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  Voorwoord  

In het kader van de Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) zijn er plannen voor 

de aanleg van recreatiegebied Bremerberg aan het noordzijde van het Veluwemeer. 

Het gemeentebestuur van Dronten is onlangs akkoord gegaan met een scopewijziging 

van dit project. Omdat de maatregelen die zijn voorzien een effect kunnen hebben op 

het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren dienen zij getoetst te worden aan de 

instandhoudingsdoelen voor dit Natura 2000-gebied. Daarnaast is ook een toetsing 

wenselijk naar de eventuele effecten op bij de Flora- en faunawet. Daarom heeft de 

Gemeente Dronten Bureau Waardenburg verzocht om een natuurtoets uit te voeren 

om de (mogelijke) effecten te benoemen en aan te geven op welke wijze negatieve 

effecten kunnen worden beperkt en gecompenseerd.  

 

Mogelijke effecten op de Flora- en faunawet worden in een apart document uitgewerkt 

(Hoefsloot 2013). Voorliggend rapport is te beschouwen als de oriëntatiefase van de 

habitattoets, zoals omschreven in de Natuurbeschermingswet 1998 (artikelen 19d t/m 

19j). 

 

Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 

 

Abel Gyimesi veldbezoek, rapportage; 

Camiel Heunks veldbezoek, rapportage, projectleiding; 

 

 

Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd 

voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 

kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 

Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd. Jan van der Winden (Bureau 

Waardenburg) heeft commentaar geleverd op een eerdere versie van voorliggend 

rapport. 

 

Vanuit Gemeente Dronten werd de opdracht begeleid door de heer J. van Duin en 

G.A. van den Heuvel. A. Hellingwerf (Provincie Flevoland) en J. van der Perk 

(recreatieschap Veluwerandmeren) hebben commentaar geleverd op een eerdere 

versie van voorliggend rapport. Wij danken hen voor de prettige samenwerking. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

In het kader van de Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) zijn er plannen 

opgesteld voor de aanleg van recreatiegebied Bremerberg aan het noordzijde van het 

Veluwemeer. Om de horecapotentie van deze locatie te onderzoeken, heeft de 

gemeente Dronten onlangs een marktconsultatie gehouden. Uit deze marktconsultatie 

is naar voren gekomen dat de Bremerbaai als een standalone voorziening 

onvoldoende potentie biedt voor horecavoorzieningen. Recreatiebedrijf Aqua Centrum 

Bremerbergse Hoek (onderdeel Monda vakantieparken) heeft laten weten wel 

interesse te hebben, indien de Bremerbaai aansluitend aan hun bedrijf zou worden 

gerealiseerd. Dit zou betekenen dat het project in aangepaste vorm circa 700 meter 

ten oosten van de oorspronkelijk beoogde locatie gerealiseerd zou worden. 

Landschapsbureau Maris heeft deze optie uitgewerkt in een schetsontwerp, die 

bestuurlijk met het Aquacentrum is besproken. Uitkomst is dat beide partijen potentie 

zien in een integrale ontwikkeling van het Aqua Centrum en de Bremerbaai. 

 

Het gemeentebestuur van Dronten is akkoord gegaan met de scopewijziging. Omdat 

de maatregelen die zijn voorzien een effect kunnen hebben op het Natura 2000-

gebied Veluwerandmeren dienen zij getoetst te worden aan de 

instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied. Daarnaast is ook een toetsing 

wenselijk naar de eventuele effecten op bij de Flora- en faunawet, die in een apart 

document wordt uitgewerkt. 

 

Begin 2013 heeft Bureau Waardenburg het plan voor een recreatiegebied bij de 

Bremerbergse Hoek op effecten beoordeeld in het kader van de 

Natuurbeschetrmingswet 1998 (“Passende beoordeling inrichting Veluwerandmeren 

IIVR fase 2; Heunks et al. 2013). In de Passende beoordeling werd geconcludeerd dat 

het project in cumulatie met andere projecten geen significante negatieve effecten 

heeft op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. 

De locatie en opzet van de werkzaamheden wordt echter gewijzigd en de genoemde 

Passende beoordeling dient derhalve op dit punt geactualiseerd te worden. De 

centrale vraag van voorliggende studie is dan ook of de conclusies uit de Passende 

beoordeling IIVR fase 2 gehandhaafd blijven indien de herinrichting van het 

recreatiegebied in de Bremerbergse Hoek wordt uitgevoerd conform de scope-

wijziging. 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de oriëntatiefase van de geplande 

werkzaamheden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Voor een 

nadere uitleg van het wettelijk kader, zie bijlage 1. 

 

Door de provincie Flevoland is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) uitgewerkt. Het 

dichtstbijzijnde EHS-gebied, Spijk-Bremerberg, ligt enkele tientallen meters ten 
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noorden van het plangebied (bron: www.flevoland.nl). Een beoordeling van eventuele 

effecten op de EHS valt buiten de scope van voorliggend rapport.  

 

In het rapport wordt verslag gedaan van bronnenonderzoek, bepaling van de effecten 

op beschermde habitattypen, planten en dieren (Natura 2000). Tevens worden de 

mogelijkheden voor mitigatie en de noodzaak tot compensatie van de effecten 

onderzocht (indien van toepassing). 

 

Het doel is zo veel mogelijk informatie te verzamelen om te bepalen of de ingreep kan 

leiden tot overtredingen van de wetten en regels die toezien op bescherming van de 

natuur. Als dat het geval is, en de effecten niet significant negatief zijn voor het 

behalen van de instandhoudingsdoelen, wordt advies gegeven onder welke 

voorwaarden vergunning (Nbwet) zou kunnen worden verkregen. 

 1.2 Aanpak toetsing Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt grotendeels in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Als het 

plan/project negatieve effecten heeft op het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is 

een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: “Nbwet”) 

vereist. Ook kunnen maatregelen om negatieve effecten te voorkomen, ter 

verminderen nodig zijn. Voor een nadere uitleg van het wettelijk kader, zie bijlage 1. 

 

De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een oriëntatiefase van de 

habitattoets, dat wil zeggen een verkennend onderzoek naar de effecten op 

beschermde natuurgebieden (waaronder wij in dit rapport verstaan: Natura 2000-

gebieden en beschermde natuurmonumenten).  

 

De belangrijkste vraag van deze toetsing is: bestaat er een reële kans op significante 

negatieve effecten op beschermde natuurgebieden of kan het optreden van significant 

negatieve effecten met zekerheid worden uitgesloten? 

Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen: 

- Welke beschermde natuurgebieden (Natura 2000, Beschermde Natuur-

monumenten) liggen binnen de invloedssfeer van het plan/project? Wat zijn de 

instandhoudingsdoelen voor deze natuurgebieden? 

- Wat is de ligging van het plangebied ten opzichte van de habitattypen, de leef-

gebieden van soorten of andere natuurwaarden waarvoor de betreffende 

natuurgebieden zijn aangewezen? Welke functies heeft het plangebied en zijn 

invloedssfeer voor deze beschermde natuurwaarden? 

- Welke effecten op beschermde natuurgebieden heeft de ingreep? 

- Welke maatregelen kunnen worden genomen om de effecten te vermijden of te 

verminderen? Hoe effectief zijn deze mitigerende maatregelen?  

- Wat zijn de effecten van het plan/project als deze worden beschouwd in 

samenhang met andere activiteiten en plannen, met andere woorden, wat zijn 

de cumulatieve effecten? 

- Is nader onderzoek nodig? 
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- Kunnen significante effecten (inclusief cumulatieve effecten) significant worden 

uitgesloten?  

- Moet voor de werkzaamheden een vergunning worden aangevraagd? 

- Moet voor de vergunningsaanvraag een nadere toetsing worden uitgevoerd? 

 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt zijn: 

- Er treden met zekerheid geen effecten op; er is geen vergunning nodig en 

evenmin aanvullende maatregelen. Wel wordt aanbevolen de conclusies van dit 

onderzoek aan het bevoegd gezag voor te leggen. 

- Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Voor het project 

is een vergunning nodig, die kan worden aangevraagd op basis van een 

“passende beoordeling” en na het doorlopen van de ADC-toets (zie Bijlage 1). 

Vooroverleg met het bevoegd gezag is noodzakelijk. 

- In andere gevallen, er zijn (mogelijk) wel effecten, maar die zijn beperkt en 

zeker niet significant, bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. Aan 

de vergunning kunnen maatregelen gekoppeld zijn om negatieve effecten 

additioneel te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet nodig 

om significante effecten te voorkomen, maar kunnen opgelegd worden door het 

bevoegd gezag. 

 

De effecten van de ingreep worden getoetst aan de instandhoudingsdoelen die voor 

het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren gelden. Deze zijn ontleend aan het 

aanwijzingsbesluit (LNV 2009). Indien significant negatieve effecten niet kunnen 

worden uitgesloten kunnen aanvullende mitigerende maatregelen onderzocht worden 

in een Passende Beoordeling. 

 

 1.4 Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een 

actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen zijn online 

beschikbare bronnen geraadpleegd, waaronder telmee.nl, soortenbank.nl en 

waarneming.nl. Het voorkomen van waterplanten (fonteinkruiden, kranswieren) is 

gebaseerd op gegevens van Rijkswaterstaat verzameld in 2012.  

 

De lijst van beschermde soorten en de verspreiding daarvan is door ons aangevuld op 

grond van recente onderzoeksrapporten en kennis aanwezig bij de uitvoerders van 

het onderzoek. Een volledige lijst van bronnen is te vinden in de literatuurlijst achter-

aan in dit rapport. Op basis van veldbezoeken op 6 en 19 september 2013 is 

beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio voorkomende beschermde 

soorten. 
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 2 Plangebied en ingreep  

 2.1 Het plangebied 

Beschrijving plangebied 

Het plangebied bestaat uit twee delen: de Bremerbaai en het eiland de Ral. De 

Bremerbaai ligt halverwege aan de noordoever van het Veluwemeer, ten zuidoosten 

van Biddinghuizen in Flevoland. De Bremerbaai en het eiland De Ral ten zuiden 

daarvan, ligt in de Bremerbergse Hoek, de overgang van het smalle gedeelte van het 

Veluwemeer in het noorden naar het brede gedeelte in het zuiden.  

 

Bremerbaai 

De oever is hier oost-west georiënteerd, in tegenstelling tot de noordoost-zuidwest 

oriëntatie van de rest van de noordoever. Het plangebied grenst direct aan het Aqua 

Centrum Bremerbergse Hoek in het oosten en strekt zich uit tot circa 450 m naar het 

westen, waar de dijk van het westen naar het zuidwesten draait. Aan de noordkant ligt 

het bosgebied Bremerberg, deel van de Ecologisch Hoofdstructuur (figuur 2.1). 

 

 

Figuur 2.1  Ligging van het plangebied in de Bremerbergse Hoek ten opzichte van 
het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren en de huidige situatie. 

 

De planlocatie in de Bremerbaai heeft een omvang van circa 5 ha.
.
 Dit omvat de oever 

en het ondiepe water, maar ook het aangrenzende deel van de Bremerbergdijk. Het 

meest westelijke 100 – 150 m van het plangebied is in de huidige situatie een, met 

basaltblokken, verharde oever direct aan de dijk, die via een smalle (< 5 m) rietstrook 

in open water overgaat (figuur 2.2).  
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Figuur 2.2 Het westelijke 150 m van het plangebied, liggend tegen de 
Bremerbergdijk. 

