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  Samenvatting
Inleiding
Het Natura 2000-gebied Arkemheen is een open polder van ruim 1.400 hectare, 
gelegen tegen de Randmeren Nijkerkernauw en Nuldernauw. Het open en 
grotendeels als grasland in gebruik zijnde gebied is in het winterhalfjaar van 
belang voor diverse soorten ganzen, eenden en zwanen en in het zomerhalfjaar 
voor verschillende soorten weidevogels. Van het Natura 2000-gebied is circa  
275 hectare in eigendom van Staatsbosbeheer en worden als reservaatsgebieden 
beheerd, het overgrote deel is in particulier bezit. Om dit gebied duurzaam in 
stand te houden, is Arkemheen door het ministerie van EZ aangewezen als Natura 
2000-gebied en hiermee onderdeel van een Europees netwerk van natuur-
gebieden. Het doel van Natura 2000 is om de soortenrijkdom in de natuur in 
stand te houden en zo mogelijk te verbeteren.

Voor ieder Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld. Het beheerplan geeft 
aan hoe de aanwezige natuur het best beschermd kan worden, het beschrijft de 
mogelijkheden om de natuur verder te ontwikkelen en het geeft een kader voor 
vergunningverlening en handhaving in relatie met de activiteiten die in en rond 
het gebied plaatsvinden. Voor Arkemheen is het eerste beheerplan in 2016 
vastgesteld. Een beheerplan geldt voor een periode van maximaal zes jaar.  
Na verloop van deze zes jaar kan het beheerplan eenmaal met ten hoogste zes jaar 
worden verlengd. De provincie Gelderland heeft ervoor gekozen om het eerste 
beheerplan te actualiseren en niet ongewijzigd te verlengen. 

Natura 2000-opgave
In het eerste beheerplan zijn de instandhoudingsdoelen uit het aanwijzings-
besluit van het ministerie van EZ uitgewerkt. Het Natura 2000-gebied 
Arkemheen is vanuit de Vogelrichtlijn (Natura-2000) aangewezen voor twee niet-
broedvogelsoorten, kleine zwaan en smient. Gezien het nationale belang van het 
gebied als broedgebied voor weidevogels en de kernopgave dat het gebied heeft 
vanuit Natura 2000, heeft de Provincie Gelderland besloten om naast de Natura 
2000-doelen in dit beheerplan ook concrete doelen van het Gelders 
Natuurnetwerk ten aanzien van enkele, vooral kritische weidevogelsoorten op een 
vergelijkbare wijze op te nemen:
• A037 Kleine zwaan (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie 

van gemiddeld 190 individuen);
• A050 Smient (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van 

gemiddeld 850 individuen);
• Zomertaling (behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor een 

populatie van 10 broedparen);
• Slobeend (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van  

50 broedparen);
• Grutto (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van  

600 broedparen);
• Tureluur (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van  

300 broedparen);
• Watersnip (behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor een 

populatie van 20 broedparen);
• Veldleeuwerik (behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor een 

populatie van 100 broedparen).

Uitgevoerde maatregelen
De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen uitgevoerd die opgenomen zijn in het 
eerste Natura 2000-beheerplan. Het gaat om maatregelen om in delen van het 
Natura 2000-gebied de kwaliteit van het gebied te behouden en te verbeteren als 
foerageergebied voor kleine zwaan en smient (behoud draagkracht) en te behouden 
en te verbeteren als geschikt broedgebied voor de opgenomen weidevogelsoorten. 
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Dit door aangepast landgebruik, het verbeteren van de hydrologie en het 
tegen gaan van verstoring door (sluip)verkeer. Delen van deze maatregelen zijn 
niet voldoende effectief uitgevoerd, waaronder het verbeteren van de kwaliteit 
van agrarische percelen als broedgebied voor weidevogels en het voorkomen van 
(sluip)verkeer. De onvoldoende effectief gebleken, maar wel noodzakelijke 
maatregelen zijn opnieuw opgenomen voor de tweede beheerplanperiode.

Ontwikkeling vogelsoorten
De doelen voor kleine zwaan worden niet gehaald, maar de draagkracht van het 
Natura 2000-gebied voor deze soort lijkt wel op orde. De negatieve trend en het 
verdwijnen van deze soort komt waarschijnlijk door invloeden van buiten het 
Natura 2000-gebied zoals klimaatverandering en daarmee veranderingen in de 
fly-waypopulatie, verschuivingen binnen Nederland tussen Natura 2000-gebieden 
en factoren in de broedgebieden met als gevolg verminderd broedsucces.  
De doelen voor smient worden wel ruim gehaald, met een nog steeds stijgende 
populatieomvang. Deze groei wijkt af van het landelijke beeld, waarmee het 
relatieve belang van het gebied voor smient is toegenomen. 

De doelen voor de weidevogels worden bij geen enkele soort gehaald en het 
perspectief is, zonder maatregelen, op termijn zeer ongunstig. Hoewel de 
dicht heden over het algemeen boven het landelijk gemiddelde liggen, zeker in de 
reservaatsgebieden van Staatsbosbeheer, is ook de trend voor weidevogels in het 
Natura 2000-gebied negatief. 

Visie
Het streefbeeld voor de lange termijn is voor kleine zwaan en smient min of meer 
vergelijkbaar met de huidige situatie. Doordat de soorten niet alleen afhankelijk 
zijn van Arkemheen, is het in samenhang beschouwen van de opgave,  
de populatie ontwikkeling en het beheer in gezamenlijkheid met andere Natura 
2000-gebieden noodzakelijk. Dit betekent niet alleen de populatieontwikkeling in 
samenhang analyseren, maar ook maatregelen op elkaar afstemmen.
Voor de gunstige staat van instandhouding van de weidevogels zijn aanvullende 
maatregelen noodzakelijk. Verbeteringen zitten hierbij met name op het vlak van 
landgebruik- en beheer, peilbeheer, openheid, predatiebeheer en voorkomen van 
verstoring. Het streefbeeld voor de lange termijn voor weidevogels is een 
aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de leefgebiedomstandigheden met een 
stabiele weidevogelpopulatie. Om dit te kunnen halen is een robuustere aanpak, 
met als hoofddoel natuur, noodzakelijk met een goede afstemming tussen 
natuurbeheerders en agrarische beheerders. Het in voorbereiding zijnde 
Aanvalsplan Grutto kan hier mogelijkheden voor bieden. 

Nieuwe maatregelen
Gezien de staat van instandhouding en ontwikkeling van met name de weide-
vogelpopulaties, zijn nieuwe of vervolgmaatregelen in de tweede beheerplan-
periode noodzakelijk om de gestelde doelen van behoud of uitbreiding te kunnen 
halen. Het gaat op hoofdlijnen om vergelijkbare maatregelen als in het eerste 
beheerplan, echter gezien de nog steeds neergaande trend en negatieve staat van 
instandhouding van de soorten is snel en grootschaliger ingrijpen noodzakelijk, 
temeer daar de landelijke ontwikkeling dusdanig slecht is dat het relatief belang 
van Arkemheen nog groter wordt. Het gaat primair om het extensiveren van het 
landgebruik en het vernatten van het gebied. Dit betekent onder andere 
extensiever maaibeheer, lokaal en gerichte nabeweiding en verbetering van de 
insectenstand en bodemleven. Daarnaast zijn maatregelen gewenst in en rondom 
het Natura 2000-gebied om de predatiedruk (door natuurlijke en onnatuurlijke 
predatoren) te verlagen (met name in de kuikenfase). Tot slot zijn ook nadere 
verkeersmaatregelen nodig om (sluip)verkeer te weren en de snelheid van het 
verkeer aanzienlijk te verlagen. Ook het verminderen van het recreatief gebruik is 
opgenomen, omdat de huidige hoge recreatiedruk leidt tot een kwaliteits-
aantasting en zelfs sterfte. In overleg met betrokken partijen wordt een 
inrichtings- en beheerplan opgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de 
maatregelen. 
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Monitoring
Om te bepalen of getroffen maatregelen effecten hebben, wat de staat van 
instandhouding is van de aangewezen vogelsoorten en of het doelbereik gehaald 
wordt of kan worden, worden de winterpopulaties en de broedvogelpopulaties 
gemonitord. Met de vergaarde kennis kan bepaald worden of bijgestuurd moet 
worden in het beheer of andere ingrepen. Voor kleine zwaan en smient gaat het 
om monitoring van het Watervogelmeetnet, waarbij de verspreidingsgegevens 
beter vastgelegd dienen te worden (per perceel). Voor de weidevogels gaat het om 
zowel de dichtheden, broedsucces als om de verspreiding van territoria.  
De inventarisaties worden bij voorkeur gebiedsdekkend uitgevoerd, alternatief is 
om de monitoring gefaseerd uit te voeren of het gemonitorde areaal te beperken 
tot enkele representatieve arealen.
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 1 Inleiding
Wat is Natura 2000?
Internationaal zijn er afspraken tussen landen over het behoud en duurzaam 
gebruik van planten, dieren en micro-organismen. Binnen de Europese Unie zijn 
vervolgens afspraken gemaakt over de uitwerking van deze wereldwijde 
verdragen. Twee daarvan zijn de Europese Vogelrichtlijn en de -Habitatrichtlijn 
(zie tekstkader). De Europese Vogelrichtlijn wijst beschermingsgebieden voor 
vogels aan. In de Europese Habitatrichtlijn worden belangrijke natuurgebieden 
beschermd. Binnen Europa vormen beide het Natura 2000-netwerk van bijna 
26.000 natuurgebieden, waarin planten en dieren beschermd moeten worden.  
In Nederland liggen 166 van deze Natura 2000-gebieden. Door de Natura 2000-
gebieden doelgericht te beheren en te beschermen, moet het voortbestaan van de 
bijzondere natuurwaarden (habitattypen en leefgebieden van soorten) verzekerd 
zijn. Per gebied moet een beheerplan worden opgesteld waarin is aangegeven hoe 
de bijzondere natuurwaarden in dat gebied duurzaam worden behouden.
De lidstaten hebben deze richtlijnen in nationale wetgeving verwerkt.  
In Nederland is dat de Wet natuurbescherming. 

Arkemheen en Natura 2000
Arkemheen is als Vogelrichtlijngebied aangewezen op 24 maart 2000. Het gebied 
is vooral uniek vanwege zijn kronkelende sloten, de laaggelegen oneffen ligging 
in het landschap en zijn open en weidse karakter langs de Randmeren. 

Kenschets
Het Natura 2000-gebied Arkemheen (Figuur 1.1) ligt ten noorden van Nijkerk in de 
provincie Gelderland. Het gebied wordt begrensd door het Nijkerkernauw en het 
Nuldernauw, in het zuiden door Rijksweg A28 en in het westen door de kade van de 
Laak. Het gebied Arkemheen bestaat uit twee laaggelegen, zeer open polders met 
een veenweidekarakter langs de Randmeren, de Putterpolder en de Nijkerkerpolder. 
Het gebied is over de tijd stapsgewijs bedijkt en ontgonnen in lange stroken (slagen-
verkaveling). Aan de noordzijde van een ontgonnen gebied zijn dwarskades 
aangelegd welke bescherming moesten bieden tegen de Zuiderzee, deze dwarskades 
zijn nog steeds in het landschap zichtbaar. Door de ontpoldering van het gebied en 
het zakken van de waterstand vanwege de inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk 
Flevoland is het land over jaren sterk ingeklonken. Tegenwoordig bestaan de polders 
van Arkemheen uit, deels zilte, graslanden en enkele rietlandjes. Het gebied is 1.422 
hectare groot. 
De toponiemenkaart (Figuur 1.2) geeft een aantal plaatsaanduidingen en namen van 
deelgebieden binnen het Natura 2000-gebied, die in dit plan vaak gebruikt worden.

