, met name in de winter) leidt tot een toename van foerageergelegenheden 
en de verbetering van de waterkwaliteit kan zorgen voor een toename van de 
prooibeschikbaarheid.  
 
De herstelwerkzaamheden leiden tot een verbetering van het foerageergebied van de 
Visarend. 
 
Tabel 7.4: Tijdelijke en permanente effecten van de herstelmaatregelen op de Vogelrichtlijnsoorten 
(significant negatieve effecten zijn rood gemarkeerd; voor criteria zie tabel 6.2). 

 Tijdelijke effecten Permanente effecten 

Vogelrichtlijnsoorten Leefgebied Populatie Leefgebied Populatie 

A029 - Purperreiger 0 0 + + 

A119 - Porseleinhoen 0 0 + + 

A197 - Zwarte stern 0 0 + + 

A292 - Snor 0 0 + + 

 - Roerdomp 25% 0 + + 

 - Bruine kiekendief 0 0 + + 

 - Blauwborst 0 0 + + 

A051 - Krakeend 25% 0 0/+ 0 

 - Aalscholver  0 0 + + 

 - Kemphaan 0 0 0/+ 0 

 - Blauwe kiekendief 0 0 + + 

 - Visdief 0 0 + + 

 - Visarend 0 0 + + 

 
7.5 Kernopgaven  

7.5.1 Rivierenlandschap 

Krabbenscheerbegroeiingen 
De verbeterde waterkwaliteit kan een positief effect hebben op de ontwikkeling van 
Krabbenscheervegetaties, mits de overige condities daarvoor geschikt zijn. 
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Krabbenscheervegetaties dienen regelmatig, maar niet intensief, geschoond te worden 
om te voorkomen dat verdere verlanding optreedt en moeten regelmatig, gefaseerd, 
gebaggerd worden om voldoende waterdiepte (80-100 cm) te houden (Ministerie LNV, 
2001; Vlinderstichting).  
 
In de huidige situatie komen op enkele plaatsen Krabbenscheerbegroeiingen voor, maar 
de huidige leeftijd, omvang en locatie zijn niet geschikt voor een populatie Zwarte sterns 
(Bell et al., 2002). Door het verbeteren van de waterkwaliteit en het op diepte brengen 
van de watergangen kunnen deze vegetaties wellicht uitbreiden, zodat ze in de 
toekomst wel geschikt worden. 
 
Rietmoeras 
Door de voorgestelde maatregelen nemen zowel de oppervlakte als de kwaliteit van de 
rietlanden sterk toe. Hierdoor neemt het potentiële habitat voor de daarbij behorende 
broedvogels (Roerdomp A021, Grote karekiet A298) sterk toe.  
 
Vochtige graslanden (H6510B en H6410) 
Door het hogere waterpeil (in de winter) zal de kwel naar de omringende, lager gelegen 
polders toenemen. Deze zal door de verbeterde waterkwaliteit een betere kwaliteit 
hebben dan in de huidige situatie. De effecten hiervan op vochtige graslanden zijn 
vermoedelijk positief, maar sterk afhankelijk van bodemchemische processen 
(fosfaatmobilisatie, zuurbuffering, etc.). 
 
Vissen en amfibieën van laagdynamische wateren 
Door het opzetten van het peil, en het graven van poelen en sloten/greppels neemt het 
areaal laagdynamische wateren voor vissen, zoals Grote modderkruiper H1145, 
Bittervoorn H1134 en amfibieën, zoals Kamsalamander H1166. Daarnaast zorgen de 
betere waterkwaliteit en de aanleg van ondiepe (oever)zones en visbaaien voor een 
verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van vissen en amfibieën. 
 

7.5.2 Meren & Moerassen 

Plas-dras situaties 
Door het opzetten van het waterpeil en het graven van sloten en poelen neemt het 
areaal plas-dras situatie toe. Dit is een gunstige habitat voor broedvogels zoals het 
Porseleinhoen A119  
 
Overjarig riet 
Door het herstel van een (meer) natuurlijke peildynamiek ontstaan gunstige condities 
voor het herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet. 
Deze habitat is zeer geschikt voor rietmoerasvogels, zoals Roerdomp A021, 
Purperreiger A029, Snor A292 en Grote karekiet A298. 
 
Vochtige graslanden 
Zie kernopgaven Rivierenlandschap. 
 
Rui- en rustplaatsen 
Door het creëren van meer open water ontstaan geschikte ruiplaatsen en rustgebieden 
voor watervogels. 
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Tabel 7.5: Permanente effecten van de herstelmaatregelen op de kernopgaven. 

 Permanente effecten 

Rivierenlandschap  

Krabbenscheerbegroeiingen + 

Rietmoeras + 

Vochtige graslanden 0 

Vissen en amfibieën van laagdynamische wateren + 

Meren & Moerassen  

Plas-dras situaties + 

Overjarig riet + 

Vochtige grasland 0 

Rui- en rustplaatsen + 

 
7.6 Cumulatie 

Een belangrijk onderdeel van de effectbeoordeling is de vraag of effecten als gevolg van 
het voorgenomen initiatief wellicht in combinatie met andere initiatieven samen tot een 
significant negatief effect leiden. Dit wordt cumulatie genoemd. 
 