 

Het oostelijke ruim 300 m van het plangebied omvat een <100 m brede buitendijkse 

landstrook van zand, die richting het oosten overgaat in de camping van het Aqua 

Centrum (figuur 2.3). Dit stuk land is in het verleden aangelegd als een openbaar 

strand, dat in de loop der jaren verruigd raakte. Het terrein is nu deels begroeid met 

verschillende soorten struiken en bomen. Langs de dijk is een strook bos aanwezig 

van 20 – 30 meter breed. Grauwe abelen zijn de grootste bomen in het plangebied. In 

de open randen van de struik- en boomvakken groeit voornamelijk hennegras. De 

open plaatsen worden jaarlijks gemaaid. Op plaatsen die regelmatig betreden worden 

is open zand aanwezig. In het bos en in de oeverbegroeiing zijn paadjes aanwezig die 

zijn ontstaan door recreanten en vissers. Tijdens de veldbezoeken is vastgesteld dat 

op verschillende plaatsen afval is achtergelaten en wordt er ‘wild’ gekampeerd (sporen 

van kampvuren).  

De toegang tot het water wordt door rietkragen, natte strooieselruigtes en 

bosschages beperkt tot enkele plekken (figuur 2.4). Over de hele lengte van het land 

zijn basaltblokken aangebracht, op verschillende plaatsen in combinatie met een 

houten damwand. De waterdiepte is direct aan de oever circa -0,05 (m –NAP) en de 

bodem is zandig. De huidige bodemhoogte in het water is -0,1 – -0,2 (m –NAP). 

Alleen aan de westkant staat er langs de oever een rietkraag. Deze steekt bij het 

breedste punt circa 15 meter het water in. Een deel van de planlocatie in het water is 

in het zomerhalfjaar begroeid met ondergedoken waterplanten zoals kranswieren en 

fonteinkruiden.  
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Figuur 2.3  Het plangebied gezien vanaf de Bremerbergdijk. Op de zandplaat 
groeien bomen en struiken, in het open water riet. Rechts achter 
is eiland De Ral zichtbaar. 

 

 

Figuur 2.4  De begroeiing (bomen en struiken) in het plangebied loopt door 
aan de waterrand. In het open water groeit riet. De landgrens is 
verstevigd door basaltblokken in het water (vooraan in beeld). 
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De dijk is met een grazige bloemrijke vegetatie begroeid die jaarlijks enkele malen 

wordt gemaaid. Onderaan de dijk loopt een oud fietspad, dat niet meer in gebruik is. 

Het is vervangen door een nieuw fietspad dat bovenop de dijk doorloopt. Het gebied is 

momenteel niet met de auto via een openbare weg te bereiken. Vanaf de waterkant 

kunnen kano’s en boten in de hoek van de Bremerbergdijk en de westkant van het 

strand aanleggen. 

 

Eiland De Ral 

Het Eiland De Ral ligt op ruim 800 meter afstand ten zuiden van de oeverlijn van het 

plangebied Bremerbaai. Het eiland ligt tussen de eilanden De Snip en De Kwak en is 

circa 4 ha in oppervlakte. Op De Ral staan in vergelijking met de Bremerbaai oudere 

en hogere bomen. De hoge bomen betreffen voornamelijk populieren. Verder groeien 

er zomereiken en ruwe berken op het eiland. De vegetatie op De Ral is ruiger, onder 

de boomlaag groeit een dichte struikvegetatie met bramen, liguster, meidoorn en iep. 

Aan de oostzijde van het eiland is een vochtig elzenbos aanwezig. Door het bos lopen 

verschillende paadjes die deels worden onderhouden als pad en deels door betreding 

buiten de paden zijn ontstaan. De oevers zijn qua vegetatie en oeververdediging 

vergelijkbaar met de oever van de Bremerbaai. Riet en natte strooiselruigte en een 

vooroever van basaltblokken. Aan de noordzijde van het eiland is een jachthaven 

(max. 50 ligplaatsen) aanwezig met een recent aangebrachte aanlegsteiger. Bij de 

haven staat een afvalcontainer. Verspreid op het eiland staan palen waaraan 

prullenbakken bevestigd zijn geweest, de prullenbakken zijn niet meer aanwezig. Op 

twee plaatsen zijn wc-hokjes aanwezig die zijn vernield en niet meer in gebruik zijn. 

Op het eiland is het toegestaan om tenten te plaatsen. Op ongeveer 50 meter ten 

zuiden van de haven zijn een kampvuurplaats en een houten overkapping aanwezig 

op een open plaats in het bos. Tijdens het veldbezoek is op veel plaatsen gedumpt 

afval aangetroffen. In het bos zijn verschillende afgehakte stammen gevonden. Het 

hout is waarschijnlijk gebruikt voor kampvuren waarvan op verschillende plaatsen 

sporen van zijn aangetroffen. 

 

Volgens de bedrijfsleider van het Aquacentrum gaan er in de warme maanden van het 

jaar regelmatig jongeren naar het eiland De Ral. De jongeren waden vanaf Nunspeet 

naar het eiland en verblijven de nacht op het eiland. De jongeren vernielen het 

meubilair en zagen hout voor kampvuren. De eilanden aan weerszijden van De Ral 

worden niet of nauwelijks gebruikt door jongeren en recreanten. 

 

Beschermde gebieden 

Het deel van het plangebied op het vaste land (circa 2,2 ha) valt buiten het Natura 

2000-gebied Veluwerandmeren, maar grenst er direct aan. Het deel van het 

plangebied dat nu open water is (in totaal 2,8 ha) en het eiland De Ral, valt binnen de 

begrenzing van het Natura 2000-gebied (zie figuur 2.1).  
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 2.2 De ingreep 

De gemeente Dronten is voornemens het openbare strand bij de Bremerbergse Hoek 

in het Veluwemeer opnieuw in te richten. Het project heeft tot doel het aanleggen van 

een robuuste structuur (strand, aanlegsteiger, horeca) die als basis dient voor het 

ontwikkelen van de Bremerbergse Hoek tot een goed ontsloten recreatiegebied mede 

met het oog op de lokale bevolking van Biddinghuizen. 

 

De volgende ingrepen zijn voorzien (zie figuur 2.5): 

A. de uitbreiding van het bestaande strand; 

B. aanleg van een speeleiland; 

C. de aanleg van golfbrekers om het zandstrand te fixeren; 

D. de realisatie van een pier met aanlegsteiger in het Veluwemeer; 

E. de aanleg van een horecavoorziening/strandpaviljoen;  

F. aanbrengen van kunstobjecten (landmarken); 

G. verplaatsen van de aanlandingsplaats van het pontje; 

H. verplaatsing van het surfstrand; 

I. herinrichting eiland de Ral 

J. het verleggen van het fietspad naar de oude locatie onder aan de dijk;  

K. de aanleg van een (openbare)  toegangsweg; 

L. de aanleg van een parkeerplaats. 

 

Ingreep A t/m I vinden plaats binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren. De overige ingrepen (J t/m L) liggen buiten de begrenzing van het 

Natura 2000-gebied. Ingreep F t/m J zijn nieuwe onderdelen die nog niet beoordeeld 

waren in de Passende beoordeling inrichting Veluwerandmeren (IIVR fase 2; Heunks 

et al. 2013). De overige ingrepen vormden al deel van de oorspronkelijke plannen 

voor de herinrichting van het recreatiegebied bij de Bremerbergse Hoek. 

In algemene zin gelden de volgende uitgangspunten voor de voorgenomen ingrepen: 

- De werkzaamheden zullen in de periode maart-oktober uitgevoerd worden. 

- Het gebruik van het recreatiegebied is seizoensgebonden (in de periode april-

oktober). 

- Er wordt geen straatverlichting aangebracht, de locatie is bedoeld voor recreatie 

in de daglichtperiode. 

Voor de effectbepaling van de afzonderlijke ingrepen zijn per onderdeel de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 

A. uitbreiding van het bestaande strand; 

- Aan de westkant van het plangebied wordt een nieuw zandstrand gerealiseerd 

met een lengte van circa 100 meter en een breedte van maximaal 50 meter. 

- De huidige harde oever wordt omgezet in zandstrand. Hiermee verdwijnen de 

houten damwandbeschoeiing en basaltblokken. 

- Op plaatsen waar de nieuwe oever op de overheersende windrichting is 

georiënteerd wordt de oever verstevigd met stortsteen. 

- Het bestaande strand wordt op twee punten verder in de richting van het open 

water uitgebreid door het aanbrengen van zand.  
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- In totaal wordt ca. 1,5 ha open water omgezet in zandstrand (figuur 2.2). 

- Circa de helft van het aangebrachte zand blijft onder de waterlijn, zodat het 

gebied verondiept wordt van -0,1 m NAP naar +0,2 NAP op. 

- De andere helft van het aangebrachte zand (circa 0,75 ha) verbreedt het 

aanwezige zandstrand ten laste van het open water. 

- Een deel van het aanwezige riet wordt verwijderd. Op andere vergelijkbare 

plaatsen binnen het plangebied wordt riet aangeplant. In de effectbepaling is 

uitgegaan netto overcompensatie van het  areaal rietvegetaties. 

- Tijdens de herinrichting van het oude strandgedeelte worden zo min mogelijk 

bomen gekapt en uitgedund (maximaal 20%). 

 

B. aanleg speeleiland 

- Op 50-100 meter afstand van de oever wordt een speeleiland in het water 

aangelegd. Het speeleiland is lopend te bereiken en bedoeld voor kinderen. 

- Het eiland wordt ingericht met een grasweide, een zandstrandje en bomen. Langs 

de oever wordt riet geplant.  

 

C. de aanleg van golfbrekers om het zandstrand te fixeren 

- Op circa 100 m afstand van de oever worden op de bodem golfbrekers in de vorm 

van geotubes (gevuld met zand) aangebracht.  

- De golfbrekers worden 50 cm onder waterniveau (bij zomerpeil) geplaatst.  

 

D. de realisatie van een pier met aanlegsteiger in het Veluwemeer 

- Aan de oostkant van het plangebied is een pier met aanlegsteiger voorzien. De 

pier zal een lengte van circa 100 meter en een breedte van 10-12 meter krijgen.  

- De pier wordt geplaatst voordat de basaltblokken elders langs de oever verwijderd 

worden. 

- De pier wordt op de bodem geplaatst en verankerd zonder bodemberoering. 

- De aanlegsteiger is exclusief bedoeld voor het tijdelijk aanmeren, en niet voor 

overnachten /lozen /tanken enz. 

 

E. de aanleg van een horecavoorziening/strandpaviljoen 

- Gelegen aan de oostkant van het plangebied, tegen de huidige camping van het 

Aqua Centrum zal een horecavoorziening gebouwd worden (deze locatie is in de 

huidige situatie bestemd als surfstrand). 

- De horecavoorziening zal geopend zijn van april t/m oktober. 

 

F. aanbrengen van kunstobjecten (landmarken) 

- Aan het eindpunt van het nieuw te realiseren strand en de steiger worden 

landmarken in de vorm van hoge kunstwerken aangebracht. Mogelijk zal dit in de 

vorm van gekleurde lichtpunten gebeuren, die ter oriëntatie dienen zodat de 

aanwezigheid van het recreatieterrein vanaf de doorgaande weg (N306) zichtbaar 

wordt. De kunstwerken zorgen niet voor verlichting van de oever en verlichten het 

wateroppervlak niet. 
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G. verplaatsen van de aanlandingsplaats van het pontje 

- De aanlandingsplaats aan de Flevolandse kant van het pontje Bremerberg-

Polsmaten (Nunspeet) wordt verplaatst naar de nieuwe steiger in de Bremerbaai.  

- Het vaarschema blijft ongewijzigd en beperkt zich tot het zomerseizoen. 

 

H. verplaatsing van het surfstrand 

- Het surfstrand wordt verplaatst naar het eiland de Ral. Op de Ral komt het 

surfstrand op een locatie binnen het bestaande recreatieve medegebruik. 