Samenhang tussen Natura 2000, de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
De Vogelrichtlijn (79/409/EEG) heeft als doel om alle in het wild levende 
vogelsoorten en hun leefgebieden te beschermen. In Nederland zijn  
79 gebieden aangewezen als ‘speciale beschermingszone’ die vallen onder de 
Vogelrichtlijn: dit zijn gebieden waar bedreigde (trek-)vogelsoorten 
voorkomen en daarom beschermd moeten worden. Daarnaast bevat de 
Vogelrichtlijn andere regels om (trek-)vogels te beschermen, ook buiten de 
speciale zones.

De Habitatrichtlijn (92/43/EEG) heeft als doel om de veelheid aan planten en 
dieren (biologische diversiteit) te behouden door het in stand houden van hun 
natuurlijke leefgebieden. Net als bij de Vogelrichtlijn dienen Europese 
lidstaten ‘speciale beschermingszones’ voor bedreigde dieren en planten aan 
te wijzen en die te handhaven. Ook bevat de Habitatrichtlijn regels voor het 
beschermen van dieren en planten los van deze beschermingszones.
De gebieden die worden aangewezen als speciale beschermingszone onder de 
Vogel- en Habitatrichtlijnen worden tezamen als ‘Natura 2000’ aangeduid.
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Figuur 1.1 Begrenzing van het Natura 2000-gebied Arkemheen.

Figuur 1.2 Begrenzingen van het Natura 2000-gebied Arkemheen met toponiemen van binnen en buiten 
de Natura 2000-begrenzing gelegen (deel)gebieden

Aanwijzingsbesluit en begrenzing
Het Aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Arkemheen is vastgesteld op 
rijksniveau op 13 maart 2013 (Ministerie van LNV, 2009). In het Aanwijzingsbesluit 
is de begrenzing van het gebied opgenomen en is aangegeven voor welke typen 
natuur (habitattypen en/of soorten) Arkemheen belangrijk is. Het aanwijzings-
besluit geeft aan welke instandhoudingsdoelstellingen gelden voor deze 
habitattypen en/of soorten. Instandhoudingsdoelstellingen hebben betrekking op 
de oppervlakte en kwaliteit van habitattypen en de populatiegrootte leefgebieden 
en geven aan of behoud of uitbreiding c.q. verbetering wordt nagestreefd. 
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Het grootste deel van het Natura 2000-gebied (1.180 hectare), is eigendom van 
ongeveer 300 particuliere eigenaren. Het merendeel van deze eigenaren treedt op 
als verpachter aan boeren uit de omgeving. Ongeveer 275 hectare is als weidevogel-
reservaat in bezit van Staatsbosbeheer (dit zijn de gebiedsdelen die in dit 
beheerplan als reservaatsgebieden of -delen beschreven zijn). Het gaat hier om een 
smalle strook langs de Zeedijk in de Putterpolder en een groter gebied langs de 
Zeedijk in de Nijkerkerpolder, in totaal circa 275 hectare (Figuur 1.3). Staatsbosbeheer 
verpacht dit land aan boeren uit de omgeving, onder de voorwaarde dat het gebied 
als weidevogelgebied wordt beheerd. Nagenoeg geheel Arkemheen is in gebruik als 
agrarisch grasland. Doordat de meeste agrarische gebruikers van het gebied hun 
bedrijf op (grote) afstand hebben, wordt het grasland vooral voor ruwvoederwinning 
benut. Begrazing door vee komt betrekkelijk weinig voor. De meeste agrarische 
gebruikers van het gebied zijn aangesloten bij de Agrarische Natuurvereniging 
‘Stichting BAO’ (Biotoopverbetering Agrarisch Overleg) en hebben een beheer-
overeenkomst via het Agrarisch Natuurcollectief Veluwe. In dat gezamenlijke kader 
is het agrarische gebruik, voor een belangrijk deel van het gebied, in meer of 
mindere mate, afgestemd op behoud van weidevogels (Subsidieregeling Natuur en 
Landschap (SNL). Verder liggen in Arkemheen een aantal percelen die in eigendom 
zijn bij het Rijksvastgoedbedrijf. Als een eiland in de open Putterpolder ligt een 
beplante stacaravancamping. In de Nijkerkerpolder is een drinkwaterwinlocatie van 
Vitens aanwezig.

Figuur 1.3 Eigendomssituatie Arkemheen (situatie maart 2021)

Arkemheen en Gelders Natuurnetwerk
Het Natura 2000-gebied Arkemheen is door de Provincie Gelderland tevens 
begrensd als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene 
Ontwikkelingszone, tezamen voorheen Ecologische Hoofdstructuur. De doelen 
voor het GNN zijn deels gelijk aan de Natura 2000-doelen. Een belangrijk 
GNN-doel voor Arkemheen, het behoud en de ontwikkeling van het gebied als 
hoogwaardig weidevogelgebied, heeft geen gekoppelde Natura 2000-instand-
houdings doelstellingen. Wel is het een doelstelling vanuit de kernopgave (zie 
toelichting in Hoofdstuk 2) als nationaal belang voor weidevogels als kemphaan 
en watersnip. Gezien dit nationale belang van het gebied als weidevogelgebied en 
de kernopgave, heeft de Provincie Gelderland besloten om naast de Natura 2000-
doelen hier ook doelen ten aanzien van enkele, vooral kritische weidevogelsoorten 
op een vergelijkbare wijze op te nemen in het Natura 2000-beheerplan. In de Wet 
natuurbescherming staat dat de inhoud van het Natura 2000-beheerplan in elk 
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geval maatregelen beschrijft ten aanzien van de bescherming en ontwikkeling van 
de instandhoudingsdoelen (artikel 2.3, lid 2 Wnb). Dit geeft ruimte dat ook 
aanvullende waarden en doelen opgenomen kunnen worden. De beschrijving van 
de weidevogeldoelen is in dit document beperkt tot het GNN binnen de Natura 
2000-begrenzing.

De juridische status van het beheerplan
Na aanwijzing van een Natura 2000-gebied door het Rijk (op grond van artikel 2.1 
Wet natuurbescherming – hierna: Wnb) stellen Gedeputeerde Staten een 
beheerplan op voor het gebied (Art. 2.3, Wnb). Dat beheerplan heeft in juridische 
zin meerdere functies:
• het geeft een uitwerking van de in het aanwijzingsbesluit vastgestelde 

instandhoudingsdoelstellingen in omvang, ruimte en tijd;
• het geeft aan welke instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen 

nodig zijn om deze instandhoudingsdoelstellingen te realiseren;
• het geeft kaders voor toestemmingsverlening voor activiteiten en projecten en 

de handhaving daarvan.

Beheerplannen worden vastgesteld na overleg met eigenaren, gebruikers en 
andere belanghebbenden. De in het beheerplan opgenomen maatregelen moeten 
tijdig door de verantwoordelijke overheden worden uitgevoerd. Een beheerplan 
geldt voor een periode van maximaal zes jaar. 

De totstandkoming van het plan 
Dit plan is een actualisatie van het eerste beheerplan voor het Natura 2000-
gebied Arkemheen, dat in 2016 is vastgesteld door de provincie Gelderland. De Wet 
natuurbescherming verplicht het bevoegd gezag om elke 6 jaar een beheerplan 
vast te stellen. In het kader van het eerste beheerplan is een aantal maatregelen 
uitgevoerd die bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen, en de verwachte effecten 
daarvan, zijn uitgangspunt bij de opstelling van dit tweede beheerplan.

Dit plan is opgesteld door de provincie Gelderland in samenwerking met Arcadis 
en in overleg met een begeleidingsgroep van (een vertegenwoordiging van) 
betrokken terreinbeherende instanties en andere betrokken overheden.

De vaststelling van het beheerplan
Het Natura 2000-beheerplan Arkemheen wordt (op grond van artikel 2.10, Wnb) 
vastgesteld door de overheden die op basis van eigendom en beheer voor het 
gebied verantwoordelijk zijn, in dit geval Gedeputeerde Staten van de provincie 
Gelderland. Het Ministerie van LNV en het Ministerie van IenW wordt om 
instemming gevraagd. (Figuur 1.4). 
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Figuur 1.4 Verdeling vaststelling Natura 2000-gebied Arkemheen

De procedure is als volgt: 
• Er wordt door het bevoegd gezag eerst een ontwerp-beheerplan vastgesteld. 
• Vervolgens wordt het ontwerp-beheerplan ter visie gelegd en kan eenieder, die 

het niet eens is met de nieuwe (nieuw ten opzichte van het eerdere beheerplan) 
(onderdelen van) het plan, een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden 
beoordeeld en het plan wordt hierop al dan niet aangepast. 

• Vervolgens wordt het plan definitief vastgesteld door het bevoegd gezag. 
• Daarna bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid tegen het plan in 

beroep te gaan. Een dergelijk beroep kan ingevolge artikel 8.1, lid 2 Wnb enkel 
betrekking hebben op de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van 
de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en de daarbij in 
voorkomend geval aangegeven voorwaarden en beperkingen en voor zover 
nieuw ten opzichte van het eerdere beheerplan. Een beroep kan leiden tot de 
aanpassing van het plan. 