Het interne beheer van de Zouweboezem blijft erop gericht om de natuurwaarden te 
behouden en te versterken. In dit kader wordt het grasland ten noorden van het 
deelgebied De Boezem heringericht. Voor de tijdelijke effecten als gevolg van de 
uitvoering is inmiddels een ontheffing van de Natuurbeschermingswet 1998 
aangevraagd (kenmerk DGWM/2006/17293). Aangezien de maatregelen (en daarmee 
de zeer beperkte effecten) reeds dit najaar (2007) uitgevoerd worden, zijn cumulerende 
effecten niet te verwachten. In de Zouweboezem zijn geen andere concrete plannen of 
projecten voorzien.  
 
In de omgeving vindt diepe drinkwateronttrekking plaatst in de polders rondom de 
Zouweboezem en wordt de Lekdijk versterkt. Beide projecten hebben geen effecten op 
de natuurwaarden in de Zouweboezem. Andere (grootschalige) initiatieven die kunnen 
bijdragen aan negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied Zouweboezem doen zich niet voor. Cumulatie is dan ook niet aan de orde. 
 

7.7 Conclusies 

In tabel 7.6 is een samenvatting gegeven van de tijdelijke en permanente effecten op de 
verschillende kwalificerende habitattypen en soorten van het Natura 2000-gebied 
Zouweboezem. Effecten op het habitattype Blauwgrasland zijn niet te verwachten. Voor 
vrijwel alle diersoorten hebben de herstelmaatregelen een blijvend positief effect op het 
areaal leefgebied en de populatie. Ook de permanente effecten op de kernopgaven van 
de relevante Natura 2000-Landschappen (Rivierenlandschap en Meren & Moerassen) 
zijn positief (zie tabel 7.5). 
 
Als gevolg van de werkzaamheden zijn wel tijdelijke effecten op Bittervoorn, Grote 
modderkruiper, Kleine modderkruiper, Roerdomp en Krakeend voorzien. Voor 
Bittervoorn, Roerdomp en Krakeend geldt dat een groot deel van hun leefgebied tijdelijk 
ongeschikt is. Dit effect wordt als significant negatief beschouwd. 
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Tabel 7.6: Tijdelijke en permanente effecten van de herstelmaatregelen op de kwalificerende 
habitattypen, -soorten en vogelsoorten van het Natura 2000-gebied Zouweboezem (significant 
negatieve effecten zijn rood gemarkeerd; voor criteria zie tabel 6.2). 

 Tijdelijke effecten Permanente effecten 

Habitattypen Oppervlakte Kwaliteit Oppervlakte Kwaliteit 

H6410 - Blauwgrasland 0 0 0 0 / +* 

Habitatsoorten Leefgebied Populatie Leefgebied Populatie 

H1134 - Bittervoorn -10% -1% + + 

H1145 - Grote modderkruiper -1% -1% + + 

H1149 - Kleine modderkruiper  -1% -1% + + 

H1166 - Kamsalamander 0 0 + + 

Vogelrichtlijnsoorten     

A029 - Purperreiger 0 0 + + 

A119 - Porseleinhoen 0 0 + + 

A197 - Zwarte stern 0 0 + + 

A292 - Snor 0 0 + + 

Roerdomp -25% 0 + + 

Bruine kiekendief 0 0 + + 

Blauwborst 0 0 + + 

A051 - Krakeend -25% 0 0/+ 0 

Aalscholver  0 0 + + 

Kemphaan 0 0 0/+ 0 

Blauwe kiekendief 0 0 + + 

Visdief 0 0 + + 

Visarend 0 0 + + 

* De verhoogde grondwaterstanden hebben mogelijk een niet te kwantificeren positief effect. 
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8 MITIGERENDE MAATREGELEN 

In de vorige hoofdstukken zijn verschillende mitigerende maatregelen aangedragen. In 
dit hoofdstuk worden deze kort samengevat. 
 

8.1 Tijdstip van uitvoeren 

Voor de meeste soorten geldt dat de maatregelen het best in het najaar of in de winter 
kunnen worden uitgevoerd. De beschermde broedvogels die in de Zouweboezem 
broeden, overwinteren alle buiten Nederland en worden dan het minst verstoord. Ten 
aanzien van de modderkruipers en Krabbenscheer kunnen de maatregelen het best in 
het (vroege) najaar worden uitgevoerd. Dit geldt met name voor het baggeren, omdat 
zowel de modderkruipers als Krabbescheer in / op de waterbodem overwinteren.  
 
Daarnaast dienen bij de werkzaamheden de overwinteringsplaatsen van 
Kamsalamanders te worden ontzien. Hiertoe worden (graaf)werkzaamheden (op 
plaatsen waar de dieren naar verwachting ’s winters verblijven) alleen in september en 
oktober uitgevoerd. 
 