- De intensiteit en ruimtelijke verdeling van het surfen blijft ongewijzigd. Surfen blijft 

conform de huidige situatie beperkt tot de periode van 1 april t/m 31 september. 

 

I. herinrichting eiland de Ral 

- Bestaand bos wordt uitgedund. In totaal wordt maximaal 20% van de bomen 

verwijderd;  

- Aanleg van een gebouw voor het surfkamp; 

- Aanleg van sanitaire voorzieningen voor het surfkamp; 

- Het surfkamp is geopend van 1 april t/m 31 september. 

 

J. het verleggen van het fietspad 

- Het huidige fietspad wordt verplaatst naar de oude locatie onder aan de dijk 

(buitendijks).  

 

K. de aanleg van een (openbare) toegangsweg 

- De nieuw aan te leggen weg loopt vanaf de rotonde bij de kruising N708/N306 tot 

aan de parkeerplaatsen (op de dijk). 

- De weg is doodlopend. 

 

L. de aanleg van een parkeerplaats 

- Het aanleggen van 100 – 150 parkeerplaatsen boven op de dijk, i.p.v het huidige 

fietspad. 

- Het parkeerterrein is in de winterperiode (oktober t/m maart) niet toegankelijk.  

 

 

Het Aqua Centrum wenst de horecavoorziening jaarrond te exploiteren en een 

beheerderswoning te realiseren. Het concept voorontwerp bestemmingsplan bevat 

deze voorzieningen niet. Als deze voorzieningen in het ontwerp bestemmingsplan wel 

opgenomen worden, zal nader onderzoek naar het jaarrond exploiteren van de 

horecavoorziening en de beheerderswoningen plaats moeten vinden. 
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Figuur 2.5 Plangebied van Bremerbaai (bron: voorontwerp bureau 
Maris, dd. 13 november 2013). 
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 3 Toetsing Natuurbeschermingswet 1998 

 3.1 Gebiedsbeschrijving Veluwerandmeren 

De Veluwerandmeren zijn ontstaan door de drooglegging van de polders Oostelijk 

Flevoland in 1957 en bestaan uit de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer (ca. 600 

ha), Veluwemeer (ca. 3.100 ha) en Wolderwijd/Nuldernauw (ca. 2.400 ha). In de jaren 

60 kwamen hier op grote schaal kranswiervelden voor, maar toen de meren langzaam 

aan eutrofer werden en zelfs algenbloei optrad, zijn deze eind jaren 60 verdwenen. 

Door verbetering van de rioolwaterzuiveringinstallaties (rwzi’s) van Harderwijk en 

Elburg en door doorspoeling met nutriëntarm polderwater verbeterde de waterkwaliteit 

in de jaren tachtig. Het duurde echter tot ca. 1990 voordat de kranswiervegetatie weer 

op bescheiden schaal tot ontwikkeling kwam. De ontwikkelingen gingen daarna zo 

goed dat het gebied nu één van de grootste oppervlakten aan kranswiervegetaties in 

ons land bevat. 

 

Met de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied verbeterde ook de 

voedselbeschikbaarheid voor watervogels, waaronder vele trekvogels. Het gebied is 

van grote internationale betekenis voor in water foeragerende watervogels. Het gebied 

heeft een slecht ontwikkelde land-water overgang in verband met een gefixeerd, 

tegennatuurlijk waterpeil (winterstreefpeil –30 cm NAP, zomerpeil –5 cm NAP). 

 

 3.2 Instandhoudingsdoelen en kernopgaven 

Een gedetailleerde beschrijving van de instandhoudingsdoelen en wezenlijke 

kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is opgenomen in bijlage 2. 

In deze bijlage zijn ook de doelen van het voormalig Beschermde Natuurmonument 

Drontermeer opgenomen. In tabel 3.1 tot en met 3.4 zijn de instandhoudingdoelen 

beknopt weergegeven. 

  

 
Tabel 3.1 Habitattypen waarvoor de Veluwerandmeren zijn 

aangewezen en hun instandhoudingsdoelen (bron: 
aanwijzingsbesluit Veluwerandmeren, LNV 2009). 

Naam doel omvang doel kwaliteit 

H3140 Kranswierwateren behoud behoud 

H3150 Meren met krabbenscheer 

en fonteinkruiden 

behoud behoud 
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Tabel 3.2 Soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn waarvoor de Veluwe-
randmeren zijn aangewezen en hun instandhoudingsdoelen (bron: 
aanwijzingsbesluit Veluwerandmeren, LNV 2009). 

Naam doel omvang leefgebied doel kwaliteit leefgebied 

H1149 Kleine 

modderkruiper 

behoud behoud 

H1163 

Rivierdonderpad 

achteruitgang ten gunste van ander 

habitattype of soort toegestaan 

behoud 

H1318 Meervleermuis behoud behoud 

 

 

In tabel 3.3 en tabel 3.4 zijn respectievelijk de instandhoudingdoelstellingen van de 

aangewezen broedvogels en niet-broedvogels weergeven. 

 

 
Tabel 3.3 Broedvogels waarvoor de Veluwerandmeren zijn aangewezen en hun 

instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Veluwerandmeren, 
LNV 2009). 

Naam doel omvang 

leefgebied 

doel kwaliteit leefgebied instandhoudingsdoel 

Roerdomp uitbreiding verbetering 5 broedpaar 

Grote karekiet uitbreiding verbetering 40 broedpaar 
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Tabel 3.4 Instandhoudingsdoelen (‘seizoensgemiddelde’) en 
herstelopgaves niet-broedvogels Natura 2000-gebied 
Veluwerandmeren (LNV 2009) * = seizoensgemiddelde in de 
seizoenen 1999/2000 – 2003/2004; ** = soorten waarvoo0r in 
het aanwijsbesluit een opgave voor verbetering is 
geformuleerd (bron: aanwijzingsbesluit Veluwerandmeren, 
LNV 2009). 

Naam doel omvang 

leefgebied 

doel kwaliteit 

leefgebied 

doel populatie 

(draagkracht voor; 

seizoensgemiddelde, tenzij 

anders vermeld) 

Fuut behoud behoud 400 

Aalscholver behoud behoud 420 

Grote zilverreiger behoud behoud 40 (seizoensmaximum) 

Lepelaar behoud behoud 3 

Kleine zwaan behoud behoud 120 

Smient behoud behoud 3.500 

Krakeend behoud behoud 280 

Pijlstaart behoud behoud 140 

Slobeend behoud behoud 50 

Krooneend behoud behoud 30 

Tafeleend behoud behoud 6.600 

Kuifeend behoud behoud 5.700 

Brilduiker behoud behoud 220 

Nonnetje behoud behoud 60 

Grote zaagbek behoud behoud 50 

Meerkoet behoud behoud 11.000 

 

 3.3 Voorkomen van habitattypen en -soorten van de Habitatrichtlijn 

 3.3.1 Voorkomen habitattypen in Veluwerandmeren 

Kranswieren zijn lagere waterplanten die zeer gevoelig zijn voor de waterkwaliteit. 

Samen met kranswieren, vormen verschillende fonteinkruidsoorten een belangrijke 

voedselbron voor watervogels die in de Veluwerandmeren pleisteren zoals kleine 

zwanen, krooneenden, tafeleenden en meerkoeten. Kranswiervelden vormen tevens 

leefgebied voor kleine modderkruiper. Kranswieren kunnen tot 2,5 – 3 meter 

waterdiepte groeien maar zijn afhankelijk van de hoeveelheid lichtinval (Platteeuw et 

al. 2006). Kranswieren eisen helder water (Noordhuis & van den Berg 2002).  
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In de Veluwerandmeren zijn ondergedoken waterplanten wijd verspreid over het 

gehele gebied. De waterplantenvegetaties vormen de basis van de habitattypen 

H3140 en H3150 en worden om deze reden in het vervolg van het rapport als dus-

danig besproken. Er groeien verschillende soorten kranswieren en fonteinkruiden in 

de randmeren (tabel 3.5). Binnen de randmeren liggen de belangrijkste kranswier-

velden en fonteinkruidvelden in het Veluwemeer en Wolderwijd / Nuldernauw (Rijks-

waterstaat 2012).  

 

De afgelopen decennia is de interne bedekking  (bedekkingspercentage x opper-

vlakte) en verspreiding van waterplanten sterk toegenomen (zie tabel 3.6 en figuur 3.1 

voor ontwikkeling sinds 2001). De toename van waterplanten is het gevolg van vele 

maatregelen die getroffen zijn om de waterkwaliteit in de Veluwerandmeren te 

verbeteren. De waterplanten versterken daarnaast zelf ook het ecologisch gezonde en 

stabiele milieu onder meer door het vastleggen van de bodem. Tevens bieden 

waterplanten leefgebied aan vissen en vormen voedsel voor vogels. In recente jaren 

zijn er maatregelen getroffen om de waterkwaliteit verder te verbeteren. In 2009 is in 

het kader van het Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR; eerste fase) de vierde 

trap van de waterzuivering bij Harderwijk in gebruik genomen en is de fosfaatbelasting 

in het Natura 2000-gebied verder afgenomen. Tussen 2009 en 2012 is de interne 

bedekking van de kranswieren met enkele honderden hectaren toegenomen (tabel 

3.6). 

 
Tabel 3.5 Interne bedekking (ha) van waterplanten in 2012 en het areaal ondiep 

water (opp 0-3 m NAP) binnen de begrenzing van de Veluwerandmeren. 
In bijlage 3 zijn de verspreidingskaarten met de interne bedekkings-
klassen (bedekkingspercentage x oppervlakte) van de waterplanten 
weergegeven. Bron: waterplantenkartering 2012 van de 
Veluwerandmeren (GIS gegevens Rijkswaterstaat, met gridcelresolutie 
van 10x10 meter).  

Interne bedekking (ha) 2012 

Kranswier 2.672 

Sterkranswier 489 

Schedefonteinkruid 74 

Tenger fonteinkruid 62 

Doorgroeid fonteinkruid 56 

Totaal opp waterplanten (ha) 3.353 

Opp 0-3 m NAP (ha) 4.930 
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Tabel 3.6 Ontwikkeling waterplantenvegetaties in de periode 2003-2012 in de 
Veluwerandmeren (interne bedekking in ha, bron: Heunks et al. 2013) en 
procentuele toe- en afname 2012 ten opzichte van 2009 (jaar van 
aanwijzing Natura 2000-gebied). De waarden voor 2012 zijn iets 
afwijkend van de waarde voor 2012 in tabel 3.5. De waarden in tabel 3.5 
zijn gebaseerd op de GIS gegevens van Rijkswaterstaat, met 
gridcelresolutie van 10x10 meter. Deze gegevens zijn niet voor andere 
jaren beschikbaar. Voor een vergelijking met voorgaande jaren zijn 
daarom in onderstaande tabel de geïnterpoleerde waarden gebruikt (zie 
ook figuur 3.2).  