Leeswijzer
Nu de lezer bekend is met Natura 2000 en het Natura 2000-gebied Arkemheen, 
wordt toegelicht wat nog meer te lezen is in dit beheerplan. In het volgende 
hoofdstuk, hoofdstuk 2, wordt ingegaan op de instandhoudingsdoelen en 
aanvullende doelen van het Natura 2000-gebied Arkemheen en welke opgaven er 
voor dit gebied opgesteld zijn. Hierna wordt in hoofdstuk 3 beschreven wat de 
kaders zijn waarin Natura 2000 is vormgegeven in Gelderland. Omdat dit het 
tweede beheerplan is, wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de maatregelen die zijn 
opgesteld voor uitvoering in de eerste beheerplanperiode ten einde een eventuele 
negatieve trend te stoppen, bestaande kwaliteit te behouden of te verbeteren en 
uitgangspunten te creëren voor herstel, wat hiervan op dit moment de status is 
en welke effecten deze maatregelen gehad hebben. Hierop volgend is in  
hoofdstuk 5 een samenvatting van de landschapsecologische systeemanalyse 
(LESA) beschreven, waarin ingegaan wordt op hoe Arkemheen systeemecologisch 
functioneert en of er, ondanks de maatregelen uit de eerste beheerplanperiode, 
nog knelpunten zijn die de instandhoudingsdoelen beïnvloeden. Dit vertaalt zich 
vervolgens in hoofdstuk 6 in een beschrijving van de staat van instandhouding 
van de aangewezen habitattypen en welke knelpunten nu nog aanwezig zijn ten 
aanzien van de instandhoudingsdoelen van deze habitattypen. Met deze gegevens 
is in hoofdstuk 7 de visie op het doelbereik opgesteld waarin beschreven is hoe het 
Natura 2000-gebied en de hierin aanwezige ecologische systemen en sturings-
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factoren aanwezig zijn. Dit vertaalt zich vervolgens in hoofdstuk 8 in nog te 
nemen maatregelen in de komende beheerplanperiode om het beschreven 
doelbereik te halen. Het beheerplan sluit hierna af met een toelichting op 
noodzakelijke monitoring in hoofdstuk 9 om de ontwikkelingen te kunnen 
bijhouden en een toelichting in hoofdstuk 10 op enkele juridische voorwaarden 
over vergunningverlening en handhaving om de natuurwaarden te beschermen 
tegen onwenselijke invloeden. 
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 2 Natura 2000 en weidevogel-
doelen en opgaven

Voor ieder Natura 2000-gebied zijn zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen 
opgesteld en vastgelegd in het aanwijzingsbesluit. In de Nota van toelichting bij 
het aanwijzingsbesluit zijn allereerst de algemene doelstellingen geformuleerd. 
Het aanwijzingsbesluit geeft aan voor welke habitattypen en/of soorten het 
gebied is aangewezen. Voor deze habitattypen en soorten zijn instandhoudings-
doelstellingen vastgelegd. Daarbij worden de termen ‘behoud’, ‘uitbreiding’ en 
‘verbetering’ gebruikt. Voor een habitattype wordt de verdeling gemaakt in 
oppervlakte en kwaliteit, zodat de aanduiding van de instandhoudingsdoelstelling 
van een habitattype altijd in de vorm van ‘behoud’ of ‘uitbreiding’ van de 
oppervlakte en van ‘behoud’ of ‘verbetering’ van de kwaliteit wordt gegeven. Voor 
soorten is het leefgebied medebepalend en geldt een verdeling in omvang en 
kwaliteit van het leefgebied. De aanduiding van de instandhoudingsdoelstelling 
van een soort is altijd in de vorm van ‘behoud’ of ‘uitbreiding’ van de omvang van 
het leefgebied en van ‘behoud’ of ‘verbetering’ van de kwaliteit van het leefgebied 
ten behoeve van ‘behoud’ of ‘uitbreiding’ van de populatie.

Algemene Natura 2000-doelen voor Arkemheen
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.

Instandhoudingsdoelstellingen voor Vogelrichtlijnsoorten
Het Natura 2000-gebied Arkemheen is aangewezen voor twee niet-broedvogel-
soorten. In het aanwijzingsbesluit zijn voor deze soorten instandhoudings-
doelstellingen vastgelegd.

A037 Kleine zwaan
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 190 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting: Aantallen kleine zwanen zijn van nationale en internationale 
betekenis. Het gebied heeft voor de soort met name een functie als 
foerageergebied. Het Arkemheen levert als foerageergebied één van de grootste 
relatieve bijdragen binnen het Natura 2000-netwerk. De soort is een 
overwinteraar, arriveert in oktober en vertrekt in februari/maart. Kleine zwanen 
gebruiken de natte graslanden van Arkemheen en Putterpolder om te foerageren, 
en slapen en drinken in de nabijgelegen randmeren. In het begin van het seizoen 
wordt in deze meren nog op waterplanten gefoerageerd; naarmate deze 

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan
Ten opzichte van het eerste Natura 2000-beheerplan zijn er geen wijziging in 
de doelen voor het Natura 2000-gebied.
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voedselbron uitgeput raakt wordt overgeschakeld op het achterliggende grasland. 
De aantalsontwikkeling in Arkemheen wordt dus mede beïnvloed door 
ontwikkeling van de vegetatie in de Randmeren. 

A050 Smient 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 850 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting: Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. 
Het gebied heeft voor de soort vooral een functie als foerageergebied. Deze vogels 
rusten en slapen met name op het aangrenzende Nuldernauw dat onderdeel is 
van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

In Tabel 2.1 zijn deze instandhoudingsdoelstellingen samengevat, waarbij per doel 
de landelijke staat van instandhouding en de relatieve bijdrage van Arkemheen 
aan de landelijke situatie is weergegeven, zoals deze zijn weergegeven in het 
aanwijzingsbesluit.

Tabel 2.1 Overzicht instandhoudingsdoelstellingen Vogelrichtlijnsoorten Arkemheen

Vogelrichtlijnsoort Landelijke 
staat van 
instand houding

Relatieve bijdrage 
aan landelijke 
situatie

Doelstelling 
populatie

Doelstelling 
kwaliteit

Doelstelling 
populatie

A037 Kleine zwaan - B1 190 Gemiddelde =

A050 Smient + C 850 Gemiddelde =

Legenda:
Landelijke staat van instandhouding: -- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig
Relatieve bijdrage aan landelijke situatie: A1 = 15-30%, A2 = 30-50%, A3 = 50-75% en A4 = >75%, B1 = 2-6% en B2 = 6-15%, C = <2
Doelstelling: = Behoud; > Uitbreiding of verbetering

Instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels vanuit het GNN
Als doelstelling voor de weidevogels geldt voor alle soorten hetzelfde doel als dat 
voor de beschreven vogelrichtlijnsoorten, te weten: handhaving van de populatie-
omvang ten tijde van de aanwijzing (het jaar 2000). 

Zomertaling
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 10 broedparen. 

Toelichting: De afgelopen decennia is zomertaling sterk in aantal achteruit-
gegaan. De soort is inmiddels nagenoeg verdwenen uit Arkemheen. De staat van 
instandhouding is zeer ongunstig. Zomertaling staat bekend als één van de meest 
kritische weidevogels. Het is een schuwe vogel die sterk reageert op intensivering 
van het landgebruik en verstoring. Ook waterkwaliteit (biodiversiteit in de sloten) 
is een belangrijke factor. Arkemheen lijkt momenteel te druk en te droog voor 
deze soort.

Slobeend
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 50 broedparen. 

Toelichting: De afgelopen decennia was de populatie slobeend stabiel met  
50 broedparen, maar de afgelopen jaren is een lichte daling ingezet. De staat van 
instandhouding wordt als ongunstig beoordeeld. Slobeend is afhankelijk van 
waterrijke weidegebieden. Voor voedsel is de Slobeend afhankelijk van plankton, 
insecten en waterplanten in sloten en oevers, waardoor een goede waterkwaliteit 
van belang is. Bij het broeden is slobeend net als grutto en tureluur, gevoelig voor 
verstoring, zoals (te vroeg) maaien. 
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Grutto
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 600 broedparen. 

Toelichting: Grutto heeft zich, ondanks een zeer negatieve landelijke trend, in 
Arkemheen lang kunnen handhaven. Sinds 2005 is echter ook hier sprake van een 
duidelijk negatieve trend. Op grond daarvan is de staat van instandhouding als 
matig ongunstig aangegeven. Grutto broedt in extensief gebruikte graslanden, 
waarbij kruidenrijke, licht bemeste en laat gemaaide hooilanden de voorkeur 
genieten. Bovengenoemd biotoop is in Arkemheen met name nog vertegenwoordigd 
in de weidevogelreservaten. Buiten deze gebieden is het aantal aanzienlijk lager. 

Tureluur
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 300 broedparen.

Toelichting: Hoewel in het vorige beheerplan nog gesteld werd dat ondanks de 
landelijk negatieve trend, deze in Arkemheen nog positief was, is dit inmiddels 
ook hier niet meer. De trend in Arkemheen is, net als de landelijke trend, negatief 
voor tureluur. Tureluur broedt in Nederland op schorren en kwelders, maar ook op 
vochtige en structuurrijke weidegronden. In de broedtijd worden vooral insecten 
en kleine, in slikkige sloten levende macrofauna gegeten. Net als bij grutto zijn 
rust en openheid belangrijke vestigingsfactoren.

Watersnip
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 20 broedparen. 

Toelichting: De trend voor watersnip is zowel landelijk als in Arkemheen sterk 
negatief. Watersnip is een kritische weidevogel, die bij voorkeur in zeer natte 
graslanden broedt, vooral op veengronden. De soort broedt ook op enigszins 
vergraste, natte en gemaaide rietlanden. Dit soort rietlanden komt in Arkemheen 
voor langs de zeedijk van het Nijkerkernauw en op die plaatsen zijn de laatste 
territoria van watersnip nog vastgesteld, maar de soort is praktisch verdwenen uit 
het gebied. De staat van instandhouding is zeer ongunstig. Het overgrote deel van 
Arkemheen is te droog geworden.

Veldleeuwerik
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 100 broedparen. 

Toelichting: Veldleeuwerik is een talrijke broedvogel geweest in Arkemheen, met 
350 broedparen in 1985. Daarna is landelijk een zeer scherpe daling ingetreden en 
Arkemheen is daarin gevolgd. De afgelopen jaren is minder dan 10% van de 
populatie van 1985 over. De staat van instandhouding wordt dan ook als zeer 
ongunstig beoordeeld. De oorzaak van de achteruitgang is niet geheel duidelijk. 
Externe factoren spelen waarschijnlijk een grote rol. Wellicht dat de beperkte 
kruiden- en insectenrijkdom in Arkemheen eveneens een factor is.
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Kernopgaven
Naast instandhoudingsdoelstellingen zijn voor elk Natura 2000-gebied 
zogenaamde kernopgaven aangegeven in het landelijke Natura 
2000-Doelendocument (Ministerie van LNV, 2006). De kernopgaven zijn niet 
opgenomen in het aanwijzingsbesluit, maar worden in het aanwijzingsbesluit 
wel beschouwd als verdere invulling voor het stellen van prioriteiten (‘richting 
geven’). Zij geven aan wat de belangrijkste bijdragen van een concreet gebied aan 
het Natura 2000-netwerk zijn en wat de belangrijkste verbeteropgaven zijn. 

Arkemheen wordt gerekend tot het Natura2000-landschap “Meren en 
Moerassen”. De kernopgave voor dit landschap is gericht op behoud van de 
landschappelijke samenhang en interne compleetheid en is als volgt 
geformuleerd:
Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het bijzondervoor 
grasetende watervogels. Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke 
betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek van 
verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen (inclusief 
brak) met name in het deellandschap Laagveen.

Voor veel gebieden volgen hieruit specifieke kernopgaven en instandhoudings-
doelen met een ‘sense of urgency’. Voor Arkemheen is geen van beide aan de orde. 

GNN-soort Landelijke 
staat van 

instandhouding

Relatieve 
bijdrage gebied in 

Nederland

Doelstelling 
oppervlakte

Doelstelling 
kwaliteit

Doelstelling 
populatie 

(broedparen)

Grutto -- + = =  600

Tureluur + + = =  300

Watersnip -- - = >  20

Veldleeuwerik -- +/- = >  100

Slobeend - + = =  50

Zomertaling -- - = >  10

 
Legenda
Landelijke staat van instandhouding: -- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig

Tabel 2.2 Overzicht instandhoudingsdoelen GNN-vogelsoorten Arkemheen
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 3 Beleid, ambities en sociaal 
economische aspecten

Inleiding
Veel van de natuur in de provincie Gelderland is van betekenis op Europees 
niveau. De verantwoordelijkheid die de bescherming en ontwikkeling van deze 
natuur met zich meebrengt wordt door het Gelderse bestuur onderschreven. 
Natuur is ook een belangrijke economische factor voor recreatie en toerisme en 
draagt bij aan een prettig en gezond vestigingsklimaat om te wonen en te werken. 
De bescherming van de natuur is daarom niet alleen van ecologisch belang. 