Werkzaamheden aan oevers en watergangen uitvoeren in de periode september tot en 
met november. Werkzaamheden in het noordelijke gedeelte van De Boezem alleen in 
september en oktober uitvoeren. 
 
Tabel 8.1: Uitvoeringskalender. 

 Werkzaamheden Maand 
Percelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 terugzetten successie rietlanden             
 terugzetten successie moerasbos             
 graven poelen De Boezem             
 ophogen percelen te Sluis             
Oevers             
 aanleggen baaien             
 aanbrengen beschoeiing             
 aanbrengen damwand             
 afvlakken             
Watergangen             
 baggeren             
 sloten uitdiepen             
 kunstwerken             
 

8.2 Fasering 

De werkzaamheden worden over meerdere uitvoeringsperioden tussen 2008 en 2011 
gefaseerd. De verschillende herstelmaatregelen worden hierbij per uitvoeringsperiode 
integraal en gelijktijdig uitgevoerd, zodat het werkgebied beperkt blijft. Uiteraard worden 
afzonderlijke maatregelen alleen in de minst verstorende maanden (zie tabel 8.1) 
uitgevoerd. 
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De fasering is in tabel 8.2 opgenomen. In het najaar van 2008 wordt aan de noordzijde 
van de Zouweboezem gestart. In najaar 2008 en voorjaar 2009 worden de maatregelen 
tussen Sluis en de visbaai bij Bosperceel 2 (zie figuur 5.2 en paragraaf 5.2.4) 
uitgevoerd. In het najaar van 2009 vinden de werkzaamheden tussen de visbaai en de 
A27 plaats. In 2010 wordt ten zuiden van de A27 gewerkt. 
 
Tabel 8.2: Werkgebieden en uitvoeringsperioden. 

Werkgebied 2008 2009 2010 
Sluis - visbaai             
Visbaai - A27             
A27 - Meerkerk             

 
8.3 Overige maatregelen 

• Om versnippering te voorkomen wordt een vispassage bij de te plaatsen stuw 
aangelegd; 

• Baggerwerkzaamheden worden met de baggerzuigboot uitgevoerd zodat aanwezige 
vissen voldoende mogelijkheden hebben om te vluchten; 

• Eventueel in bagger aangetroffen (levende) individuen van Bittervoorn, Kleine 
modderkruiper en Grote modderkruiper, evenals (onbeschadigde) 
zoetwatermosselen, worden uit de bagger geschept en in watergangen uitgezet waar 
niet (meer) gewerkt wordt. 
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9 ADC-CRITERIA 

Uit hoofdstuk 7 is gebleken dat de herstelmaatregelen een tijdelijk significant effect op 
Bittervoorn en Krakeend sorteren. Zoals in paragraaf 2.2 (figuur 2.1) is aangegeven, 
leidt deze conclusie tot de noodzaak om het voorgenomen initiatief aan de ADC-criteria 
(Alternatieven, Dwingende reden en Compensatie) te toetsen. In dit hoofdstuk wordt hier 
nader op ingegaan. 
 

9.1 Alternatieven 

In paragraaf 5.1 werd al gemeld dat in de huidige situatie van de Zouweboezem een 
afname van de waterkwaliteit, verlanding van open water en verruiging / verbossing van 
rietpercelen is waar te nemen. Als gevolg waarvan open water en waterriet, leefgebied 
voor vissen en foerageergebied van moerasvogels, verdwijnen en verbossing van 
rietlanden leidt tot areaal verlies van broedgebied.  
 
Herstel is op geen andere wijze te bereiken dan middels de voorgestelde 
herstelmaatregelen. Om kwantiteit en kwaliteit van leefgebied te waarborgen, zijn 
maatregelen in het gebied (met de verstoring als gevolg) onvermijdelijk. Planning en 
uitvoering zijn wel zodanig gekozen dat negatieve effecten tot een minimum worden 
gemitigeerd (zie hoofdstuk 5 en 8). Minder verstorende alternatieven, in ruimte of in tijd, 
zijn dan ook niet aanwezig. 
 

9.2 Dwingende reden van groot openbaar belang 

De huidige processen in de Zouweboezem leiden (op termijn) tot een sterke 
achteruitgang van kwantiteit en kwaliteit van het leefgebied van kwalificerende soorten 
van het Natura 2000-gebied. Herstelmaatregelen zijn noodzakelijk om deze processen 
te keren en voldoende kwantiteit en kwaliteit van leefgebied te waarborgen zodat de 
instandhoudingsdoelen gehaald kunnen (blijven) worden. 
 