 

  2001 2003 2006 2009 2012 verschil 

            2012-2009 

Kranswier 2.249 1.524 2.222 2.112 2.572 +21% 

Sterkranswier 6 6 45 189 475 +151% 

Schedefonteinkruid 68 67 80 52 142 +172% 

Tenger fonteinkruid 69 15 131 78 70 -10% 

Doorgroeid 
fonteinkruid 88 8 34 11 56 +413% 
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Figuur 3.1 Trendmatige ontwikkeling van de interne bedekking  (bedekkings-
percentage x oppervlakte) van waterplantenvegetaties in de 
Veluwerandmeren vanaf 2001. De procentuele toe- en afname ten 
opzichte van 2009 (jaar van aanwijzing Natura 2000-gebied 
Veluwerandmeren) is weergegeven in tabel 3.6. 
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 3.3.2 Voorkomen habitattypen in plangebied 

In het Veluwemeer bij de Bremerbergse Hoek, en zo ook in het plangebied, komen 

plaatselijk dichte bedekkingen kranswieren voor. Daarnaast komt schedefonteinkruid 

in kleine hoeveelheden voor. Sterkranswier, doorgroeid fonteinkruid en tenger 

fonteinkruid groeien er spaarzaam. Gebaseerd op waterplantenkarteringen uit 2012 

zijn in figuur 3.2 de interne bedekkingen (bedekkingsklasse x oppervlakte) van 

kranswieren en schedefonteinkruid in het plangebied weergegeven (Rijkswaterstaat 

2012). Hieruit blijkt dat de bedekking van waterplanten tot een diepte van ongeveer -2 

m NAP vrij homogeen is. Uitgedrukt in percentage van bedekking op deze diepten 

variëren de waarden tussen 40 en 80%. De totale geschatte interne bedekking aan 

waterplanten in het plangebied bedraagt 1,7 hectare. Deze oppervlakte wordt bijna in 

zijn geheel door kranswiervelden bedekt. De totale oppervlakte aan schede-

fonteinkruid begroeiing is 0,06 ha, en de gezamenlijke oppervlakte van andere water-

planten is minder dan 0,01 ha. 
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Figuur 3.2  Interne bedekking (m

2
)
 
waterplanten per diepteklasse (in cm tov NAP) 

voor het deel van het plangebied wat binnen de Natura 2000-
begrenzing ligt.  

 

 3.4 Voorkomen van soorten van Bijlage II Habitatrichtlijn 

Rivierdonderpad 

In de Veluwerandmeren zijn oevers met stortsteen een belangrijk deel van het 

leefgebied van de rivierdonderpad. De rivierdonderpad komt in dit habitat algemeen 

voor. Over de hele lengte van de oevers binnen het plangebied liggen basaltblokken. 

De rivierdonderpad komt dan ook voor in het plangebied (Hoefsloot 2013). De soort is 

sterk plaatsgebonden en komt in de regel niet ver van zijn vaste steen of hol. Uit 
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eerdere bemonsteringen in het Veluwemeer bleek dat in een geschikt habitat 

gemiddeld 201 – 274 dieren per ha aanwezig kunnen zijn (Rutjes 2004).  

 

Kleine modderkruiper  

De kleine modderkruiper komt algemeen voor in de randmeren, onder meer in 

kranswiervelden. Het plangebied heeft circa 1,7 ha kranswiervelden. In 

kranswiervelden variëren dichtheden van kleine modderkruiper tussen de 49 – 69 

individuen per ha (Rutjes 2004). 

 

Meervleermuis 

De meervleermuis is een relatief grote vleermuissoort die zich heeft gespecialiseerd in 

het jagen boven groot open water, zoals kanalen, vaarten, plassen en meren, 

waaronder de Veluwerandmeren (Limpens et al. 1997). Het foerageren gebeurt door 

vliegend boven het wateroppervlak met de poten insecten van het water af te plukken. 

Foerageergebieden liggen veelal binnen 10 km afstand van kraamkolonies, de 

vliegroutes lijken vooral ook over watergangen te liggen (Broekhuizen et al. 1992; 

Janssen & Schaminée 2004). Kraamkolonies en verblijfplaatsen van de soort 

bevinden zich in diverse typen gebouwen (kerken, boerderijen, woonhuizen), steevast 

in de nabijheid van waterrijke gebieden. De mannetjes leven in de kraamtijd solitair of 

in kleine groepjes.  

 

De Veluwerandmeren vormen voor de meervleermuis niet het belangrijkste leefgebied 

van het land, maar het gebied ligt wel strategisch ten opzichte van de 

concentratiegebieden in de lage delen van het westen en noorden van Nederland 

(Janssen & Schaminée 2004). Meervleermuizen maken gebruik van open water en 

oevers van onder andere het Veluwemeer (Limpens 2002).   

 

 3.5 Voorkomen van soorten van de Vogelrichtlijn 

De Veluwerandmeren zijn aangewezen voor de roerdomp en de grote karekiet als 

broedvogels. Deze soorten zijn geheel afhankelijk van (riet)oevers. In het plangebied 

zijn gefragmenteerde rietkragen aanwezig, met een totale oppervlakte van circa 1 ha. 

Er zijn geen broedgevallen van deze soorten in dit gebied bekend. Het dichtstbijzijnde 

territorium van de grote karekiet was in 2012 aanwezig ten oosten van het Aqua 

Centrum (op circa 1,5 km afstand van het plangebied) in een rietstrook langs de oever 

(bron: waarneming.nl). Roerdompen broeden niet in de omgeving.  

 

Van de niet-broedvogels zijn overdag langs de kust in het winterhalfjaar groepen 

rustende brilduikers, kuif- en tafeleenden en meerkoeten aanwezig, waarvan een deel 

van de soorten zich in de nacht over het gehele gebied verspreiden om te foerageren. 

Veelal worden op de bodem levende driehoeksmosselen gegeten. Op enkele dichtbij 

liggende vaste monitoringspunten van driehoeksmosselbanken in het Veluwemeer zijn 

hoge mosseldichtheden aanwezig (Bouma et al. 2009). Daarom is het aannemelijk dat 

ook in het plangebied driehoeksmosselen voorkomen.  
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In kleine aantallen kunnen andere watervogels in het plangebied voorkomen. Kleine 

zwanen die ook in de wintermaanden op kranswieren foerageren in het Veluwemeer 

hebben voornamelijk foerageergebieden langs de zuidoever. Langs de noordoever 

komen kleine zwanen slechts in geringe aantallen voor, en dan vooral verder naar het 

noordoosten (Jansen 2008, eigen waarnemingen Bureau Waardenburg).  

 

 3.6 Effectbepaling  

Totaaleffect per soort of habitat 

De werkwijze van de effectbepaling is in hoofdlijnen conform de aanpak in de 

Passende Beoordleing voor het IIVR (Heunks et al. 2013). Zo geven de kwantitatieve 

effecten per soort aan hoeveel leefgebied in omvang of kwaliteit toe- of afneemt. 

Ontbrekende kennis is aan de hand van aannames en een rekenmodel (zie 

rekenmodellen en –aannames hieronder) (Platteeuw et al., 2006, Heunks et al. 2013) 

ingeschat. Met deze schattingen is getracht een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de 

effecten te geven.  

 

Bij de interpretatie van de kwantitatieve gegevens worden de kwalitatieve effecten in 

verhouding tot elkaar gewogen. Zo kunnen positieve en negatieve effecten tegen 

elkaar afgewogen worden, waarbij een expert oordeel gevormd wordt voor de omvang 

van de kwalitatieve effecten. Hierbij zijn maten als omvang van de kwalitatieve 

effecten (over het gehele gebied en intensief), richtinggevend voor een inschatting van 

de omvang ervan. De sommering van kwalitatief en kwantitatief effect is vervolgens 

per soort of habitattype bepaald en vormt het totaal effect. 

 

Rekenmodellen en -aannames 

Verlies van driehoeksmosselbestanden, kranswier- en fonteinkruidvelden is met 

behulp van het model WAVOMIJ versie 1 (Noordhuis et al. 2000) omgerekend naar 

een afname van het aantal (foeragerende) vogels (draagkrachtbenadering). Naast het 

voorziene verlies in beschikbaarheid van voedselgebied (als gevolg van gedeeltelijk 

verdwijnen ervan) is bij de meeste varianten rekening gehouden met 20% verlies van 

beschikbaar voedsel vanwege beperking van de foerageertijd als gevolg van een 

toename van de mate van verstoring in desbetreffende gebiedsdelen.    

 

Voor de habitattypen is door Bureau Waardenburg een vergelijkbare systematiek voor 

de afname in geschikt leefgebied gehanteerd. Voor de vegetaties die onderdeel 

uitmaken van de habitattypen is berekend welk aandeel als gevolg van de voor-

genomen ingreep permanent zal verdwijnen. Voor de kleine modderkruiper is 

kwalitatief beoordeeld in hoeverre geschikt leefgebied (ondiep water met 

waterplanten) wordt aangetast. Voor de meervleermuis en rivierdonderpad is op basis 

van een expert oordeel bepaald of er sprake kan zijn van een effect. 

 

 



 

28 

 3.6.1 Effecten op habitattypen 

In het plangebied komen vooral waterplanten voor die behoren tot het habitattype 

‘Kranswierwateren’ (kranswier spec.) en in geringe mate schedefonteinkruid die 

behoren tot het habitattype ‘Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’. Het 

voorkomen van andere waterplanten (sterkranswier, doorgroeid fonteinkruid, tenger 

fonteinkruid) is verwaarloosbaar. 

 

Een oppervlakte van 2,9 ha
 

van het plangebied valt binnen de Natura 2000-

begrenzing van de Veluwerandmeren. De huidige bodemhoogte in het plangebied 

bedraagt 0 – 2,1 m -NAP. Een deel van dit open water (1,3 ha met een gemiddelde 

bodemhoogte van 0,9 m -NAP) zal verdwijnen door de herinrichting. Het deel dat open 

water blijft (1,6 ha) heeft momenteel een bodemhoogte van 1,3 m –NAP. Dit deel 

wordt met een flauw verloop verondiept door zand aan te brengen. Door de 

landuitbreiding en verondieping van het water zullen de huidige kranswier- en 

schedefonteinkruidvelden (in totaal 1,7 ha) verdwijnen. Tot ca. 2,50 m waterdiepte 

kunnen kranswieren zich vrijwel geheel herstellen, omdat kolonisatie vanuit de 

omringende kranswiervelden mogelijk is (Noordhuis & van Schie 2004). Echter, voor 

de effectbepaling van voorliggende studie is voorzichtigheidshalve de aanname 

gemaakt dat waterplantenvegetaties wegens op recreatie gericht beheer niet 

terugkeren.  

 

Bovenstaande betekent een permanent netto (maximaal) verlies van 1,7 ha 

kranswiervelden en 0,06 ha
 
fonteinkruiden in het plangebied. Uitgedrukt ten opzichte 

van de totale interne bedekking van het habitattype H3140 ‘Kranswieren’ in de 

Veluwerandmeren in 2012 (3161 ha; tabel 3.5) bedraagt dit verlies 0,06% (tabel 3.7). 

Het totale verlies aan waterplanten behorende tot het habitattype H3150 

‘Krabbenscheer en fonteinkruiden’ (waaronder schedefonteinkruid, tenger fonteinkruid 

en doorgroeid fonteinkruid) ten opzichte van de totale bedekking in de 

Veluwerandmeren in 2012 (192 ha; tabel 3.5) bedraagt het verlies minder dan 0,001% 

(tabel 3.7).  

 

 3.6.2 Effecten op soorten van Bijlage II Habitatrichtlijn 

Rivierdonderpad 

Als gevolg van de ingreep verdwijnen langs circa 350 m oever in enkele meter breedte 

basaltblokken die de habitat vormen van de rivierdonderpad. Daarentegen worden de 

westkant van het nieuw aangelegde strand, het speeleiland en het begin van de 

aanlegsteiger met stortstenen verstevigd. Vooral langs de pier wordt een brede strook 

aan stortstenen aangebracht. Netto brengt de ingreep geen noemenswaardig verschil 

in de hoeveelheid stortstenen. Wel treedt er door de werkzaamheden tijdelijke 

verstoring, tijdelijk verlies van habitat en mogelijk sterfte op. Om dit effect te 

minimaliseren, wordt  de aanleg van de pier met stortstenen gerealiseerd, voordat de 

basaltblokken elders verwijderd worden. Hierdoor wordt vooraf vervangend leefgebied 

voor de rivierdonderpad gerealiseerd. Omdat netto geen noemenswaardig 

habitatverlies optreedt en de tijdelijke effecten geminimaliseerd worden, is het effect 
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op de populatie van de rivierdonderpad in de Veluwerandmeren verwaarloosbaar 

(tabel 3.7). 