Kwalitatief hoogwaardige natuur
In het provinciale natuurbeleid hebben de internationale natuurdoelen de 
hoogste prioriteit gekregen. Dat betekent dat alle provinciale middelen en 
instrumenten voor natuur zoals functieverandering, inrichting en beheer van 
natuur, vergunningverlening, toezicht en handhaving met prioriteit worden 
ingezet in de Natura 2000-gebieden. 

De provincie Gelderland legt hierbij de nadruk op systeemherstel op landschaps-
niveau. Dat betekent dat de voorkeur uitgaat naar herstel van robuuste natuurlijke 
systemen in hun landschappelijke en cultuurhistorische samenhang. Alleen op 
deze manier kan de gewenste ‘gunstige staat van instandhouding’ voor de 
habitattypen en soorten worden gerealiseerd en duurzaam worden gegarandeerd. 

Voor de eerste beheerplanperiode was de ambitie om vooral te behouden wat er 
nu is en de, vaak aanwezige, neergaande trend te stoppen. De aandacht is daarbij 
voornamelijk uitgegaan naar het herstel van de abiotische condities (water-
huishouding, nutriëntenbalans, beheer). Voor een verdergaande interne 
versterking van de gebieden en voor het kunnen realiseren van de uitbreidings-
doelstelling zal ook in de komende beheerplanperiode het herstel van abiotische 
condities nog steeds de nodige aandacht vragen. 

Beleid 
Ambitiedocument Natuur
In het Ambitiedocument Natuur dat eind 2017 door Gedeputeerde Staten van 
Gelderland is vastgesteld is het natuurbeleid uitgewerkt. De komende jaren werkt 
de Provincie aan het versterken van de Gelderse natuur met daarbij de volgende 
sporen; 
• Ambitie 1: Mensen dichter bij de natuur brengen
• Ambitie 2: Natuurinclusief werken is de norm
• Ambitie 3: Natuur en klimaat: logische partners
• Ambitie 4: Meer variatie in planten en dieren genereren (biodiversiteit).

Ruimtelijke bescherming
De ruimtelijke bescherming van de Gelderse natuur, het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN), is vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018).  
De Natura 2000-gebieden maken deel uit van dit Gelders Natuurnetwerk. 
Daarnaast is een Groene Ontwikkelingszone (GO) vastgesteld. Deze bestaat uit 
gebieden rond het GNN en (ecologische) verbindingen tussen delen van het GNN. 

Natuurdoelen
De natuurbeheerdoelen en natuurontwikkelingsdoelen voor het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN) legt de provincie jaarlijks vast in het Natuurbeheerplan. 
Daarmee geeft de provincie aan op welke specifieke natuurdoelen het natuur-
beheer moet worden gericht en welke subsidies daarbij beschikbaar zijn. Dat geldt 
ook voor functieverandering waarbij gronden voor natuur bestemd worden.  
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Het Natuurbeheerplan geeft aan voor welke doelen deze nieuwe natuur ingericht 
moet worden. De beheerpakketten en ontwikkeldoelen die opgenomen zijn in het 
provinciale Natuurbeheerplan zijn, voor de Natura 2000-gebieden, afgestemd op 
de doelen uit de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000. Daarmee draagt het 
Natuurbeheerplan middels de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) ook bij 
aan de Natura 2000-doelen. 

Watercondities
Het waterbeheer van provincies (onderdeel van de Provinciale Omgevingsvisie) en 
van waterschappen is erop gericht om de watercondities voor de natuurdoelen te 
behouden of te verbeteren. Het tegengaan van verdroging heeft hierbij, mede 
gezien de klimaatontwikkeling een hoge prioriteit. De gebieden waar extra zorg 
om verdroging aan de orde is zijn in de Omgevingsvisie aangeduid als ‘natte 
landnatuur’. Waar noodzakelijk zijn hier beschermingszones voor opgenomen. 
Deze beschermingszones zijn ook in het Waterschapsbeleid opgenomen. 
Beschermingszones voor water kunnen onder andere ook zijn ingesteld om 
vervuiling van oppervlaktewater (beken) en grondwater (drinkwater-
beschermings zones) tegen te gaan. 

Maatregelen ten behoeve van Natura 2000-doelen kunnen ook zijn opgenomen 
in het maatregelenpakket van de Kaderrichtlijn Water. Eveneens een Europees 
doel waar Rijk, provincie en waterschappen zich toe hebben verplicht. 

Stikstof
Hoewel Arkemheen niet is aangewezen voor stikstofgevoelige habitattypen of 
soorten, is het wel relevant om het algemene en provinciale stikstofbeleid hier te 
noemen. Ook al vindt er in het kader van de Wet natuurbescherming geen 
toetsing op stikstof plaats, het stikstofbeleid kan wel invloed hebben op de 
inrichting en het gebruik van de ruimte rondom Natura 2000-gebieden en in het 
Gelders NatuurNetwerk (GNN), Arkemheen niet uitgezonderd.

Gelderse Maatregelen Stikstof en overgangsgebieden
In Gelderland ligt de helft van de stikstofgevoelige Natura 2000-natuur van 
Nederland. De impact in Gelderland van de stikstofproblematiek is groot: dat is 
mede aanleiding voor een Gelderse aanpak. Vanuit de Gelderse Maatregelen 
Stikstof voert de provincie Gelderland regie op de stikstofopgave in Gelderland 
met als doel een hernieuwde balans tussen welvaart en draagkracht van de 
natuur. Dat gebeurt door het sterker maken van de natuur, omlaag brengen van 
de stikstofuitstoot en verduurzaming van wonen en werken. Op basis van een 

Stikstofbeleid Rijk en provincies
Na de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019, waardoor het niet 
meer mogelijk was om met het Programma Aanpak Stikstof vergunningen te 
verlenen, is het Rijk in nauw overleg met de provincies aan de slag gegaan 
met nieuw beleid en regelgeving om de bescherming van Natura 2000 en de 
reductie van stikstof op peil te brengen en te houden. Op 1 juli 2021 is de Wet 
stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden, die de 
reductie van stikstof tot een resultaatsverplichting maakt: in 2025 moet 40%, 
in 2030 50% en in 2035 74% van de voor stikstofgevoelige hectares natuur onder 
de kritische depositiewaarde (KDW) zijn gebracht. Om dat te bereiken is in de 
Wsn een programma voorgeschreven, waarin de maatregelen om dat te 
bereiken moeten worden opgenomen. Het gaat dan om maatregelen om 
stikstofuitstoot te verminderen (zogenaamde bronmaatregelen) en ook om 
maatregelen om de natuur verder te verbeteren (instandhoudings-
maatregelen). Door opname van deze extra maatregelen in de beheerplannen 
ontstaat de verplichting om de maatregelen uit te voeren. Bij de uitwerking 
van zowel de brongerichte als de natuurgerichte maatregelen zijn provincies 
nauw betrokken: de gebiedsgerichte aanpak van de provincies en de 
gebiedsplannen die daaruit voortkomen bevatten de op de gebieden 
afgestemde uitwerking van de voorgenomen/voorgestelde maatregelen.
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ecologische systeemanalyse wordt een maatregelenpakket uitgewerkt voor de 
gebieden rondom de Natura 2000-gebieden. De maatregelen in deze overgangs-
gebieden dragen bij aan het robuust systeemherstel en het verbeteren van de 
staat van instandhouding van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. We 
kijken daarbij onder meer naar de hydrologie, natuurversterking door aanleg van 
nieuwe natuur en landschapselementen en de mogelijkheden voor natuur-
inclusieve landbouw (Ambitiedocument Natuur, ambitie 2). Dit moet leiden tot 
het verhogen van de biodiversiteit in de omgeving van de Natura 2000-gebieden 
en draagt bij aan het robuust systeemherstel. 

Beheer en eigendom
Bij de aanwijzing van een Natura 2000-gebied is geen rekening gehouden met 
het eigendom. In de meeste gevallen is er dan ook sprake van verschillende 
(natuur)beheerders. Deze eigenaren/beheerders hanteren verschillende 
uitgangspunten en doelstellingen voor het beheer van hun terreinen. Dit 
resulteert in verschillende vormen van beheer. Deze verschillen in beheer kunnen 
bijdragen aan een verscheidenheid in landschap en natuur. Dit vertaalt zich in 
verschillen in biodiversiteit. De provincie wenst deze diversiteit in beheer en 
eigendom te behouden. Uiteraard op voorwaarde dat de natuur in deze gebieden 
centraal blijft staan. 

Sociaaleconomische aspecten
De status Natura 2000 brengt verplichtingen met zich mee. Voor activiteiten 
binnen het gebied maar ook voor de activiteiten in de omgeving kan dat 
beperkingen opleveren wanneer er kans is op schade aan de natuur. Dat is 
bijvoorbeeld aan de orde wanneer er sprake is van de uitstoot van stoffen waar de 
natuur kwetsbaar voor is, bij grondwateronttrekking, of wanneer bedrijven of 
activiteiten op een andere manier een ernstig verstorend effect hebben op de 
natuur.

Het uitgangspunt is dat de activiteiten die al plaatsvonden op het moment van 
aanwijzing van het Natura 2000-gebied kunnen blijven bestaan. Dat neemt niet 
weg dat in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij toenemende recreatiedruk, 
het noodzakelijk kan zijn om in de bestaande situatie toch bij te sturen door 
bijvoorbeeld delen van het gebied minder of beperkter toegankelijk te maken. 
Nieuwe projecten en activiteiten moeten altijd worden getoetst. In hoofdstuk 10 
wordt verdere uitwerking gegeven aan de vergunningplicht.

Bestaand gebruik
In het de eerste beheerplanperiode van Arkemheen (Provincie Gelderland, 2016) is 
geïnventariseerd welke bestaande activiteiten er plaatsvonden. Deze activiteiten 
zijn vergunningvrij, onder de aanname dat deze activiteiten, die al plaatsvonden 
ten tijde van de aanwijzing van het gebied, geen nadelige effecten opleveren en ze 
onveranderd zijn gebleven en onveranderd blijven. Is er sprake van wijzigingen, of 
zijn er aanwijzingen dat de natuur er wel door is verslechterd of zal verslechteren, 
dan kan ingrijpen noodzakelijk zijn en is het aanvragen van een vergunning 
verplicht. 