9.3 Compensatie 

De significant negatieve effecten zijn alle van tijdelijke aard. Nadat de 
herstelmaatregelen zijn uitgevoerd, hebben deze blijvend positieve effecten. Kwantiteit 
en kwaliteit van leefgebied, en daarmee de populaties, van kwalificerende soorten 
nemen toe. Permanente afname van (kwalificerende) natuurwaarden doet zich niet voor 
en compensatie is dan ook niet noodzakelijk. 
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Bijlage IA: beschrijving soorten van de Habitatrichtlijn Bron: Ministerie van 

LNV (tenzij anders aangegeven). 
 
Bittervoorn (Rhodeus amarus) 
De Bittervoorn is een kleine vis (5-8 cm) uit de karperfamilie die wordt aangetroffen in 
stilstaand of langzaam stromend water boven een niet te weke bodem, zoals in sloten, 
plassen en vijvers. Verder is een goed ontwikkelde onderwatervegetatie vereist, die 
beschutting geeft aan de jonge vissen. De soort leeft voornamelijk van plantaardig 
voedsel (algen en wieren). Daarnaast wordt spaarzaam dierlijk voedsel genuttigd, zoals 
vlokreeften, insectenlarven, slakjes en wormen. De voorplanting vindt plaats in 
symbiose met grote Zwanen- of Schildersmosselen. 
 
De Bittervoorn komt voor in zoete wateren in de gematigde streken van Frankrijk tot aan 
de Oeral. In Nederland is de Bittervoorn vooral aan te treffen in het westen van het land, 
plaatselijk in hoge aantallen. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het 
veenweidegebied (Holland, Utrecht, Friesland) en in het rivierenlandschap, waar de 
Bittervoorn voorkomt in brede sloten en vaarten. 
 
De soort is gevoelig voor onderhoud (m.n. baggeren, waardoor mosselen verdwijnen), 
een slechte waterkwaliteit en het ontbreken van onderwatervegetatie (voedsel en 
schuilplaats jongen). 
 
Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) 
De Grote modderkruiper is een fraaie, langwerpige vis (gemiddeld 20 tot 25 cm, 
maximaal 30 cm) uit de familie van de modderkruipers, die wordt aangetroffen in ondiep, 
stilstaand of zeer langzaam stromend water waarin veel planten aanwezig zijn en waar 
op de bodem een dikke modderlaag aanwezig is. De soort wordt het meest aangetroffen 
in kleine wateren, vooral in poldersloten met een goede waterkwaliteit. Voor het paaien 
is de soort afhankelijk van ondiepe, beschutte (vegetatierijke) plaatsen. 
 
Het areaal van de Grote modderkruiper loopt van West-, Midden- en Oost-Europa tot 
aan de Oeral. In Nederland was de grote modderkruiper in de jaren 30 en 50 van de 
vorige eeuw een algemene vis in zoet water. Tegenwoordig is de Grote modderkruiper 
alleen plaatselijk algemeen. Een van de grootste populaties wordt aangetroffen in de 
Zouweboezem, een natuurreservaat bij Ameide, waar de vis het hoofdmenu vormt voor 
de Purperreiger (Ardea purpurea, een bedreigde soort).  
 
De soort is gevoelig voor concurrentie door andere vissoorten, waterverontreiniging 
(ontbreken van vegetatie) en onderhoudswerkzaamheden, met name baggeren en 
schonen (Janssen & Schaminée 2004). 
 
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 
De Kleine modderkruiper is een langwerpig, slangachtig visje van 8 tot 10 cm, die vooral 
voorkomt in in sloten, beken, rivierarmen en meren. Stilstaande en langzaam stromende 
wateren vormen de ideale habitat. Jonge Kleine modderkruipers hebben een voorkeur 
voor smalle sloten met ondiepe oeverzones; volwassen exemplaren komen ook in wat 
bredere wateren voor. 
 
De Kleine modderkruiper heeft een groot Euraziatisch areaal, dat zich uitstrekt van Zuid-
Europa en Zuid-Scandinavië oostelijk tot in Siberië. De Kleine modderkruiper komt in 
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heel Nederland voor, vooral in het Noord-Hollandse polderland en in Friesland, verder in 
oeverzones van grote wateren als het Ketelmeer, het IJ en alle Veluwse randmeren (ook 
midden in kranswiervelden) en in de grote rivieren en kleine rivieren als de Linge, de 
Overijsselse Vecht, de Oude IJssel en de Oude Meije.  
 
De Kleine modderkruiper is in Nederland geen bedreigde soort, maar is wel gevoelig 
voor vermesting en zuurstofloosheid, waardoor lokale populaties bedreigd kunnen 
worden. In tegenstelling tot de Grote modderkruiper wordt deze soort vaak samen met 
andere vissen aangetroffen. 
 
Kamsalamander (Triturus cristatus) 
De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Vrouwtjes kunnen een 
lengte tot 18 cm bereiken, mannetjes blijven iets kleiner (tot 16 cm).  
 