 

Kleine modderkruiper  

Aangenomen wordt dat de kleine modderkruiper in de ondiepe gedeeltes (tot 3,0 m 

waterdiepte) van de Veluwerandmeren in kranswiervelden voorkomt. Het plangebied 

valt in zijn geheel binnen deze diepteklasse. Bij de werkzaamheden zal 1,7 ha aan 

leefgebied (kranswiervelden) van de kleine modderkruiper permanent verloren gaan 

(tabel 3.7).  

 

Meervleermuis 

Het leefgebied van de meervleermuis wordt op de projectlocatie niet of hooguit 

verwaarloosbaar aangetast. Door de herinrichting van de Bremerbaai verdwijnt een 

klein gedeelte open water. Dit is verwaarloosbaar klein ten opzichte van het totale 

areaal leefgebied (<0,001%). Omdat de landmarken slechts als oriëntatiepunten 

dienen en de wateroppervlak of de oever niet belichten, zal hun effect op het 

leefgebied van de meervleermuis te verwaarlozen zijn (tabel 3.7).  

 

 

 3.6.3 Effecten op broedvogels 

Door de geplande werkzaamheden zullen de nu aanwezige rietkragen verdwijnen 

(circa 1 ha). Op verschillende plaatsen (westkant van het plangebied, langs het 

speeleiland en tegen de pier; zie figuur 2.1) wordt echter nieuw riet gepland, met een 

totale oppervlakte van 1,8 ha. Door de nieuwe rietaanplant neemt het areaal 

potentieel leefgebied voor deze broedvogelsoorten netto toe. Negatieve effecten op 

broedvogels waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld, kunnen derhalve 

worden uitgesloten (tabel 3.7).  

 

 

 3.6.4 Effecten op niet-broedvogels 

Effect op foerageermogelijkheden 

Door de ingreep verdwijnt een zeer beperkt oppervlak aan kranswieren. Hierdoor kan 

het aanbod aan waterplanten en de bereikbaarheid in de toekomst minder worden, 

waardoor de foerageermogelijkheden van herbivore watervogels afnemen. In totaal 

verdwijnt in het plangebied 1,7 ha aan kranswieren. Deze omvang is dermate klein 

(0,06% van de totale omvang van kranswieren in de Veluwerandmeren) dat het effect 

verwaarloosbaar is.  

 

Bij uitvoering van de verondieping na aanleg van strand, speeleiland en steiger gaan 

driehoeksmosselbanken in dit gebied verloren. Daardoor zal de foerageerareaal van 

tafeleend, kuifeend, brilduiker en meerkoet afnemen (tabel 3.7). Het effect wordt 

verminderd door het aanleggen van geotubes op de bodem, die nieuw 

hechtingssubstraat voor driehoeksmosselen vormen. 
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Verstoring 

De verplaatsing van het surfstrand en de aanlandingsplaats van het pontje zal geen 

verandering in de intensiteit van de verstoring van niet-broedvogels met zich 

meebrengen ten opzichte van de huidige situatie. Verstoring door de toegenomen 

recreatie op het strand beperkt zich tot de periode april-oktober (de horecavoorziening 

is buiten deze periode dicht). In het winterhalfjaar, wanneer de aangewezen niet-

broedvogels in grote aantallen voorkomen, wordt het gebied niet toegankelijk en 

daarom zal de verstoring van het plangebied door recreatie niet anders zijn dan in de 

huidige vorm. Het effect van landmarken op watervogels is te verwaarlozen. De 

ingreep zal, door het aanleggen van golfbrekers en in het water stekende landstukken, 

mogelijk nieuwe, beschutte rustplaatsen voor watervogels bieden, zoals achter het 

speeleiland en de pier. Dit kan een positief effect hebben op niet-broedvogels. 

 

Tijdelijke effecten 

Tijdens de werkzaamheden kunnen zowel de aanwezigheid van machines en 

schepen als het geluid van de werkzaamheden tijdelijk enige hinder veroorzaken voor 

watervogels die overdag rusten en/of foerageren. De werkzaamheden zijn echter 

gepland in de periode maart-oktober, wanneer de aangewezen niet-broedvogels niet 

of in kleine aantallen voorkomen. Het tijdelijke verstorend effect van de werkzaam-

heden is hierdoor verwaarloosbaar en heeft geen gevolgen voor de aantallen niet-

broedvogels in de Veluwerandmeren. 

 

 3.6.5 Effecten op Beschermde Natuurmonumenten 

De ingreep is gepland buiten de begrenzing van het (voormalig) Beschermd 

Natuurmonument ‘Drontermeer’. Omdat de ontwikkeling buiten de begrenzing 

plaatsvindt worden de geomorfologie, natuurschoon en flora en vegetatie niet 

aangetast. Ook is er geen sprake van verstoring van fauna als gevolg van externe 

werking. Er is daarom geen sprake van effecten op de aanvullende doelen van het 

(voormalig) Beschermd Natuurmonument Drontermeer. 

 

 3.6.6 Vergelijking effecten met de Passende Beoordeling IIVR  

De aanleg van een recreatiegebied bij de Bremerbergse Hoek is beoordeeld in de 

Passende beoordeling inrichting Veluwerandmeren (IIVR fase 2; Heunks et al. 2013). 

In deze Passende beoordeling werd geconcludeerd dat het project in cumulatie met 

andere plannen of projecten geen significante negatieve effecten heeft op de 

instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. De centrale 

vraag van voorliggende studie was dan ook of de conclusies uit de Passende 

beoordeling IIVR fase 2 gehandhaafd blijven indien de herinrichting van het 

recreatiegebied in de Bremerbergse Hoek wordt uitgevoerd conform de 

scopewijziging. In tabel 3.7 is een vergelijking gemaakt tussen de beoordeelde 

effecten in de twee studies. Hieruit blijkt dat de effecten vrijwel gelijk zijn.  
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Tabel 3.7 Effecten van de herinrichting van het recreatiegebied bij de 
Bremerbergse Hoek op soorten of habitats waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn opgesteld voor de Veluwerandmeren. 
Kwantitatieve effectbepaling in percentage toe- of afname van totaal 
leefgebied of habitatoppervlak. Kwalitatieve effectbepaling: ++ is positief, 
+ = licht positief, 0 = geen effect, - = licht negatief en -- = negatief. 

 

Instandhoudingsdoel 

IIVR 

effect 
 nieuw 

effect 

 

Instandhoudings-

doel 

IIVR 

effect 
 IIVR 

effect 

3140 Chara-vegetaties -0,06  -0,06 

 

fuut 0  0 

3150 Potamogeton-

vegetaties -0,03 
 

0,00 

 

aalscholver 0 
 

0 

 

  

  

nonnetje 0  0 

kleine modderkruiper -  - 

 

grote zaagbek 0  0 

rivierdonderpad +  0 

 

grote zilverreiger 0  0 

meervleermuis 0  0 

 

lepelaar 0  0 

 

  

  

kleine zwaan 0  0 

roerdomp 0  0 

 

smient 0  0 

grote karekiet 0  0 

 

krakeend 0  0 

 

  

  

pijlstaart 0  0 

 

  

  

krooneend -0,11  -0,11 

 

  

  

tafeleend -0,06  -0,06 

 

  

  

kuifeend -0,01  -0,01 

 

  

  

brilduiker -0,06  -0,06 

 

  

  

meerkoet -0,06  -0,06 

       

 

slobeend 0  0 

 

Van alle voorgenomen ingrepen vinden ingreep J t/m L buiten de begrenzing van het 

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren plaats. Onder de overige ingrepen maakten A 

t/m E al deel uit van de oorspronkelijke plannen voor de herinrichting van het 

recreatiegebied bij de Bremerbergse Hoek (zie §2.2; Ingreep A t/m E). Deze zijn reeds 

beoordeeld in de Passende Beoordeling Integrale Inrichting Velweurandmeren 

(Heunks et al. 2013). De overige ingrepen (Ingreep F t/m I) zijn nieuwe onderdelen die 

nog niet eerder beoordeeld zijn in de Passende beoordeling.  

Voor wat betreft de onderdelen die reeds in de oorspronkelijke ingreep waren 

voorzien, maar vanwege de scopewijziging de locatie en opzet van de 

werkzaamheden wordt gewijzigd, zijn de effecten slechts op enkele punten veranderd. 

Er gaat evenveel kranswier (Chara) vegetatie verloren. Het effect op de kleine 

modderkruiper is onveranderd (licht negatief). Het effect op watervogels is ook gelijk 

gebleven. Een verandering ten opzichte van de eerdere beoordeling is enerzijds dat 

minder fonteinkruid (Potamogeton) vegetatie gaat verdwijnen, vanwege de minder 
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dichte bedekking op de nieuwe locatie. Anderzijds verandert de netto lengte van de 

stortsteen oevers niet wezenlijk, waardoor het licht positieve effect op de 

rivierdonderpad verdwijnt, maar ook geen negatief effect heeft.  

 De nieuwe onderdelen die in de oorspronkelijke ingreep niet voorzien waren 

(Ingreep F t/m I in §2.2), hebben geen effect op Natura 2000-doelsoorten of 

habitattypen. Het aanbrengen van landmarken dient slechts als oriëntatiepunt en de 

wateroppervlak of de oever worden niet belicht. Dit heeft geen effect op de 

meervleermuis en niet-broedvogels waarvoor de Veluwerandmeren als Natura 2000-

gebied zijn aangewezen. Het verplaatsen van de aanlandingsplaats van het pontje en 

het surfstrand betreft in de huidige situatie al bestaande seizoensgebonden 

(zomerhalfjaar) activiteiten, die in intensiteit (en daardoor het niveau van verstoring) 

niet zullen veranderen. De herinrichting van eiland De Ral wordt ook uitgevoerd ten 

behoeve van surfactiviteiten in de zomerperiode. Het eiland vormt momenteel geen 

habitat voor Habitatrichtlijn- of Vogelrichtlijn soorten. 
 

 3.7 Cumulatieve effecten  

 3.7.1 Habitattypen 

Er zijn negatieve effecten gevonden voor beschermde habitattypen van het Natura 

2000-gebied Veluwerandmeren en daarom is een cumulatiestudie nodig. De 

cumulatiestudie die is uitgevoerd in het kader van de Passende Beoordeling van het 

IIVR (Heunks et al. 2013) laat zien dat alle IIVR maatregelen en overige 

ontwikkelingen gezamenlijk een beperkt negatief effect zullen hebben op het 

habitattype H3140 ‘Kranswierwateren’ (-3,13%) en H3150 ‘Meren met krabbenscheer 

en fonteinkruiden’ (-6,58%). Het effect op ‘Kranswierwateren’ is na aanpassing van de 

plannen voor de herinrichting van het recreatiegebied Bremerberg is onveranderd 

gebleven. Het kleine negatieve effect op ‘ fonteinkruiden’ vervalt, en het cumulatieve 

effect zal -6,55% worden, ten opzichte van de huidige omvang (gegevens 2012) van 

dit habitattype in de Veluwerandmeren.  