Voor de huidige actualisatie van het beheerplan wordt geen nieuwe inventarisatie 
van de bestaande activiteiten uitgevoerd. Het is aan belanghebbenden (iedereen 
die activiteiten onderneemt die potentieel invloed op Natura 2000 kunnen 
hebben) om in voorkomend geval aan te tonen dat er sprake is van bestaand 
gebruik en dat er geen vergunning nodig is. De inventarisatie uit het eerste 
beheerplan kan daarvoor, gebruikt worden. Maar voor wijzigingen van 
activiteiten of in het geval dat er een verslechtering optreedt van de natuur, geldt 
dat ingrijpen of een vergunningplicht alsnog noodzakelijk kunnen zijn. In 
dergelijke gevallen kan aan het bestaand gebruik (en de eerdere inventarisatie) 
geen recht meer worden ontleend. Bescherming van de natuur en het behalen 
van de instandhoudingsdoelen staat immers voorop.
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Woonomgeving
De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied is niet zelden een argument om de 
kwaliteit van de woonomgeving aan te geven. Ook hier geldt dat het bestaande 
gebruik van wonen, leven, werken, in de regel zonder beperking kan worden 
voortgezet. Bij nieuwe activiteiten of bij wijziging van het bestaande gebruik kan 
wel sprake zijn van een vergunningplicht. Zo zijn bijvoorbeeld veel Natura2000-
gebieden erg gevoelig voor verlaging van het grondwaterpeil. Voor ingrepen die de 
waterhuishouding kunnen beïnvloeden zoals bv aanleg drainage of aanpassing 
van watergangen zal dan ook meestal een vergunning noodzakelijk zijn. 

Bedrijvigheid en stikstof
Hoewel Arkemheen niet is aangewezen voor stikstofgevoelige habitattypen of 
soorten, is de huidige depositie van stikstof is te hoog voor de aanwezige natuur 
in het gebied. De meeste natuur is (bijzonder) gevoelig voor een overmaat aan 
stikstof. Een toename van stikstof moet dan ook in veel gevallen worden 
beschouwd als significant schadelijk voor de natuur. Dat betekent dat de 
stikstofdepositie verder moet worden teruggedrongen. Dat betekent ook dat 
nieuwe ontwikkelingen in de omgeving, die leiden tot een toename van 
stikstofdepositie, zijn uitgesloten, tenzij er in het kader van een vergunningen-
procedure mitigerende of compenserende maatregelen worden getroffen.

Voor het terugdringen van de stikstofdepositie is op landelijk en provinciaal 
niveau beleid in ontwikkeling. Dat beleid is gericht op de landbouw, bouw, 
industrie en mobiliteit. Dit beleid wordt niet in dit beheerplan maar in 
afzonderlijke provinciale en landelijke beleidsdocumenten vastgelegd (zie kader 
stikstofbeleid)

Naast de uitstoot van stikstof kunnen er ook andere zaken spelen die het behalen 
van de Natura 2000-doelen in de weg staan. Vanuit de agrarische sector kan 
gedacht worden aan de uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Ook 
verdroging of verstoring in de vorm van licht en geluid kunnen een negatief effect 
hebben op de natuur. Activiteiten waarbij dit speelt zijn niet toegestaan zonder 
vergunning en zonder dat mitigerende of compenserende maatregelen worden 
genomen.

Agrarische bedrijvigheid
In Arkemheen heeft een groot deel van de grond nog een agrarische bestemming. 
Binnen de meeste andere Natura 2000-gebieden zijn percelen met een blijvende 
agrarische bestemming op een enkele uitzondering na buiten de Natura 2000- 
begrenzing gehouden. Dat betekent dat hier de relatie tussen landbouw en Natura 
2000 vooral betrekking heeft op de externe werking van het agrarisch gebruik op 
de natuur. Het uitgangspunt voor alle gebieden is dat het agrarische gebruik, 
zoals dat op het moment van aanwijzing als Natura 2000-gebied van toepassing 
was en dat sindsdien niet in betekenende mate is gewijzigd, vooralsnog zonder 
vergunning kan worden voortgezet. Leiden deze activiteiten, ook bij ongewijzigde 
voortzetting, tot een verslechtering van de natuur, dan kan ingrijpen en een 
vergunningtoets aan de orde zijn.

Overige bedrijvigheid
Naast de uitstoot van stikstof kunnen er ook andere zaken spelen die het behalen 
van de Natura 2000-doelen in de weg staan. Vanuit de bedrijvensector kan 
gedacht worden aan wateronttrekking of verstoring in de vorm van licht, geluid 
of anderszins. Wanneer er sprake is van kans op significante gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelen is een vergunning vereist. 

De aanwezige bedrijvigheid ten tijde van de aanwijzing is geïnventariseerd. Voor 
verdere toelichting zie alinea ‘bestaand gebruik’.
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Mobiliteit
Voor gemotoriseerd verkeer, waarbij sprake is van uitstoot van stikstof, geldt 
hetzelfde als hierboven beschreven. Er is een noodzaak tot terugdringing van de 
stikstofdepositie en nieuwe ontwikkelingen waarbij sprake is van een toename 
van stikstof zijn vergunningplichtig. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
uitbreiding van parkeerplaatsen, vergroting van de wegcapaciteit of de organisatie 
van verkeersaantrekkende activiteiten. 

Naast de uitstoot van stikstof kan mobiliteit ook leiden tot directe schade aan 
habitattypen of leefgebieden. Dat kan bijvoorbeeld ook gelden voor fietspaden of 
nieuwe ATB-routes. Ook daarvoor geldt een vergunningplicht

Recreatie en toerisme
De behoefte aan het recreëren in de natuur neemt nog steeds toe. Door de 
toenemende mobiliteit (auto, elektrische fiets en boten) wordt de natuur meer en 
intensiever benut. Alhoewel het mogelijk maken van de beleving van de natuur 
beleidsmatig een belangrijk doel is voor Natura 2000-gebieden, lijkt dit in 
verschillende gebieden zijn grens te bereiken. Waar recreatie leidt tot het 
verdwijnen van diersoorten en het verarmen van de habitattypen is die grens 
overschreden. Om ervoor te zorgen dat de natuur en de beleving daarvan in de 
juiste balans blijven zal de huidige inrichting van de natuurgebieden dan moeten 
worden aangepast. 

Dit vraagt ook verantwoordelijkheid van de recreatiesector. De bijzondere 
natuurkwaliteit en het Europese keurmerk worden niet zelden, door horeca en 
verblijfsrecreatie, als ‘selling-point’ ingezet. Daar mag een verantwoordelijke 
ondernemer en een goede voorlichting aan de recreant voor worden 
teruggevraagd. 
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 4 Uitgevoerde instandhoudings-
maatregelen en regulier beheer

 4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de voortgang van de uitvoering 
van de maatregelen zoals deze in het eerste beheerplan zijn afgesproken. Omdat 
het Natura 2000-gebied Arkemheen geen stikstofgevoelige instandhoudings-
doelen heeft, zijn geen voormalige PAS-maatregelen opgenomen in het eerste 
beheerplan. In paragraaf 4.2 worden de uitgevoerde maatregelen van het eerste 
beheerplan beschreven. In paragraaf 4.3 wordt het reguliere beheer in beeld 
gebracht dat naast de maatregelen uitgevoerd wordt. Ten slotte wordt in 
paragraaf 4.4 ingegaan op de effecten van de uitgevoerde maatregelen.

 4.2 Overzicht maatregelenpakket  
  1e periode en staat vanuitvoering

Om de gunstige staat van instandhouding van de vogelrichtlijnsoorten te kunnen 
waarborgen zijn in het eerste Natura 2000-beheerplan van Arkemheen (Provincie 
Gelderland, 2016) acht specifieke maatregelen opgenomen (uitgewerkt in  
Tabel 4.1). De maatregelen M1 tot en met M4 zijn bedoeld om de rust in het Natura 
2000-gebied te vergroten. Door de druk vanuit de omliggende bebouwings kernen is 
het aantal verkeersbewegingen de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Ook 
sluipverkeer om drukte op de omliggende wegen (onder andere de A28) te 
vermijden leidt tot een verhoogde verstoring. Gezien de doelen voor overwinterende 
vogels en broedende weidevogels, gaat het om een jaarrond maatregel.  
De maatregelen M5 en M6 zijn bedoeld om het grondwater peil te verhogen om 
daarmee verdere achteruitgang van de kwaliteit van het gebied als foerageer- en 
broedgebied voor smient, kleine zwaan en weidevogels te voorkomen. In het eerste 
beheerplan staan deze maatregelen specifiek benoemd voor weidevogels (GNN) 
(tabel 7.1 van het eerste beheerplan). In andere teksten van het beheerplan staat 
echter dat plas-drassituaties ook van belang zijn voor smient en kleine zwaan.  
Tot slot zijn de maatregelen M7 en M8 zijn bedoeld om buiten de reservaat gebieden 
ook in het agrarische gebied de stand van de weidevogels op peil te krijgen en te 
houden.

Alle maatregelen die opgenomen zijn in het eerste Natura 2000-beheerplan zijn 
uitgevoerd. Voor wat betreft de verkeersmaatregelen (56M1 t/m M4), zijn de wegen 
middels bebording afgesloten voor verkeer. In het peilbesluit van 2011 (56M5 en 56M6) 
zijn nieuwe waterpeilen vastgesteld die in 2014 zijn geëffectueerd. In 2017 zijn ook op 
particuliere gronden maatregelen getroffen ten gunste van weidevogels. In de 
Putterpolder zijn beheerovereenkomsten afgesloten, waarmee op die wijze invulling is 
gegeven aan 56M7. In de Nijkerkerpolder is voor circa 100 hectare een inrichtingsplan 
opgesteld en uitgevoerd, waarmee op die wijze invulling is gegeven aan 56M8. In 
(delen van) de Nijkerkerkpolder en de Putterpolder worden weidevogelbeheerplannen 
uitgevoerd. Ondanks deze plannen met verbetermaatregelen, is het beheer hier nog 
niet voldoende voor het behoud en herstel van deze soorten. 

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan
Dit is een geheel nieuw hoofdstuk, aangezien in het vorige beheerplan nog 
geen voortgang van uitvoering van maatregelen gerapporteerd kon worden. 
Ook is in het vorige beheerplan niet ingegaan op het reguliere beheer dat in 
het gebied plaatsvindt.
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Provinciaal maatregel ID Maatregel Voortgang

Verkeer

56M1 Bremerseweg/Arkerweg afsluiten voor 
gemotoriseerd verkeer (m.u.v. landbouwverkeer)

Afgerond, onvoldoende effectief 

56M2 Bonte poort afsluiten voor gemotoriseerd 
verkeer (m.u.v. landbouwverkeer)

Afgerond, onvoldoende effectief

56M3 Arkersluisweg afsluiten voor vrachtverkeer en 
landbouwverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer

Afgerond, onvoldoende effectief

56M4 Arlersteeg afsluiten voor sluipverkeer Afgerond, onvoldoende effectief

Water

56M5 Afdammen van peilgebieden om definitief peil 
in te kunnen stellen

Afgerond in 2014

56M6 Instellen definitieve peilen, peilbesluit 2011 Afgerond in 2014

Beheer

56M7 Collectief weidevogelbeheer Putterpolder Uitgevoerd

56M8 Collectief weidevogelbeheer Nijkerkerpolder Deels uitgevoerd 2017

 4.3 Regulier beheer
Eigendom Staatsbosbeheer
In het gedeelte dat in beheer is bij Staatsbosbeheer wordt actief beheer uitgevoerd 
gericht op het behoud van gunstige leefomstandigheden van kleine zwaan en 
smient in de winter en weidevogels in het voorjaar en zomer. 