De voortplantingshabitat wordt gevormd door vrij grote, geïsoleerde, stilstaande, half 
beschaduwde, voedselrijke wateren (poelen, vennen, sloten) met een goed ontwikkelde 
water- en oevervegetatie. De wateren moeten bovendien vrij zijn van vissen en 
watervogels, die anders de eieren en larven opeten. De wateren moeten een groot deel 
van het jaar water bevatten, maar incidenteel droogvallen kan gunstig zijn voor de 
kamsalamander, omdat daarmee vissen uit het water verdwijnen. De soort overwintert 
op het land (periode november-maart). De landhabitat wordt gevormd door kleine 
landschapselementen waarin voldoende vorstvrije plaatsen aanwezig zijn zoals bosjes, 
hagen, struwelen, houtwallen, overhoekjes en bosranden.  
 
De kamsalamander komt voor in Noord- en Midden-Europa. In Nederland komt de soort 
voor ten zuidoosten van de lijn Vlissingen-Assen. De dichtheden kunnen sterk variëren. 
De soort leeft op veel plaatsen in geïsoleerde populaties. Het areaal in ons land is in de 
afgelopen eeuw naar schatting met een derde ingekrompen.  
 
De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de kamsalamander zijn het 
verdwijnen, aantasten en isoleren van de leefgebieden. Door het moderne landgebruik 
zijn veel voortplantingswateren en landhabitats verloren gegaan, terwijl van de 
overgebleven locaties veelal de kwaliteit is verslechterd. 
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Bijlage IB: beschrijving soorten van de Vogelrichtlijn Bron: Ministerie van LNV 
(tenzij anders aangegeven). 

 
Purperreiger (Ardea purpurea ssp. purpurea) 
De broedbiotoop van de Purperreiger bestaat uit moerassen met een dichte vegetatie 
van overjarig riet en verspreide opslag in de buurt van geschikte voedselgebieden (tot 
20 km buiten de kolonie in moerassen, veenweidegebieden en polders). De nesten 
worden gebouwd in (water)rietvegetaties, op drijftilvegetaties, en in Nederland vooral in 
struweel of bomen. Het Nieuwkoopse Plassengebied vormt het belangrijkste 
broedgebied, en daarnaast zijn er kleinere kolonies in andere laagveenmoerassen.  
 
De Purperreiger komt in Nederland in een (zeer) beperkt aantal gebieden voor en is de 
laatste decennia zeer sterk afgenomen in aantal van ca. 900 broedparen eind jaren ’70 
tot ca. 340 in 1998 (Bijlsma et al. 2001). In de Zouweboezem bevindt zich de grootste 
broedkolonie Purperreigers van Nederland. Na het broedseizoen maakt de soort tevens 
gebruik van aangrenzende gebieden, zoals de Biesbosch, het rivierengebied en delen 
van Zuidwest-Drenthe. Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis, amfibieën en insecten, 
die in ondiep water worden gevangen. 
 
Snor (Locustella luscinioides ssp. luscinioides) 
De broedbiotoop van de Snor bestaat uit moerasgebieden met uitgestrekte vegetaties 
van riet, lisdodde, zegge of galigaan en daarnaast uit grienden, broekbossen en 
opspuitterreinen. Van belang voor de soort zijn zangposten in de vorm van struiken. Het 
nest wordt gebouwd in ruige vegetaties op of nabij de bodem, zodat de soort erg 
gevoelig is voor schommelingen in de waterstand. Snorren foerageren dicht bij de grond 
op insecten, slakken en kreeftachtigen. De soort is de laatste decennia in Nederland in 
aantal (matig) afgenomen. 
 
Porseleinhoen (Porzana porzana) 
In Nederland komt het Porseleinhoen in zeer weinig gebieden voor en bereikt zelden 
grote aantallen (max. 58 broedparen in de Oostvaardersplassen tussen 1992-1997; 
Bijlsma et al. 2001). Het Porseleinhoen prefereert natte en moerassige terreinen, zoals 
hoogvenen, natte graslanden, zoetwatermoerassen, geïnundeerde uiterwaarden en 
verlandingszones van kleiputten, met langdurig plas-dras staande gras-, russen- of 
zeggenvegetatie in liefst open landschap met ondiep, voedselrijk water. De soort broedt 
ook wel in rietmoerassen en dichtbegroeide oevers van grachten en sloten. Het 
broedvoorkomen in Nederland beperkt zich grotendeels tot de laag- en 
hoogveenmoerassen, het rivierengebied en het IJsselmeergebied. Het voedsel bestaat 
grotendeels uit insecten en weekdieren, die worden gevangen in de slikranden. De soort 
is de laatste decennia in Nederland in aantal (matig) afgenomen. 
 
Zwarte stern (Chlidonias niger) 
De Zwarte stern is een vrij zeldzame broedvogel in Nederland. In de periode van 1992-
1997 werd het aantal broedparen geschat op 1100-1300 (SOVON). In dezelfde periode 
werden 41 broedparen geteld in de Zouweboezem. De Zwarte stern is tijdens het 
broedseizoen gebonden aan zoet water. De broedbiotoop bestaat vooral uit 
zoetwatermoerassen, vennen, uiterwaarden, plassen en sloten, en oevers van meren en 
langzaam stromende rivieren. Van belang is de aanwezigheid van drijvende 
waterplanten, in het bijzonder Krabbescheer, waarop de nesten worden gebouwd. Bij 
afwezigheid van geschikte waterplanten worden in veel gebieden speciaal voor dit doel 
uitgelegde vlotjes of andere drijvende materialen als nestgelegenheid gebruikt. 
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Plaatselijk nestelt de soort in slootkanten van graslanden en op drooggevallen 
modderplaten. De soort foerageert veel op insecten en andere ongewervelde dieren.  
 