 

 3.7.2 Soorten van Bijlage II Habitatrichtlijn 

Er zijn negatieve effecten gevonden voor beschermde soorten van de Habitatrichtlijn 

van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren en daarom is een cumulatiestudie 

nodig. De cumulatiestudie die is uitgevoerd in het kader van de Passende Beoordeling 

van het IIVR (Heunks et al. 2013) laat zien dat alle IIVR maatregelen en overige 

ontwikkelingen gezamenlijk een licht negatief effect hebben op het leefgebied van de 

kleine modderkruiper (Heunks et al. 2013). De aangepaste plannen brengen geen 

veranderingen met zich mee voor de populaties van kleine modderkruiper.  
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De Passende beoordeling voor de gezamenlijke IIVR projecten liet een licht positief 

effect zien van de ingrepen op het leefgebied van de rivierdonderpad en de 

meervleermuis (Heunks et al. 2013). De ingrepen bij de herinrichting van de 

Bremerbergse Hoek zullen geen permanent effect hebben op het leefgebied van 

rivierdonderpad en de meervleermuis. Omdat er geen effecten zijn, zijn de effecten in 

cumulatie met andere projecten niet van betekenis. 

 

 3.7.3 Broedvogels 

Negatieve effecten op broedvogels zijn niet aanwezig. Omdat er geen effecten zijn, 

zijn de effecten in cumulatie met andere projecten niet van betekenis. 

 

 3.7.4 Niet-broedvogels 

Er zijn negatieve effecten gevonden voor beschermde soorten van de Vogelrichtlijn 

van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Op basis van de oorspronkelijke 

plannen waren in de Passende beoordeling IIVR lichte negatieve effecten op niet-

broedvogels aanwezig (Heunks et al. 2013). De effecten op deze vogelsoorten na 

beoordeling van de nieuwe plannen zijn onveranderd gebleven. Dat betekent dat de 

foerageerareaal van tafeleend, kuifeend, brilduiker en meerkoet licht afnemen (zie 

tabel 3.7). 

 3.8 Significantie van effecten 

 3.8.1 Habitattypen 

Uit de cumulatiestudie blijkt dat het verlies van habitattypen H3140 ‘Kranswierwateren’ 

ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de eerdere plannen. Bovendien is het verlies 

van habitattype H3150 ‘Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’ minder volgens 

de nieuwe plannen. Eerder is beoordeeld dat een significant negatief effect op het 

behalen van de instandhoudingsdoelen van beide habitattypen met zekerheid uit te 

sluiten is. Dit zal na aanpassing van de plannen niet veranderen. 

 

 3.8.2 Soorten van Bijlage II Habitatrichtlijn 

Het verlies van het leefgebied van de kleine modderkruiper is onveranderd gebleven 

ten opzichte van de eerdere plannen voor de herinrichting van de Bremerbergse 

Hoek. Eerder is beoordeeld dat een significant negatief effect op het behalen van de 

instandhoudingsdoelen van de kleine modderkruiper, als gevolg van de voorgenomen 

ingrepen, met zekerheid uit te sluiten is. Dit zal na aanpassing van de plannen niet 

veranderen. 

 

Omdat negatieve effecten niet optreden, zijn significant negatieve effecten op  de 

leefgebieden en populaties van rivierdonderpad en meervleermuis in het Natura 2000-

gebied Veluwerandmeren uitgesloten. 
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 3.8.3 Broedvogels 

Omdat negatieve effecten niet optreden, zijn significant negatieve effecten op  

leefgebieden en populaties van broedvogels met instandhoudingsdoelen van het 

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren uitgesloten. 

 

 3.8.4 Niet-broedvogels 

De negatieve effecten op niet-broedvogels zijn na aanpassing van de plannen van 

vergelijkbare omvang. In de Passende beoordeling IIVR (Heunks et al. 2013) is 

beoordeeld dat significant negatieve effecten op niet-broedvogels uitgesloten zijn. 

Deze conclusie is geldig voor het nieuwe initiatief. 
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 4 Conclusies en aanbevelingen 

 4.1 Conclusies 

Natuurbeschermingswet 1998 

De herinrichting van het recreatiegebied in de Bremerbergse Hoek kan negatieve 

effecten veroorzaken op de Veluwerandmeren in het licht van de instandhoudings-

doelen voor het habitattype H3140 ‘Kranswieren’, voor de Habitatrichtlijn soort kleine 

modderkruiper en voor de Vogelrichtlijn soorten krooneend, tafeleend, kuifeend, 

brilduiker en meerkoet. De aard en omvang van deze effecten is vergelijkbaar met de 

effecten die zijn beoordeeld in de Passende Beoordeling Integrale Inrichting 

Veluwerandmeren Fase 2 (Heunks et al. 2013).  

 

Dat betekent tevens dat de scopewijziging van de herinrichting van het recreatie-

gebied en de nieuwe plannen voor herinrichting van het eiland De Ral geen 

additionele negatieve effecten als gevolg hebben ten opzichte van het eerdere 

initiatief. Dit betekent dat de eerder getrokken conclusies van de Passende 

beoordeling ook voor de nieuwe situatie geldig zijn en dat de ingrepen geen significant 

negatief effect hebben in het licht van de instandhoudingsdoelen voor het Natura 

2000-gebied Veluwerandmeren. Omdat er beperkte negatieve effecten kunnen 

optreden wordt geadviseerd om een Nbwet-vergunning aan te vragen.  

 

 4.2 Aanbevelingen 

Hoewel niet noodzakelijk om significante effecten te voorkomen, zijn er wel 

mogelijkheden om eventuele resterende negatieve effecten te beperken. Deze worden 

hieronder kort weergegeven.  

 

- Het tijdelijke verstoring van rivierdonderpad kan geminimaliseerd worden door 

voorzorgsmaatregelen te nemen conform de uitgangspunten en de beschrijving 

door Hoefsloot (2013). Na aanleg van de pier kunnen de oude basaltblokken 

optimaal van west naar oost, richting de pier, verwijderd worden, om zo de dieren 

richting de nieuwe habitat te leiden. 

- Het plaatsen van verbodsborden kan bijdragen aan het voorkomen van gebruik 

(kitesurfen, aanleggen boten en uitlaten van honden) van het strand en dus extra 

verstoring in de winterperiode. 

- De geschiktste periode voor de aanlegwerkzaamheden is tussen 15 juli en 1 

november. Dit is de periode na voortplanting en voor winterrust van vissen, 

amfibieën en insecten en na de zaadzetting van planten (BTL 2008). 

- Wanneer de watertemperatuur boven de 25 graden komt, kunnen de 

werkzaamheden beter uitgesteld worden. Hiermee wordt voorkomen dat door 

opwerveling zuurstofloosheid ontstaat en vissen sterven (Gedragscode Unie van 

Waterschappen, blz 31). 
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- Bij plotselinge vissterfte door onverklaarbare redenen kan een terzake kundig 

persoon ingeschakeld te worden. Deze kan onderzoeken of dit verband houdt met 

de werkzaamheden en op basis daarvan al dan niet adviseren de werkzaam-

heden op te schorten of te verplaatsen. 
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Bijlage 1  Wettelijk kader 

 1.1 Inleiding 

In deze bijlage wordt in het kort beschreven wat de wettelijke kaders zijn voor 

opstellen van ecologische beoordelingen van ruimtelijke ingrepen en andere 

handelingen. In de natuurbeschermingswetgeving wordt een onderscheid gemaakt 

tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is in 

Nederland verankerd in de Flora- en faunawet, de gebiedsbescherming in de Natuur-

beschermingswet 1998 (§1.2 van deze bijlage). Met deze wetten geeft Nederland 

invulling aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. De Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) heeft sinds 1 oktober 2010 de procedures bij ruimtelijke 

ingrepen ingrijpend gewijzigd (§ 1.4).  

 1.2 Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) vormt de invulling van de 

gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en heeft tot doel het 

beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland. De belang-

rijkste zijn Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten. 

 

Habitattoets 

In de habitattoets dient onderzocht te worden of een activiteit, gelet op de instand-

houdingsdoelstellingen, negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied kan hebben 

en zo ja of deze gevolgen significant kunnen zijn. In beginsel dient dit plaats te vinden 

door middel van een passende beoordeling. Om procedurele redenen kan er voor 

worden gekozen om een oriëntatiefase – soms ook wel ‘voortoets’ genoemd – te 

doorlopen. De inhoudelijke studie is in grote lijnen identiek. De oriëntatiefase kan 

leiden tot de conclusie dat een passende beoordeling noodzakelijk is als significante 

effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. In de passende beoordeling 

kan aanvullend onderzoek uitgevoerd worden er kunnen in de passende beoordeling 

ook mitigerende maatregelen opgenomen worden die er voor zorgen dat significante 

effecten met zekerheid zijn uit te sluiten. 
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Natura 2000-gebieden 

Habitattoets: de toetsing van projecten en plannen volgens de Nbwet (verkort) 

Artikel 19d, lid1:  Het is verboden zonder vergunning (...) projecten te realiseren of andere handelingen te 

verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (...) de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 

de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant 

verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige 

projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke 

kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.  

Artikel 19e: [Het bevoegd gezag] houdt bij het verlenen van een vergunning rekening  

 a. met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking 

heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, kan hebben voor een Natura 2000-gebied; 

 b. met een vastgesteld beheerplan, en 

 c. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale 

bijzonderheden. 

Artikel 19f, lid1: Voor projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een 

Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen 

significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt de initiatiefnemer een 

passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de 

instandhoudingsdoelstelling van dat gebied. 

Artikel 19g, lid 1: Indien een passende beoordeling is voorgeschreven kan een vergunning slechts worden 

verleend indien [het bevoegd gezag] zich op grond van de passende beoordeling ervan heeft 

verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. 

lid 2: Bij ontstentenis van alternatieve oplossingen voor een project kan [het bevoegd gezag] ten aanzien 

van Natura 2000-gebieden waar geen prioritair type natuurlijke habitat of prioritaire soort voorkomt, 

een vergunning  voor het realiseren van het desbetreffende project slechts verlenen om dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. 

lid 3: Ten aanzien van Natura 2000-gebieden waar een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire 

soort voorkomt, kan [het bevoegd gezag] bij ontstentenis van alternatieve oplossingen voor een 

project of andere handeling een vergunning slechts verlenen: 

 a. op argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of 

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten of 

 b. na advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang. 

Artikel 19h, lid 1: Indien een vergunning om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt 

verleend voor projecten, waarvan niet met zekerheid vaststaat dat die de natuurlijke kenmerken 

van het Natura 2000-gebied niet aantasten, verbindt [het bevoegd gezag] aan die vergunning in 

ieder geval het voorschrift inhoudende de verplichting compenserende maatregelen te treffen. 

 

N.B. Het bevoegd gezag is meestal gedeputeerde staten van plaats waar het project plaatsvindt, maar 

soms is dat de minister van EZ. 

 

Artikel 19j, lid1: Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan 

dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant 

verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen rekening 

 a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en 

 b. met het voor dat gebied vastgestelde beheerplan. 

lid 2: Voor plannen, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 

2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 

gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan een passende 

beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhou-

dingsdoelstelling. 
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Samenvattend is de procedure als volgt: 

In een ‘oriëntatiefase’ of ‘passende beoordeling’ wordt onderzocht of een activiteit, 

gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, negatieve effecten voor een Natura 2000-

gebied kan hebben en zo ja of deze gevolgen significant kunnen zijn. De effecten 

worden apart en in samenhang met die van andere plannen en projecten 

(‘cumulatieve effecten’) beoordeeld. In de oriëntatiefase dient de beoordeling plaats te 

vinden zonder de mitigerende maatregelen mee te wegen, al kan het zinvol zijn de 

mitigatiemogelijkheden vast in beeld te brengen. De toetsen kunnen de volgende 

uitkomsten hebben. 