In het najaar en de winter wordt het grondwaterpeil opgezet om plas-dras 
situaties te creëren voor zowel de wintergasten (zwanen, eenden en ganzen) als 
voor weidevogels en steltlopers in het voorjaar. Vanaf de winterperiode tot in het 
voorjaar gaat het waterpeil trapsgewijs naar beneden (staffel 5 cm) zodat weide-
vogels kunnen broeden in een optimale omgeving). Op de graslanden wordt ruwe 
stalmest uitgereden (circa 3 tot 5 ton per hectare per jaar of eens in de drie jaar  
15 ton per hectare). Volgens de huidige mestwetgeving moet dit voor 1 september 
worden uitgevoerd. De vegetatie wordt vervolgens middels mozaïekbeheer 
gemaaid, maaidata liggen in principe na 1 juli, maar de pachter kan vooralsnog 
eerder maaien of beweiden met vee (kleinschalig, vanaf 1 mei).  
De slootkanten worden, indien nodig, jaarlijks gemaaid en eens in de twee tot drie 
jaar gefreesd met een walkantfrees om een geleidelijke overgang van land naar 
water te behouden (flauw talud). Lokaal wordt ridderzuring bestreden om 
verruiging van percelen tegen te gaan. Tot slot wordt, specifiek in de delen waar 
watersnip broedt (natuurbeheertype Vochtig hooiland (N10.02) tegen de 
Randmeerdijk), jaarlijks gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. 

Om verstoring te voorkomen wordt gehandhaafd op oneigenlijke betreding (onder 
andere vissers). Jacht is verboden en er vindt geen afschot plaats van ganzen en 
eenden. Alleen in januari en februari is een korte interventie van afschot van vos 
(vrouwtjes). Daarnaast worden langs enkele percelen stroomdraden geplaatst om 
daarmee de vos buiten te houden.
Enkele percelen van Staatsbosbeheer zijn meerjarig verpacht. Op een deel van 
deze percelen wordt nu geen optimaal beheer uitgevoerd. Dit kan alleen worden 
aangepast als de pacht verloopt of kan worden afgekocht. 

Tabel 4.1 Maatregelen eerste Natura 2000-beheerplan en status van uitvoering
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Overig eigendom
Van de overige percelen is geen concrete informatie beschikbaar over beheer of 
gebruik. In de delen van de Nijkerkerpolder waarvoor het inrichtings- en 
beheerplan ten behoeve van weidevogels opgesteld is, wordt bij het agrarisch 
gebruik rekening gehouden met weidevogels. In de Putterpolder zijn 
beheerovereenkomsten afgesloten, ook ten gunste van weidevogels. 

In zowel de Nijkerkerpolder als in de Putterpolder is door Collectief Veluwe met 
vrijwel alle grondgebruikers een overeenkomst afgesloten gericht op agrarisch 
weidevogelbeheer. In beide polders is ook een particulier reservaat aanwezig, 
beheerd door de agrarische natuurvereniging BAO. Op ongeveer 1.200 hectare rust 
in 2021 een ANLb beheerovereenkomst waarvan ongeveer 250 hectare beheerd 
wordt als kruidenrijk grasland (geen bemesting, laat maaien). Op ruim 300 
hectare wordt een rustperiode aangehouden waarbij in het broedseizoen geen 
bewerkingen plaats vinden. Op de overige gronden wordt deels extensieve 
beweiding of plas-dras beheer toegepast. Ongeveer 550 hectare heeft een lichter 
vorm van beheer, hier wordt nestbescherming toegepast. Op ongeveer 300 hectare 
wordt ruige mest toegepast. Recent wordt actief ridderzuring bestreden (vanaf 
2020). Weidevogelvrijwilligers van de BAO beschermen actief nesten bij 
werkzaamheden, bij aanwezigheid van kuikens wordt het maaien uitgesteld (last 
minute beheer). Hoewel er wel agrarische beheerpakketten zijn afgesloten en met 
het gebruik rekening wordt gehouden met weidevogels, is het primaire gebruik in 
een groot deel van Arkemheen nog landbouwkundig.

 4.4 Effect van uitgevoerde maatregelen
Verkeersmaatregelen (56M1 t/m 56M4)
Doordat de afsluiting van de wegen alleen middels bebording gedaan is en geen 
(intensieve) handhaving plaatsvindt, worden in de praktijk de wegen nog steeds 
gebruikt door (sluip)verkeer en wordt veelal te hard gereden. Dit betekent dat nog 
steeds sprake is van verstoring, die leidt tot een kwaliteitsafname en verkleining 
beschikbaar geschikt leefgebied van zowel de vogelsoorten in het broedseizoen als 
in het winterhalfjaar. Uit mededelingen van Staatsbosbeheer (e-mail december 
20191) leidt verkeer nog steeds tot slachtoffers onder pullen (kuikens) van 
weidevogels. Dit betekent dat de maatregelen niet voldoende effectief zijn. 
Aannemelijk is dat de verstoring in de winterperiode vergelijkbaar is.

1) E-mailcorrespondentie van Staatsbosbeheer met Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland

Waterbeheer (56M5 en 56M6)
De periode sinds de inwerkingtreding van het nieuwe peilbeheer in 2014 is 
inmiddels voldoende lang om ook in de praktijk doorgewerkt te hebben. Uit het 
peilbesluit blijkt dat de grondwaterstanden een compromis zijn tussen agrarisch 
gebruik en weidevogels (met uitzondering van de reservaatsgebieden van 
Staatsbosbeheer). De grondwaterstanden buiten het reservaat zijn in het grootste 
deel van het Natura 2000-gebied nog steeds te laag om gunstig (optimaal) te zijn 
voor weidevogels. Hiermee heeft het niet het gewenste resultaat gehad om 
gunstige voorwaarden te creëren en om de negatieve trend te stoppen, laat staan 
het halen van de gestelde weidevogelbroedvogelpopulaties. Het aantal territoria 
buiten de reservaatsgebieden is de afgelopen jaren nog steeds laag en lager ten 
opzichte van de reservaatsgebieden. Hoewel de grondwaterstand niet alleen de 
sturende factor is, is dit wel een van de primaire voorwaarden. Dit betekent dat de 
maatregel niet voldoende effectief is.

Beheer (56M7 en 56M8)
In de Putterpolder (56M7) zijn door het Veluwe collectief beheerovereenkomsten 
afgesloten. Op ongeveer 1.200 hectare ruste in ieder geval in 2021 een ANLb 
beheerovereenkomst, waarvan ongeveer 250 hectare beheerd wordt als 
kruidenrijk grasland en op ruim 300 hectare wordt een rustperiode aangehouden 
(in het broedseizoen geen bewerkingen). Op de overige gronden wordt deels 



25 Arkemheen | Ontwerp-beheerplan Natura 2000-gebied | januari 2022

extensieve beweiding of plas-dras beheer toegepast. Er is gene aangepast 
peilbeheer, dit wordt nog agrarisch gestuurd. Op basis van het type en omvang 
van de beheerovereenkomst (van 2021) en de dichtheden en trend van de 
weidevogelpopulatie, kan gesteld worden dat geen specifiek op weidevogels 
gericht beheer uitgevoerd wordt en dat deze maatregelen niet voldoende effectief 
zijn om de negatieve trends van de broedvogelpopulaties te stoppen. 

In de Nijkerkerpolder (56M8) is voor een oppervlak van circa 100 hectare een 
inrichtings- en beheerplan opgesteld voor particulier weidevogelbeheer (Kader 1 
en Bijlage D). Dit in samenwerking tussen de grondeigenaren en/of -gebruikers en 
de vogelwerkgroep. Het gaat om twee deelgebieden waarvan het noordelijke deel 
grenst aan het reservaatgebied van Staatsbosbeheer. Een groot deel van de 
Nijkerkerpolder is echter geen onderdeel van dit plan. 

Doordat de percelen die betrokken zijn in het beheerplan niet allemaal 
aaneengesloten liggen en omgeven worden door percelen waar geen specifiek op 
weidevogels gericht beheer gevoerd wordt (mogelijk wel agrarisch gebruik met 
ANLb-overeenkomst), is het gebied niet optimaal ingericht ten behoeve van 
weidevogels. Zo is er bijvoorbeeld geen aangepast peilbeheer, maar wordt het peil 
agrarisch gestuurd. In dit inrichtings- en beheerplan wordt ook handhaving van 
verkeer op de Bontepoort genoemd, in overeenstemming met het Natura 
2000-beheerplan. Deze handhaving blijkt echter niet (voldoende) uitgevoerd te 
worden (zie alinea Verkeersmaatregelen M1 t/m M4). Na de uitvoering van de 
maatregelen zijn maar van één seizoen (2019) telgegevens van weidevogels 
beschikbaar uit dit gebied, waardoor trends lastig vast te stellen zijn. Tot slot zijn 
er afgelopen jaren enkele zeer droge voorjaar en zomerperiodes geweest, wat ook 
van invloed kan zijn op de kwaliteit van het gebied voor weidevogels. Op basis van 
de beschikbare gegevens lijken de maatregelen nog niet geleid te hebben tot een 
significante toename van het aantal broedparen. Door de grote invloed van 
variabelen als de droogte, kan niet beoordeeld worden of de maatregel effectief is 
geweest. Het is aannemelijk dat de getroffen maatregelen wel een positieve 
bijdrage hebben geleverd aan de weidevogelstand, zeker ten opzichte van het 
eerdere en in het omliggende gebied nog gevoerde reguliere landbouwkundige 
gebruik.

Samengevat zijn de maatregelen M7 (Putterpolder) en M8 (Nijkerkerpolder) wel 
uitgevoerd (in het eerste beheerplan is geen kwantificering opgenomen), hiermee 
is een goede eerste stap gezet. De maatregelen zijn echter nog te beperkt en/of te 
kleinschalig, waardoor ze nog onvoldoende bijdragen aan het realiseren van de 
doelen.
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Kader 1 Particulier weidevogelbeheer Nijkerkerpolder vanaf 2016
Voor een deel van de percelen in de Nijkerkerpolder is in 2016 een inrichting- 
en beheerplan opgesteld voor particulier weidevogelbeheer (Hospes, 2016) 
(Bijlage D). Dit plan gaat over circa 100 hectare aan percelen met name ten 
zuiden van de Nekkeveld en ten zuiden van de Bontepoort. In het plan staat 
beschreven dat het beheer onder SNL-beheerpakketten2 (zoals een uitgestelde 
maaidatum en het realiseren van kruidenrijk grasland), niet voldoende 
gebleken is om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Omdat de 
landbouwkundige waarde van de percelen beperkt is en er grote bereidheid is 
om een bijdrage te leveren aan het herstel van de weidevogelstand, zijn 
maatregelen voorgesteld om de kwaliteit van de graslanden te verbeteren voor 
weidevogels. De in het plan beschreven maatregelen zijn in 2017 uitgevoerd 
(mond. med. Dhr. J. Moorman 2021). Gebiedsbreed (over de betreffende 100 
hectare) gaat het om de volgende maatregelen: 

• Afsluiten of dempen van greppels om afvoer van neerslagwater te 
vertragen;

• Extensiever slootbeheer om waterafvoer te vertragen, ontwikkeling van 
flora en voedsel voor weidevogels;

• Aanpak ridderzuring om woekering te voorkomen;
• Handhaving verkeer Bontepoort om verstoring te verminderen.