Naast het aanbod van voldoende insecten is de aanwezigheid van visrijk water binnen 
een straal van 5 km van het nest van belang, omdat vissen een noodzakelijke aanvulling 
op het dieet vormen. Tegenwoordig broedt de soort voornamelijk in 
laagveenmoerassen, laagveengraslanden en moerassen in rivierkleigebieden. De 
aantallen Zwarte sterns zijn in Nederland de laatste decennia zeer sterk afgenomen. 
 
Tijdens de trek maakt de soort zowel gebruik van zoet- als van zoutwatergebieden. In 
de nazomer concentreren zich grote aantallen foeragerende en ruiende Zwarte sterns 
op het IJsselmeer en Markermeer, waarbij vooral het Balgzand (in het verleden ook de 
Steile Bank) en de Oostvaardersplassen worden gebruikt als slaapplaats. Daarnaast 
gebruiken ze het Schor bij Den Oever en de geoogste akkerbouwgebieden in de 
IJsselmeerpolders als voorverzamelplaats op weg naar de slaapplaatsen. 
 
Optimaal beheer Krabbenscheervegetaties 
Richtlijnen schoningsbeheer 

• Niet schonen voor september; anders kan de vegetatie zich het volgende jaar 
niet ontwikkelen. 

• Zo veel mogelijk gefaseerd schonen zodat plaatselijk delen van de vegetatie 
behouden blijven. 

• Niet alle sloten binnen een gebied tegelijk schonen. Hierdoor blijft er altijd 
geschikte vegetatie in het gebied aanwezig. 

• Een aantal sloten met grotere tussenposen schonen. Hierdoor ontstaan er 
verschillende verlandingsstadia van Krabbenscheervegetaties in het gebied. 

• Eens in de drie tot vijf jaar schonen is gunstig voor de Krabbescheerplanten, in 
sommige gevallen is minder vaak gewenst. 

Richtlijnen voor baggeren 
• Maak gebruik van een baggerpomp. Hierdoor wordt de bagger onder de 

vegetatie direct van de bodem gepompt en blijft het grootste deel van de 
waterdieren aanwezig. 

• Baggeren met baggerpomp tussen begin mei en half oktober. In deze periode 
bevinden de Krabbenscheerplanten zich niet meer op de waterbodem. Indien 
sloten toch met een kraan worden gebaggerd; De sloten gefaseerd baggeren 
waardoor Krabbenscheer niet volledig verdwijnt en natuurlijk herstel kan 
optreden. 

• Optimale diepte 80-100 cm (Ministerie LNV, 2001). 
 
Roerdomp (Botaurus stellaris) 
De Roerdomp prefereert stilstaand ondiep water met een dichte, uitgestrekte vegetatie 
van liefst overjarig riet, waarvan voldoende waterriet. Soms komt de soort ook in smalle 
rietkragen tot broeden. Wateren die geheel zijn omsloten door bos en moerasbossen 
worden gemeden. Voedselgebieden bevinden zich in de nabijheid van het nest in 
rustige plassen en sloten met voldoende randbegroeiing.  
 
Al enkele eeuwen neemt het aantal broedende roerdompen in Nederland af; een proces 
dat nog steeds niet tot staan is gebracht. In de jaren zeventig waren van de duizenden 
van weleer nog zo'n 500-700 paren over, begin jaren negentig was de stand verder 
gedaald tot 150-180 paar. Inmiddels zijn er ca. 200-250 broedparen (SOVON/CBS, 
2003). De belangrijkste overgebleven broedplaatsen liggen in Noordwest-Overijssel, de 
Oostvaardersplassen en het Gelderse Rijnstrangengebied. Door de ontwikkeling van 
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nieuwe rietmoerassen in het Lauwersmeergebied en in de bufferzone rond de Wieden 
zijn enkele nieuwe leefgebieden ontstaan.  
 
Blauwborst (Lucinia svecica ssp. cyanecula) 
De Blauwborst is gebonden aan vochtige gebieden met plaatselijk dichte, struikenrijke 
vegetatie, zoals moerassen, vennen, rivieren, beken, kanalen en sloten, voormalige 
getijdengebieden, natte heidegebieden, hoogveengebieden, maar ook akkergebieden 
(koolzaad), braakliggende terreinen en spoorbanen. De grootste aantallen broeden in 
Nederland in verruigd rietland met opslag van wilg en/of vlier. Een slikkige oever of 
anderzijds kale bodem biedt goede foerageermogelijkheden, terwijl plaatselijk dichte 
vegetatie dienst doet als nestgelegenheid en als zangpost. 
 