• Er zijn geen effecten. Vanuit de Nbwet zijn er dan geen vervolgstappen nodig. 

Er zijn geen beperkingen aan de activiteit.  

• Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Hierin worden op 

basis van de beste wetenschappelijke kennis effecten op de habitats en 

soorten ingeschat, rekening houdend met cumulatieve effecten en met het 

effect van mitigerende maatregelen.  

• In andere gevallen, er zijn (mogelijk) wel effecten, maar die zijn beperkt en 

zeker niet significant, bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. 

Aan de vergunning kunnen maatregelen gekoppeld zijn om negatieve effecten 

additioneel te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet nodig 

om significante effecten te voorkomen, maar zijn gewenst door het bevoegd 

gezag. 

 

Het verdient altijd aanbeveling de uitkomsten van de toets met het bevoegd gezag te 

bespreken. Uit de passende beoordeling kan blijken dat er geen effecten zijn. Als het 

treffen van mitigatie leidt tot het voorkomen van effecten die anders wel optreden, dan 

is een vergunning noodzakelijk. Ook als uit de passende beoordeling blijkt dat er wel 

effecten zijn, maar deze zijn zeker niet significant is een vergunning noodzakelijk. Een 

vergunning kan op basis van de passende beoordeling worden verleend. Als uit de 

passende beoordeling volgt dat er mogelijk of zeker significante effecten zijn dan moet 

een vergunning worden aangevraagd. Die mag alleen worden verleend als er voldaan 

is aan alle drie onderstaande ADC-criteria: 

- Er zijn geen geschikte Alternatieven. 

- Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder 

redenen van sociale en economische aard. 

- Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie 

 

Cumulatieve effecten 

In het onderzoek naar cumulatieve effecten, wordt het effect van het onderhavige plan 

of project in combinatie met andere ingrepen in beeld gebracht. Het werkdocument 

“Toepassing begrippenkader” (Ministerie van LNV, 2007) stelt voor om het begrip 

cumulatie als volgt te definiëren:  

“De effecten van de voorgestelde eigen activiteit op de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied in combinatie met 

de effecten van andere activiteiten en plannen”. 
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Met andere woorden: in een studie naar de cumulatieve effecten dienen alle 

activiteiten (bestaand gebruik, nieuwe projecten) en plannen te worden betrokken, die 

op dezelfde instandhoudingsdoelstellingen negatieve effecten kunnen hebben als het 

eigen project. Het doet daarbij in beginsel niet ter zake of er een verband is tussen het 

eigen project en de andere activiteiten en plannen, of dat de effecten tijdelijk zijn of 

(naar verwachting) slechts beperkt van omvang zijn.  

 

Significantie 

Voor de invulling van het begrip significantie volgen wij de ‘Leidraad significantie’ van 

het Steunpunt/Regiebureau Natura 2000 (Steunpunt 2010). Van significante effecten 

kan sprake zijn als ten gevolge van menselijk handelen het verwezenlijken van de 

instandhoudingsdoelen sterk wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in 

ieder geval zo, als het oppervlak van een habitattype of een leefgebied of de kwaliteit 

van habitattype of leefgebied of de omvang van een populatie lager wordt dan 

genoemd in de instandhoudingsdoelen in het aanwijzingsbesluit. 

 

Externe werking 

Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die 

activiteiten negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het gebied (kunnen) 

veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming genoemd. 

 

Beheerplan 

Beheerplan van Natura 2000-gebieden 

Artikel 19a lid 1: Gedeputeerde staten stellen voor een gebied een beheerplan vast waarin wordt 

beschreven welke instandhoudingsmaatregelen getroffen dienen te worden en op welke wijze. 

Tevens kan het beheerplan beschrijven welke handelingen en ontwikkelingen in het gebied en 

daarbuiten het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar brengen, mede gelet op 

de instandhoudingsmaatregelen die worden getroffen.  

lid 3: Tot de inhoud van een beheerplan behoren ten minste 

 a. een beschrijving van de beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel van natuurlijke 

habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding 

in het aangewezen gebied mede in samenhang met het bestaande gebruik in dat gebied en, voor 

zover relevant voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling, daarbuiten 

 b. een overzicht op hoofdlijnen van de noodzakelijke maatregelen met het oog op de onder a 

bedoelde resultaten. 

lid 10: Voor zover er in een beheerplan projecten worden opgenomen die niet direct verband houden met 

of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie 

met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende 

gebied, wordt het beheerplan eerst vastgesteld nadat gedeputeerde staten een passende 

beoordeling hebben gemaakt van de gevolgen voor het gebied, waarbij rekening wordt gehouden 

met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied, en is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in 

de artikelen 19g en 19h. 

 

Bestaand gebruik 

Bestaand gebruik volgens de Nbwet is gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of 

redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag en bestond op 1 oktober 

2005 en sindsdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd. Voor de raad van 

State lijkt de vraag of het gebruik al bestond op het (eerste) moment van aanwijzen 
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(als Vogelrichtlijngebied) of aanmelden (als Habitatrichtlijngebied) overigens 

relevanter. Bestaand gebruik dat zeker geen significante gevolgen kan hebben voor 

een Natura 2000-gebied kan vergunningvrij worden voortgezet. Als significante 

effecten niet kunnen worden uitgesloten is een vergunning nodig, tenzij in het 

beheerplan anders is bepaald. in het beheerplan moeten dan maatregelen zij voorzien 

om de effecten te beperken of te niet te doen. 

 

Artikel 19d, lid 2: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het realiseren van 

projecten of het verrichten van andere handelingen, waaronder bestaand gebruik, alsmede de 

wijzigingen daarvan, overeenkomstig een beheerplan. 

lid 4: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bestaand gebruik, behoudens indien 

dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 

Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen 

significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. 

 

Beschermde natuurmonumenten 

Het toetsingskader voor beschermde natuurmonumenten is vergelijkbaar, echter de 

procedure en de speelruimte van het bevoegd gezag wijken op enigszins af. De 

beoordeling is minder strikt en door het ontbreken van concrete instandhoudings-

doelen vaak ook minder eenduidig.  

 

Zorgplicht 

Artikel 19l legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op. 

Deze zorg houdt in ieder geval in dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat een handeling nadelige gevolgen heeft, verplicht is die handeling achterwege te 

laten of, als dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, eventuele gevolgen zoveel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De nadelige handelingen hebben 

betrekking op de instandhoudingsdoelen in het geval van een Natura 2000-gebied en 

op de wezenlijke kenmerken in het geval van een beschermd natuurmonument. 
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Bijlage 2  Doelen N2000-gebied Veluwerandmeren 

Afkomstig uit: Besluit Veluwerandmeren (LNV 2009). 

Algemene doelen 

Behoud en indien van toepassing herstel van: 

1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van 

Natura 2000 zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie; 

2. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de 

gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 

Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit 

behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk 

niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de soorten 

waarvoor het gebied is aangewezen; 

3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van 

de structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen; 

4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen 

en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I) 

H3140 Kranswierwateren 

Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

Toelichting:  Het betreft hier het gebied met de grootste aaneengesloten oppervlakten 

van dit habitattype in ons land. De vegetatie is nog steeds gevoelig voor 

veranderingen in de nutriëntengehaltes. Door de zuiverende werking van de 

kranswiervegetatie kan het habitattype het water voldoende helder houden om te 

kunnen voortbestaan. 

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 

Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

Toelichting:  Het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden komt deels 

gemengd met habitattype kranswierwateren (H3140) voor, en is in de loop der tijd 

grotendeels naar de randen van de kranswiervelden verdrongen. 

 

Habitatrichtlijn: soorten (bijlage II) 

H1149 Kleine modderkruiper 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 

Toelichting:  Binnen de begrenzing komt de kleine modderkruiper algemeen voor. 

Vooral de ondiepe plantenrijke oeverzones vormen geschikt habitat. 

H1163 Rivierdonderpad 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. Enige 

achteruitgang in oppervlakte leefgebied ten gunste van broedvogelsoorten roerdomp 

(A021) of grote karekiet (A298) is toegestaan16. 
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Toelichting:  De rivierdonderpad komt in de randmeren voornamelijk voor langs de 

oevers van de meren. Hier vindt de soort geschikt habitat in de vorm van 

driehoeksmosselen, riet en voldoende takken als schuilmogelijkheid. Enige 

achteruitgang van het kunstmatige leefgebied is acceptabel mits dit ten gunste komt 

van genoemde vogelsoorten. 

 

H1318 Meervleermuis 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 

Toelichting:  Het gebied fungeert als foerageergebied van meervleermuizen die 

overdag in gebouwen in de wijde omgeving verblijven (actieradius 10 km). Dit 

betreffen verblijfplaatsen in onder andere Hierden, Hulshorst, Hoef, Kampen, 

Harderwijk, Elburg, Oostendorp, Dronten, Nijkerk, Watergoor en Oldebroek met 

tientallen dieren. Een belangrijke vliegroute naar Veluwerandmeren loopt onder meer 

via de Hierdensche Beek. 

 

Vogelrichtlijn: broedvogels 

A021 Roerdomp 

Doel: Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van ten minste 5 paren (territoria). 

Toelichting:  In dit deel van de randmeren is de roerdomp een schaarse broedvogel.  

Met name het Drontermeer herbergt jaarlijks enkele territoria. In de periode 1987-1997 

fluctueerde het aantal hier tussen 1 en 8. In de periode 2001- 2003 werden jaarlijks 3 

territoria geteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 

uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied kan onvoldoende draagkracht 

leveren voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht 

in de regio randmeren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

A298 Grote karekiet 

Doel: Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van ten minste 40 paren. 

Toelichting:  De grote karekiet is van oudsher broedvogel van de uitgestrekte 

rietkragen. Een telling in 1982 leverde 56 broedparen op en in 1989 en 1990 bedroeg 

het aantal broedparen 29. In de perioden 1999-2003 en 2007-2008 bedroegen de 

aantallen respectievelijk 15-20 en 30-35. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat 

van instandhouding is herstel van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. 

Het doelniveau is gesteld op 40 omdat de uitgestrekte rietkragen (inclusief waterriet 

en oud riet) daarvoor op grond van de situatie in de jaren tachtig èn recente 

ontwikkelingen voldoende draagkracht moeten kunnen leveren. Dit is voldoende voor 

een sleutelpopulatie. 

 

Vogelrichtlijn: niet-broedvogels 

A005 Fuut 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 400 vogels (seizoensgemiddelde). 



 

47 

Toelichting:  Aantallen futen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort met name een functie als foerageergebied. De Veluwerandmeren leveren één 

van de grootste bijdragen in Nederland. De soort is het hele jaar present, met pieken 

in oktober/november en maart/april. Midden jaren tachtig is de populatie toegenomen 

in samenhang met verbetering van de visstand (doorbreken dominantie grote brasem, 

meer kleine vis). Daarna was de populatiegrootte min of meer stabiel, met wel een 

zeer sterke toename in het Dronter- en Veluwemeer in 2002. Behoud van de huidige 

situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige 

staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 

A017 Aalscholver 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 420 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Het gebied heeft voor de aalscholver met name een functie als 

foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de 

foerageerfunctie. De soort is het hele jaar present, met een piek in september/oktober 

en soms in juni. Er zijn relatief lage populatiedichtheden in Drontermeer en 

Nuldernauw. Midden jaren tachtig is de populatie toegenomen in samenhang met 

verbetering van de visstand. Er trad een tijdelijke afname op in 1998-2000 met daarna 

herstel. Aantallen fluctueren door het groepsgewijs voorkomen, in relatie tot de 

windrichting en de ligging van de kolonies (met name Oostvaardersplassen). Behoud 

van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 

instandhouding. 