Daarnaast zijn op specifieke percelen de volgende maatregelen uitgevoerd:
• Toepassen ruige mest om variatie in vegetatie te vergroten;
• Verlagen en verschralen en aanbrengen lokale drainage om waterstand op 

percelen te sturen;
• Verschralen om vegetatievariatie te vergroten;
• Verflauwen oevers en greppels.

2) Subsidiestelsel Natuur en Landschap
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 5 Landschapsecologische 
systeemanalyse

 5.1 Inleiding
Het Natura 2000-gebied Arkemheen is alleen begrensd als Vogelrichtlijngebied 
met doelen voor twee niet-broedvogels en aanvullende GNN-doelen voor zes 
weidevogelsoorten. Deze vogelsoorten zijn vooral gebonden aan het Natura 2000-
gebied door de openheid, de min of meer natte graslanden, het juiste passende 
beheer hiervan en deels (smient en kleine zwaan) door de nabijheid van groot 
open water in de vorm van de Randmeren. 

In deze landschapsecologische systeemanalyse wordt ingegaan op het ontstaan 
van het gebied, het historisch gebruik en de (historische) waarde van het gebied, 
om zo inzicht te krijgen waarom het gebied van belang is voor de aangewezen 
vogelsoorten en hoe deze waarde ontstaan is. Dit geeft aanknopingspunten hoe 
trends verklaard kunnen worden en welke maatregelen getroffen moeten worden 
ten gunste van het behoud of herstel van natuurwaarden.

 5.2 Abiotische omstandigheden
 5.2.1 Geomorfologie en bodem

Arkemheen ligt in het glaciale bekken van de Gelderse Vallei dat ontstaan is 
tijdens het Saalien (een ijstijdperiode van circa 250.000 tot 126.000 jaar geleden) 
en nadien is opgevuld met glaciofluviale afzettingen. Door stijging van de 
zeespiegel tijdens het Eemien (een interglaciale periode van circa 126.000 tot 
116.000 jaar gelden) zijn hierop vervolgens mariene kleiafzettingen afgezet die 
zich nu tussen de 10 en 40 meter -NAP bevinden. Hierboven op zijn na de laatste 
ijstijd vervolgens dekzanden afgezet. Het gebied ligt op de grens van het West-
Nederlandse veengebied dat zich hier vormde na deze laatste ijstijd. Dit 
uitgestrekte veengebied werd vanaf circa 2.000 BC steeds verder teruggedrongen 
door zee-indringingen, waar later het Flevomeer en vervolgens de Zuiderzee (en 
IJsselmeer) uit ontstonden. Hierdoor ontstonden weer nieuwe lagen 
kleiafzettingen, al dan niet op veen. Doordat de Rijn nooit door dit gebied heeft 
gestroomd, ontbreken fluviatiele afzettingen (Figuur 5.1).

Het gebied heeft nauwelijks hoogteverschil en kent ook geen duidelijke 
afwateringen. In combinatie met het onregelmatige dekzandreliëf werd het een 
nat gebied. Het grootse deel bestaat uit vaaggronden, kleigronden al dan niet met 
veenlagen. Alleen in het westelijke deel zijn veengronden aanwezig (Figuur 5.2).

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan
In het eerste beheerplan was slechts een korte landschappelijke beschrijving 
opgenomen. Op landschapsniveau zijn echter geen grote wijzigingen geweest 
in het Natura 2000-gebied Arkemheen. De knelpunten worden hoofdzakelijk 
gevormd door het landgebruik en de voorwaarden die daar bij gecreëerd 
worden (bv grondwaterstand), dit is niet fundamenteel gewijzigd. De knel-
punten die in het eerste Natura 2000-beheerplan zijn geconstateerd, zijn ook 
nu nog actueel. Binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied zijn wel 
enkele maatregelen getroffen, maar deze hebben geen grootschalig systeem-
herstel tot gevolg gehad. De analyse en knelpunten die daar uit volgen zijn op 
LESA-niveau nog gelijk.
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Figuur 5.1 Geomorfologische kaart Arkemheen. (Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2018)

Figuur 5.2 Bodemkaart van Arkemheen (Bron: WUR, 2018)

 5.2.2 Hoogteligging en bodemdaling
Het gebied kan opgesplitst worden in een lagergelegen poldergebied en een wat 
hoger gelegen vrij afwaterend gebied aan de zuidrand. De hoogteligging van het 
poldergebied van de Nijkerker- en Putterpolder varieert grotendeels van circa NAP 
-0.30 m tot circa NAP +0.20 m. Beide polders worden gekenmerkt door hun vlakke 
ligging, waarbij de Nijkerkerpolder iets lager ligt dan de Putterpolder. 

In het gebied komt maximaal een bodemdaling van ongeveer 15 cm voor over de 
periode 1960-2010. Dit komt overeen met een gemiddelde bodemdaling van 
ongeveer 3 mm/jaar. De grootste bodemdaling heeft plaatsgevonden in het 
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westelijke gedeelte van de Nijkerkerpolder, als gevolg van de inklinking van de 
aanwezige veen- en kleigronden. In de rest van het gebied zijn vooral gronden 
aanwezig die niet (meer) of aanzienlijk minder gevoelig zijn voor bodemdaling 
(Waterschap Vallei & Eem, 2012). 

Uit een verschillenanalyse van de hoogtekaarten van het gebied aan de hand van 
de AHN2-kaart (2007-2012) en AHN3-kaart (2013-2018) zijn geen meetbare 
verschillen zichtbaar in de hoogteligging, wat aansluit bij de metingen en 
waarden die hierboven genoemd zijn.

Figuur 5.3 Hoogtekaart AHN3 (5m 2013-2018) van Arkemheen, zonder vegetatie. (Bron: AHN, 2020)

 5.2.3 Oppervlaktewater
In het gebied is nauwelijks groot oppervlaktewater aanwezig. Wel zijn een groot 
aantal grotere en kleinere watergangen aanwezig die als een fijnmazig netwerk 
door het hele gebied liggen. Het gaat om (resten van) oorspronkelijke beeklopen 
en kreken als de Kromme beek en Riesbeek, enkele grotere vaarten en water-
gangen zoals de Wiel en Arkervaart en zeer veel agrarische perceelsloten en 
slootjes (Figuur 1.2). Binnen het Natura 2000-gebied zijn twee gemalen, een in de 
Wiel bij het Nijkerkernauw en een in de Middelbeek bij het Nuldernauw. 
Deze worden niet meer alleen gebruikt om water af te voeren, maar in droge 
periodes ook gebruikt om water in te laten. De kwaliteit van het water vanuit de 
Randmeren is niet beperkend, behalve dan dat in de Randmeren vrij veel 
blauwalgenbloei voorkomt. Omdat deze in de zomerperiode vrijwel permanent is, 
is een afweging om tijdelijk geen water in te laten geen oplossing. De inlaat wordt 
alleen gedaan wanneer geen zichtbare drijflagen aanwezig zijn bij het inlaatpunt. 
Dit kan wisselen onder verschillende weersomstandigheden of windrichting 
(Waterschap Vallei & Eem, 2012). 

De Randmeren zelf (onder andere het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren) 
zijn ook van essentieel belang voor kleine zwaan en smient. Beide soorten 
benutten het open water om te foerageren en/of te rusten. De kwaliteit en waarde 
van Arkemheen en de Veluwerandmeren wordt mede bepaald door de wederzijdse 
nabijheid van beide gebieden.
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 5.2.4 Grondwater
Het hele gebied bestaat uit polders, waardoor sprake is van kunstmatige grond-
waterstanden. De diepte van het grondwaterpeil ten opzichte NAP en maaiveld 
varieert per peilvak. In het westelijke deel is zowel de laagste als de hoogste 
grondwaterstand -0,70 meter NAP, waarbij het maaiveld op circa -0,35 tot -0,45 
meter NAP ligt. In het gebied tegen het Nijkerkernauw aan ligt de grondwater stand 
tussen -0,55 meter en -0,35 meter NAP, waarbij het maaiveld ook hoger ligt op 
-0,30 tot -0,05 meter NAP. Het peilbeheer en de waterpeilen zijn volgens het 
peilbesluit vooral afgestemd op de functie landbouw, gecombineerd met weide-
vogelbeheer (met een GVG tussen 20 – 80 cm-mv) (Waterschap Vallei & Eem, 
2012). De waterpeilen worden zodanig ingesteld dat de agrarische functie 
mogelijk blijft, waarmee het niet voldoet aan de voorwaarden voor het kwaliteits-
herstel voor de Natura 2000-doelen en weidevogeldoelen. Alleen in de reservaten 
(275 hectare of 20% van het oppervlak) is het peilbeheer specifiek gericht op zeer 
kritische weidevogels (o.a. watersnip met een GVG tussen 0 – 40 cm-mv (peilvak 
N1a, N1b en P2)). Het waterpeil van de percelen waar particulier weidevogelbeheer 
wordt gevoerd is eveneens niet aangepast.

Dit betekent dat het grondwater zich gemiddeld 0,30 tot 0,40 cm onder het 
maaiveld bevindt. De hoogste grondwaterstanden zijn te vinden in de centrale 
delen van de weidevogelreservaatsgebieden in de Nijkerkerpolder en ten noorden 
van de Arlersteeg, waar de GHG tot -10cm onder het maaiveld kan staan  
(Figuur 5.4 en (Waterschap Vallei & Eem, 2012)). In periodes met veel neerslag kan 
het water in delen van het gebied tot boven het maaiveld staan, waar dan plas-
drasplekken ontstaan. Of dit gebeurt hangt niet alleen af van het ingestelde 
waterpeil en de hoeveelheid neerslag, maar ook of de watergangen geschoond 
zijn. 

Figuur 5.4 Grondwaterpeilen en peilvakken Arkemheen (Waterschap Vallei & Eem, 2012)

In het Natura 2000-gebied staan op vijf locaties peilbuizen (Bijlage B), waarvan 
twee direct tegen de randmeren (Nijkerkerpolder en Putterpolder), een aan de 
westrand en twee centraal in het gebied (Nijkerkerpolder en Putterpolder).  
Uit peilbuisgegevens van de afgelopen twee decennia blijkt de grondwaterstand 
gemiddeld niet tot nauwelijks gedaald te zijn. Wel zijn fluctuaties te zien die per 
jaar kunnen verschillen in hoogte. Alleen de meest westelijk peilbuis (nr. 2) laat 
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een lichte trendmatige daling zien van de grondwaterstand (Bijlage B). Omdat 
geen systematische bodemdaling aanwezig is (5.2.2), betekent dat nabij het 
meetpunt sprake is van verdroging. In de zomer zakt het grondwater ver weg, 
ondanks dat het om een polder gaat waar de grondwaterstanden gereguleerd 
kunnen worden. Hoewel maar enkele peilbuisgegevens beschikbaar zijn, is het op 
basis van de hoogtekaart en omdat het een polder betreft, wel aannemelijk dat 
deze gegevens representatief zijn voor de hele polder.