De verspreiding van blauwborsten in Nederland is de afgelopen dertig jaar spectaculair 
toegenomen. Veel nieuwe gebieden werden bezet, een verandering in verspreiding in 
positieve zin van meer dan 300%! Rond 1970 werden ongeveer 1000 paren vastgesteld, 
in 2000 werden maar liefst 9.000 tot 11.000 paren vastgesteld (SOVON/CBS, 2003). 
 
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) 
De Bruine Kiekendief heeft een voorkeur voor rietvelden als nestplaats. De soort broedt 
voornamelijk in rietmoerassen, oeverzones van meren, opspuitterreinen en 
inpolderingen in de laaggelegen, natte gedeelten van Nederland en maakt weinig 
gebruik van het rivierengebied, de zandgronden in Drenthe, Brabant< gelderland en 
Limburg en uitgestrekte akkerlanden. Het foerageergebied omvat zowel rietmoerassen 
als de omringende agrarische gebieden (zowel akkerland als grasland), maar ook 
ruigranden en jonge bosaanplant. Het foerageergebied strekt zich uit tot ongeveer 7 km 
van het nest.  
 
In Nederland broeden ongeveer 1300 tot 1450 paren bruine kiekendieven 
(SOVON/CBS, 2003). Het grootste deel hiervan broedt in de lage delen van Nederland. 
Over het algemeen lijkt het de bruine kiekendief goed te gaan: door het verminderd 
gebruik van pesticiden is de hoeveelheid gifstoffen in het ecosysteem afgenomen. 
 
Krakeend (Anas streptera) 
De Krakeend komt voor op allerlei zoete of zoute wateren. In augustus bevinden de 
belangrijkste pleisterplaatsen zich in Friesland, de Flevopolders, de Biesbosch, de 
infiltratiegebieden in de duinen en langs de randen van het IJsselmeergebied. In de 
winter zijn vooral het IJsselmeergebied, de noordelijke Delta en het 
benedenrivierengebied van belang.  
 
Daarnaast worden allerlei wateren in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Friesland 
gebruikt als pleisterplaats. In de loop van de winter worden de noordelijke gebieden en 
in strenge winters ook het IJsselmeer- en rivierengebied grotendeels verlaten. Op de 
hogere zandgronden en in het heuvelland van Zuid-Limburg is de soort schaars. 
Krakeenden zijn planteneters, die foerageren langs de oevers van de wateren waar ze 
verblijven. De aantallen Krakeenden in Nederland zijn stabiel. 
 
Aalscholver (Phalacrocorax carbo ssp. sinensis) 
De in Nederland broedende ondersoort van de Aalscholver broedt vooral in bomen 
(vooral wilgen, elzen en populieren) en andere verticale landschapselementen zoals 
hoogspanningsmasten en boorplatformen in de buurt van visrijke wateren in het 
binnenland en langs de kust, maar ook grondnesten komen voor. Aalscholvers zijn 
viseters die vaak in grote groepen en tot op grote afstand van de kolonie (tot 60 km) 
foerageren. In het najaar zijn vooral het Wadden-, het IJsselmeer- en Deltagebied van 
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belang als slaap- dan wel foerageergebied. Tijdens de winter maakt de soort gebruik 
van zeer uiteenlopende rustgebieden, waar vooral in het IJsselmeergebied, langs de 
grote rivieren, in het Deltagebied en in de Biesbosch’s winters grote aantallen verblijven. 
 
Sinds 1970 is de Aalscholverpopulatie fors toegenomen, na eerder door een diep dal 
gegaan te zijn. De stand heeft zich sinds de jaren '90 min of meer gestabiliseerd rond de 
19.000 tot 20.000 paren (SOVON/CBS, 2003). 
 
Kemphaan (Philomachus pugnax) 
De Kemphaan heeft als broedvogel een voorkeur voor extensief beheerde, vochtige 
graslanden met ondiepe sloten en poelen. Tegenwoordig is het voorkomen grotendeels 
beperkt tot schrale graslanden in het veenweidegebied, maar in het verleden kwam de 
soort ook veel voor in vochtige heidegebieden, natte duinvalleien, vennen en 
moerassen. De gemeenschappelijke baltsplaatsen liggen aan de waterrand, meestal op 
een iets verhoogde plek. Kemphanen foerageren in de buurt van de nest- of baltsplaats 
in natte weilanden, langs of in sloten en op ondergelopen land. Gedurende de voor- en 
najaarstrek verblijft de soort in groepen op pleister- en slaapplaatsen in Noord-
Nederland, het IJsselmeergebied, de Zaanstreek en het Deltagebied. Als 
foerageergebied gebruiken ze dan ook drogere graslanden en zelfs akkers. De 
slaapplaatsen bestaan voornamelijk uit oeverzones van allerlei plassen. Slechts kleine 
aantallen overwinteren in Nederland, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Met name in de tweede helft van de eeuw is het aantal broedende Kemphanen in 
Nederland in een vrije val geraakt: Van 6000 in 1954 via 1500 midden jaren zeventig tot 
hooguit 400-800 begin jaren negentig (SOVON/CBS, 2003). 
 
Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) 
De Blauwe Kiekendief broedt voornamelijk in verruigde rietmoerassen en vochtige 
duinvalleien op de Waddeneilanden en in zuidelijk Flevoland, terwijl in de eerste helft 
van de eeuw vooral in uitgestrekte moeras-, hoogveen-, en heidegebieden op de hogere 
zandgronden werd gebroed. De foerageergebieden strekken zich uit tot op enkele 
kilometers van het nest en omvatten vooral de omringende agrarische gebieden. 
Besloten gebieden in Oost-Nederland, stedelijke gebieden en open veenweidegebieden 
worden grotendeels gemeden. In de wintermaanden worden in Nederland veel Blauwe 
kiekendieven waargenomen die op doortrek zijn (SOVON, 1987). 
 
Visdief (Sterna hirundo) 
Visdieven komen hoofdzakelijk voor in kustgebieden, maar ook in hetbinnenland zijn 
kolonies te vinden. Vooral natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren voorzien 
in geschikte broedgelegenheid voor de Visdief. 
 
Rond 1900 broedden meer dan 30.000 paar visdieven in ons land, waarvan veruit de 
meeste langs de kust. Afschot voor de dameshoeden-modegril en het rapen van eieren 
leidde begin 20e eeuw tot een forse afname. Vanaf 1908 werd de soort beschermd en 
namen de aantallen weer flink toe, met een top van 45.000 paren in 1939. Vervuiling en 
het verdwijnen van belangrijke broedgebieden als De Beer (tot 20.000 paren rond 
1940!) in de jaren ’60 zorgde voor een sterke afname. In 1965 waren er slechts 5000 
paren over, waarna een voorzichtig herstel inzette. Dat gold niet voor het binnenland, 
waar de soort nog slechts sporadisch tot broeden komt. Momenteel broeden jaarlijks 
18.000 tot 19.500 paar visdieven in ons land, nog altijd veel minder dan voor de 
milieuramp van de jaren zestig. 
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Visarend (Pandion haliaetus) 
De Visarend is een viseter, die gebonden is aan open watergebieden (vooral zoete 
wateren) met voldoende aanbod aan vis. De belangrijkste pleisterplaatsen liggen in het 
IJsselmeergebied, het Friese merengebied, het Utrechts plassengebied en langs de 
grote rivieren. Maar ook elders bij allerlei zoete wateren wordt de soort regelmatig 
gezien (SOVON 1987). 
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Bijlage 2 
 Aantallen broedparen vogels 
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Aantal paren broedvogels (doelsoorten) in de Zouweboezem, 2000-2003 en 2005-2006. 
Bron: Bell et al. (2004), Van der Winden (2005, 2006).  
 
In de jaren 2000 en 2001 is het gebied ten noorden van de A27 geteld, exclusief het 
natuurontwikkelingsgebied De Boezem (“2000N – 2002 N”); in 2003 het gehele gebied in beheer bij 
ZHL (“2003 totaal”). Niet ingevuld: niet geïnventariseerd. In 2005 werden alleen De Boezem en de 
Zederik geïnventariseerd, in 2006 het hele vogelrichtlijngebied Zouweboezem. 
 

 
 
 

soort/jaar 2000 N 2001 N 2002 N 2003 totaal 2005 2006 
fuut    14 4 20 
dodaars 1 0 0 0 1 1 
roerdomp 2 2 3 2 2 0 
purperreiger 82 69 124 101 157 174 
knobbelzwaan    2 2 2 
grauwe gans    25-43 40 80 
kolgans    29-45 1 30 
canadese gans    27-30 21 52 
nijlgans    9 3 11 
bergeend    1 1 0 
krakeend 1 1 1 à 2 4 13 18 
slobeend 2 1 1 8 16 6 
zomertaling 0 1 1 2 2 2 
tafeleend 0 0 1 1 1 1 
krooneend 0 1 0 0   
kuifeend 3 3 1 1 1 3 
bruine 
kiekendief 

2 2 à 3 3 4 3 7 

sperwer    1  3 
buizerd    1  4 
waterral 4 6 6 16 11 14 
porseleinhoen 2 3 1 0  1 
klein waterhoen 0 à 1 0 0 0  0 
watersnip 2 1 1 0  0 
kievit    7 12 11 
tureluur    1 8 3 
grutto    1 2 2 
zwarte stern 40 34 34 30 29 31 
bosuil    1  1 
blauwborst    32 11 43 
snor 7 8 7 13 7 14 
grote karekiet 0 2 0 0  0 
rietzanger    79 48 121 
matkop    7  6 
baardman 2 4 3 1 1 0 
buidelmees 0 à 1 0 0 0  0 
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