 

A027 Grote zilverreiger 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 40 vogels (seizoensmaximum). 

Toelichting:  Aantallen grote zilverreigers zijn van nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort met name een functie als slaapplaats. Het gebied 

Veluwerandmeren levert één van de grootste bijdragen in Nederland. Foeragerende 

vogels kwamen aanvankelijk alleen in het Drontermeer voor en dan vooral in het 

voorjaar. Recent treed een verschuiving op naar het najaar, met een sterke piek in 

november en in het Drontermeer al in augustus. Aantallen zijn sterk toegenomen. Er 

bestaat een relatie met de groeiende kolonie in de Oostvaardersplassen. Behoud van 

de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 

A034 Lepelaar 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 3 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Het gebied heeft voor de lepelaar met name een functie als 

foerageergebied. Er treedt een piek in aantallen op omstreeks augustus. Sinds 2002 

zijn de aantallen plotseling sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is 

voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 
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A037 Kleine zwaan 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Aantallen kleine zwanen zijn van nationale en internationale betekenis. 

Het gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. Tot 

voor kort leverde het gebied Veluwerandmeren de grootste bijdrage in Nederland, en 

het levert nu nog één van de grootste bijdragen, met Arkemheen en Lauwersmeer. De 

kleine zwaan was de enige aquatisch foeragerende soort die in de jaren zeventig en 

tachtig in aantallen van betekenis voorkwam. De soort was in de jaren 1995-1998 in 

verhoogde aantallen aanwezig in samenhang met een sterke toename van het aantal 

waterplanten, maar is daarna teruggevallen tot het niveau van daarvoor, in 

samenhang met een afname van de internationale populatieomvang, en mogelijk als 

gevolg van concurrentie met knobbelzwanen. Vooral later in het seizoen wordt op het 

omliggende grasland (met name oude landzijde) gefoerageerd. Behoud van de 

huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig 

ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 

A050 Smient 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 3.500 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Het gebied heeft voor de smient met name een functie als slaapplaats en 

als foerageergebied. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De 

soort is een wintergast, vooral aanwezig van november-maart en sterk 

geconcentreerd in het Nuldernauw, vooral sinds de aanleg van de geleidingsdam voor 

de monding van de schuitenbeek en het daarbijbehorende natuurontwikkelingsgebied 

(aantallen van internationale betekenis, maar voorlopig eenmalig). Er wordt enigszins 

gefoerageerd op waterplanten in zeer ondiepe gebieden, maar er is ook een relatie 

met natte graslanden in de omgeving, met name Nuldernauw-Arkemheen. Behoud 

van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 

instandhouding. De doelstelling heeft geen betrekking op de eventuele functie van het 

gebied als broedgebied voor deze soort. 

 

A051 Krakeend 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort met name een functie als foerageergebied. De soort is het hele jaar 

present, maar vooral in september-februari, waarbij de periode september-november 

steeds belangrijker wordt. Aanvankelijk was de krakeend relatief schaars in het 

Drontermeer, maar dat is recent ingelopen. Er is sprake van een doorgaande 

toename, zoals overal in Nederland. Behoud van de huidige situatie is voldoende 

gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 
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A054 Pijlstaart 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 140 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Aantallen pijlstaarten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort met name een functie als foerageergebied. De soort is vooral aanwezig 

van september-december, met meestal een piek in oktober, en een kleine 

voorjaarspiek in maart. De pijlstaart was in de jaren zestig zeer talrijk, maar verdween 

toen de aangrenzende polder in cultuur werd gebracht en keerde terug in de jaren 

negentig in veel kleinere aantallen, om te foerageren op de herstelde 

kranswiervegetatie. Tot voor kort was de soort sterk geconcentreerd in het 

Veluwemeer, recent (sinds 2000) komt deze in vergelijkbare dichtheden voor in het 

Drontermeer. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen 

herstelopgave geformuleerd. 

 

A056 Slobeend 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Het gebied heeft voor de slobeend met name een functie als 

foerageergebied. De soort is vooral aanwezig van september-december, waarbij de 

piek is verschoven van november naar september. Recent is er ook weer een kleinere 

voorjaarspiek in april. De slobeend is relatief talrijk in het Veluwemeer, heeft minder 

sterk gereageerd op het ecologisch herstel dan andere soorten. Er is sprake van een 

licht doorgaande toename, maar met vrij grote fluctuaties. Behoud van de huidige 

situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 

A058 Krooneend 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Aantallen krooneenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied levert één 

van de grootste bijdragen in Nederland (met Markermeer & IJmeer (deelgebied 

Gouwzee) en Vechtplassen). Vanaf de laatste jaren van de vorige eeuw is de 

populatie sterk toegenomen, in reactie op ecologisch herstel (toename kranswieren), 

en is de soort tegenwoordig jaarrond aanwezig, met de hoogste aantallen in maart-

juni en november. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is 

geen herstelopgave geformuleerd. 

 

A059 Tafeleend 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 6.600 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang 

foerageergebied ten gunste van kranswierwateren (H3140) is toegestaan16. 
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Toelichting:  Aantallen tafeleenden zijn van internationale en grote nationale 

betekenis. Het gebied heeft met name een functie als foerageergebied. Het gebied 

levert de grootste bijdrage in Nederland. De soort is vooral aanwezig in oktober-

februari, met een sterke piek in november. De populatie is sterk toegenomen tussen 

1992 en 1998 als reactie op het ecologisch herstel en het groeiende voedselaanbod 

van kranswieren en driehoeksmosselen. Aanvankelijk kwamen relatief lage 

dichtheden voor in het Drontermeer en Nuldernauw, later zijn aantallen toegenomen 

en sinds 1998 fluctuerend. De toename in de Veluwerandmeren ging samen met een 

forse afname in het Markermeer en IJsselmeer, terwijl de totale aantallen in het 

IJsselmeergebied constant bleven (bij een landelijk dalende trend). Afname van 

huidige aantallen is toegestaan wanneer verdere verbetering van de waterkwaliteit via 

uitbreiding van kranswier op grotere diepte ten koste gaat van de beschikbaarheid van 

driehoeksmosselen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke 

oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in 

dit gebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader 

onderzocht alvorens het doel op herstel wordt gesteld. 

 

A061 Kuifeend 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 5.700 vogels (seizoensgemiddelde). Enige achteruitgang in omvang 

foerageergebied ten gunste van kranswierwateren (H3140) is toegestaan. 

Toelichting:  Aantallen kuifeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. De soort is 

aanwezig van september-maart, met een sterke piek in november. Het gebied 

Veluwerandmeren levert in Nederland de grootste bijdrage na het Markermeer & 

IJmeer en IJsselmeer. Er komen relatief hoge dichtheden voor in Wolderwijd en 

Nuldernauw. Omdat ’s nachts gefoerageerd wordt leveren deze gebieden als 

foerageergebieden niet noodzakelijkerwijs ook de grootste bijdragen (uitwisseling met 

Veluwemeer). Overdag wordt afhankelijk van de wind ook gerust in het Harderbroek. 

In de jaren negentig is de populatie sterk toegenomen in respons op ecologisch 

herstel, vooral toen midden jaren negentig de driehoeksmosselen terugkeerden. 

Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen 

herstelopgave geformuleerd. Als verdere verbetering van de waterkwaliteit via 

uitbreiding van kranswier op grotere diepte ten koste gaat van de beschikbaarheid van 

driehoeksmosselen, is afname die daarmee verband houdt aanvaardbaar. 

 

A067 Brilduiker 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 220 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor 

de soort met name een functie als foerageergebied. De soort is wintergast van 

oktober-april. De populatie is sterk toegenomen sinds midden jaren negentig. Behoud 

van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 

instandhouding. 
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A068 Nonnetje 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Aantallen nonnetjes zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor 

de soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied Veluwerandmeren 

levert de grootste bijdrage in Nederland, na het IJsselmeer en het Markermeer & 

IJmeer. De soort is sterk geconcentreerd aanwezig in de wintermaanden december-

maart, min of meer evenredig verdeeld over het gebied. In de jaren negentig was er 

sprake van een sterke doorgaande toename, mogelijk in relatie tot de bredere 

voedselkeus dan alleen vis, en veranderingen in bodemfauna (korfmosselen). De 

landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op de verslechterde 

voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer. Behoud van de huidige situatie is 

voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van 

instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 

A070 Grote zaagbek 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Aantallen grote zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied 

Veluwerandmeren levert één van de grootste bijdragen in Nederland. De soort is sterk 

geconcentreerd aanwezig in de wintermaanden decembermaart, lange tijd met relatief 

hoge dichtheden in het Drontermeer. Midden jaren tachtig zijn de aantallen 

toegenomen in samenhang met verbetering van de visstand, met daarna fluctuerende 

aantallen. De landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op de 

afname en verslechterde voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeer. Behoud van 

de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer 

ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 

A125 Meerkoet 

Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 

van gemiddeld 11.000 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting:  Aantallen meerkoeten zijn van nationale en internationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied 

levert de grootste bijdrage in Nederland. Hoogste aantallen zijn aanwezig in 

september-januari, waarbij eerst op kranswieren gefoerageerd kan worden en daarna 

op driehoeksmosselen. De populatie is sterk toegenomen in respons op ecologisch 

herstel en toenemend aanbod van deze twee voedselbronnen. Aanvankelijk kwam de 

soort sterk geconcentreerd voor in het Veluwemeer, waar het herstel voorop liep, later 

ook in de andere delen van het gebied. Anders dan bij kuifeend en tafeleend gaat de 

toename niet zozeer samen met toename elders in het IJsselmeergebied, zodat het 

totaal in het hele gebied evenzeer is toegenomen. Wel is in de overige zoete 

rijkswateren (rivierengebied) sprake van een duidelijke afname in de jaren negentig. 

Sinds 1998 zijn aantallen stabiel tot fluctuerend. Behoud van de huidige situatie is 

voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
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Doelen Beschermd Natuurmonument Drontermeer 

Een gedeelte van het Drontermeer is in het verleden aangewezen als Beschermd 

Natuurmonument. Bij de definitieve aanwijzing van het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren is de aanwijzing van het Beschermd Natuurmonument Drontermeer 

vervallen. De doelen van het voormalig Beschermde Natuurmonument gelden nog 

steeds zover ze niet volledig overeenkomen met de Natura 2000-

instandhoudingsdoelen. In tabel 1 zijn de doelen weergegeven welke niet 

overeenkomen met de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. 

 
Tabel 1  Aanvullende doelen (voormalig) Beschermd Natuurmonument 

Drontermeer 
 

Categorie waarden 

Geologie, 
geomorfologie en 
waterhuishouding 

zoetwatermeer, ondiepten 

Flora en vegetatie riet, mattenbies, flora van de eilanden 

Fauna – broedvogels 
porseleinhoen, zomertaling, grasmus, baardmannetje, 

rietzanger, snor, nachtegaal, blauwborst 

Fauna – niet-

broedvogels 
grutto, wulp, kluut, bergeend 

Fauna – zoogdieren haas, konijn, bunzing, hermelijn, wezel 

Fauna – amfibieën bruine kikker, gewone pad, groene kikker (sp.) 

Fauna – vissen snoekbaars, baars, pos, blankvoorn, brasem, aal, spiering 

Fauna – algemeen rust 

Natuurschoon 

vrijwel onaangetaste voormalige Zuiderzeeoever, gevarieerde 
zandstranden langs Oostelijk Flevoland, kleine eilanden met 

lokaal natuurlijke verlandingszones 
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Bijlage 3  Waterplanten Veluwerandmeren 2012 

Afkomstig van Rijkswaterstaat (2012).  
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