 5.3 Flora en vegetatie
Nagenoeg het hele Natura 2000-gebied bestaat uit grasland, waarvan het 
merendeel ook agrarisch in gebruik is. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit 
graslandsoorten zoals Engels raaigras. Het aandeel kruiden is laag en wanneer 
deze voorkomen zijn het veelal algemeen voorkomende soorten als kruipende 
boterbloem, pinksterbloem en veldzuring. In oevers komen soms nog andere 
soorten voor, zoals holpijp, egelskop, pijptorkruid, zwanenbloem en diverse 
zeggesoorten (Hospes, 2016). Van de eertijds uitgestrekte dotterbloemgraslanden 
is weinig meer over. Er komen nog enkele rietlandjes en vochtige hooilandjes voor 
met dotterbloem, moeraskartelblad, schorrenzoutgras, grote ratelaar en 
rietorchis. In de reservaatsgebieden van Staatsbosbeheer, dat grotendeels wordt 
beheerd als weidevogelreservaat, is de vegetatie kruiden- en soortenrijker. 
Op acht hectare wordt door Staatsbosbeheer gericht botanisch beheer uitgevoerd 
(Vochtig hooiland - N10.02). Het gaat hier om enkele percelen in het westen van 
het Natura 2000-gebied, tegen het Nijkerkernauw, bij de voormalige monding 
van de Rassenbeek. Dit zijn restanten van een aantal zilte graslanden met 
zoutpreferente soorten als heemst, melkkruid, aardbeiklaver, schorrenzoutgras, 
zilte rus, stomp kweldergras en waterpunge (Provincie Gelderland, 2013) & 
(Provincie Gelderland, 2020)).

 5.4 Ontwikkelingen in de tijd
 5.4.1 Historische ontwikkeling van het gebied

Door Voous werd voor Arkemheen in 1965 (Voous, 1965) al beschreven dat ‘Ondanks 
de uitgestrektheid en de grootsheid van dit weidelandschap, vormen deze graslanden geen 
natuurlijke vegetatie. Zonder de eeuwenlange invloed van de mens zou het niet grotendeels door 
weiden maar door bossen bedekt zijn’.

Door de ligging op de rand van eerst het West-Nederlandse veengebied en later 
het Flevomeer en vervolgens de Zuiderzee aan de noordkant en de uitlopers van 
de dekzandvlakte met de laaglandbeken vanaf de stuwwallen in het zuiden, was 
het gebied een overwegend nat en drassig gebied. Het oudste gedocumenteerde 
gebruik gaat terug tot in de 9e eeuw, wanneer Duitse kloosters aanzienlijke 
bezittingen verwerven in het gebied (Hagoort, 2018). Het gebied werd in die 
eeuwen naar aannemelijk is extensief als hooi- en weideland gebruikt vanuit de 
verspreid op verhogingen liggende boerderijen. In het begin van de 14e eeuw 
werden onder het bewind van de graaf van Gelre grote delen van de gebieden rond 
de Zuiderzee uitgegeven. In 1356 werd besloten tot de realisatie van een 
gezamenlijke zeedijk, om de terugkerende inundaties vanuit de Zuiderzee te 
beperken en daarmee de veiligheid te vergroten. Het is daarmee een van de oudste 
polders van Nederland. Sinds de aanleg van de zeedijk heeft er nooit een ruil-
verkaveling plaatsgevonden, waardoor de oude perceelstructuur goeddeels nog 
intact is (Figuur 5.5).

Door de oeverwal en de dijken was afvoer van water vanuit de polder echter niet 
altijd goed mogelijk. Lozen gebeurde vrijwel alleen op een natuurlijke wijze bij 
lage waterstanden van de Zuiderzee. Door de ontginning van de hoger gelegen 
veengebieden werd steeds meer water afgevoerd richting Arkemheen, met als 
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gevolg dat het gebied steeds natter werd en wat tot overlast voor het landbouw-
kundige gebruik leidde. Halverwege de 19e eeuw zijn om deze reden watermolens 
en later ook stoomgemalen gebouwd om het overtollige water af te kunnen 
voeren. Het gevolg was een betere controle over het waterpeil en daarmee kansen 
voor verbeteringen ten aanzien van het landbouwkundig gebruik. Door de aanleg 
van de afsluitdijk in 1932 waren de natuurlijke fluctuaties en inundaties vanuit de 
Zuiderzee verledentijd. De afvoer van water vanuit de polders kon verder 
gereguleerd worden. Een intensivering van het gebruik om een hogere gras-
productie te krijgen leidde tot verdere waterpeilbeheersing en -verlagingen. Door 
zowel aanpassingen in het zomer- als winterpeil zijn vanaf de tweede helft van de 
20e eeuw de meeste echt natte plekken verdwenen. Door de mechanisatie in de 
landbouw werden ook de watergangen en de oeverzones efficiënter geschoond, 
gemaaid en gebaggerd. De versnelde afvoer van water werd hierdoor nog groter, 
met als neveneffect dat ook de vegetatie in de watergangen en oevers wijzigden 
door het verdwijnen van het slib en de daarin aanwezige plantenwortels. 

Figuur 5. 5 Historische kaart situatie Arkemheen rond 1900. In de perceelstructuur is weinig verandering 
geweest, de grootse wijzigingen is vooral de intensivering van het gebruik, gecombineerd met een 
verdere drooglegging

 5.4.2 Vroegere vegetatie en fauna
Vegetatie
Van de vroegere vegetatie zijn geen gegevens beschikbaar, maar op basis van het 
bekende langdurige landgebruik als hooi- en weideland zal het grotendeels uit 
gras-, kruiden en lage moerasvegetaties hebben bestaan, met lokaal zilte 
invloeden. Gezien de vochtomstandigheden, bodem en de invloed vanuit de 
Zuiderzee (lichte getijdewerking en brakwaterinvloed) zal de graslandvegetatie 
kenmerken hebben gehad van het zilverschoonverbond (soorten als geknikte 
vossenstaart, valse voszegge, ruige zegge, slanke waterbies, kruipende boterbloem 
en krulzuring). 
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Vogels
Over de avifaunasamenstelling in vroegere tijden zijn weinig gegevens beschikbaar, 
maar hier kan wel een inschatting van gemaakt worden op basis van enkele 
historische bronnen. Door Smit is in 1988 een rapport opgesteld waarin op basis 
van diverse bronnen en gesprekken met oud-gebruikers een overzicht is gegeven 
van het historisch beheer en vogelbevolking van het begin van de 20e eeuw (Smit, 
1988). De dichtheden en verspreiding in meer recentere tijden zijn beschreven in 
Hoofdstuk 6.

Van kleine zwaan zijn uit het begin van de 20e eeuw weinig waarnemingen 
bekend, dit zal in eerdere tijden naar verwachting niet anders zijn geweest. Pas na 
de afsluiting van de Zuiderzee bevinden zich grotere groepen kleine zwanen voor 
de kust van Arkemheen. De ganzendichtheid was in het verleden aanzienlijk 
anders. Niet alleen doordat de vegetatie mogelijk minder interessant was voor 
ganzen (minder eiwitrijk), maar ook door jacht en benutting waren de populaties 
anders opgebouwd en verdeeld over Nederland. Aan het begin van de 20e ging het 
om enkele duizenden vogels van met name rietgans (spec.) en in kleine mate 
kolgans. Grauwe gans was slechts met enkele exemplaren aanwezig. Tot in de 
jaren dertig werden jaarlijks meer dan 1.000 (riet)ganzen gevangen. Pas in de 
tweede helft van de 20e eeuw verandert dit beeld, gelijktijdig met de 
veranderingen in de waterstanden (geen plas-dras meer), verandering van de 
vegetaties naar meer eiwitrijke graslanden en afname van de jachtdruk. 
Rietganzen verdwijnen grotendeels, terwijl de dichtheden van brandgans, kolgans 
en grauwe gans aanzienlijk toenemen (tot >10.000 exemplaren). Smient wordt als 
algemeen beschreven, ook al aan het begin van de 20e eeuw, met concentraties 
van duizenden vogels. Ook toen werd op de Zuiderzee gerust en op graslanden 
gefoerageerd, waarbij rusten bij natte omstandigheden ook op de graslanden 
gebeurde.

Ten aanzien van broedvogelsoorten worden de volgende dichtheden en soorten 
beschreven. Zomertaling was aan het begin van de 20e eeuw een relatief algemene 
broedvogel, met in sommige delen en jaren een dichtheid tot drie paar per tien 
hectare met een gemiddelde van tien paar per 100 hectare. De dichtheid in het 
Gelderse meetnet bedroeg in 2018-2020 slechts 0,1 territoria per 100 hectare 
(Slaterus, R. & V. de Boer, 2021) en de huidige volledige Nederlandse populatie wordt 
geschat op 1.000-1.400 paar (Sovon, 2018). Slobeend kwam minder voor, met drie en 
soms meer paar per 100 hectare. De dichtheid in het Gelderse meetnet bedroeg in 
2018-2020 slechts 0,4 territoria per 100 hectare. Kwartel en kwartelkoning worden 
als algemeen voorkomend genoemd in de hooilanden door het hele gebied. Dit 
verschil geldt ook voor veel van de andere typische weidevogelsoorten. Van kievit 
gaat het om tot wel 100 paar per 100 hectare aan het begin van de 20e eeuw. In de 
eerste helft van de 20e eeuw, vanaf 1930 is al een duidelijke afname zichtbaar 
(mogelijk als gevolg van eierenrapen, maar ook door gewijzigd grondgebruik). De 
dichtheid van kievit in het Gelders meetnet was in 2018-2020 nog 11 per hectare is. 
De nu inmiddels als broedvogel uitgestorven kemphaan was eveneens een 
algemene broedvogel die al in de 18e eeuw werd genoemd als aanwezig in 
‘ongelofelijke uitgestrektheid’ (Nozeman 1770 in (Smit, 1988)). In 1910 werd het 
aantal in het Eemgebied op nog 2.000 hanen geschat. Watersnip was een algemene 
tot schaarse broedvogel, maar vooral pas vanaf de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. 
De afwezigheid daarvoor wordt aan mogelijke bejaging toegeschreven. Inmiddels is 
watersnip nog maar met enkele broedparen aanwezig. Ook grutto was geen zeer 
algemene broedvogel met gemiddeld vijf tot zes paar per 100 hectare. Lokaal kon de 
dichtheid echter zeer hoog zijn, met name op de lagere, natte delen van Arkemheen 
tot soms wel drie tot tien nesten per hectare. Na de Tweede Wereldoorlog nam het 
aantal in het gehele gebied toe, behalve in de zeer natte delen waar het aantal 
afnam en de kolonievorming ook verdween. De tijdelijke toename wordt mogelijk 
verklaard door matige intensivering van het landgebruik met meer ruwe mest wat 
een toename in voedsel (wormen en insecten) tot gevolg heeft gehad. De dichtheid 
in het Gelderse meetnet bedroeg in 2018-2020 nog slechts circa 4,4 territoria per 
100 hectare, met name in de laagveengebieden. Tureluur was wel een zeer 
algemene soort, met dichtheden van 60 tot 80 paar per 100 hectare aan het begin 
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van de 20e eeuw. Net als kievit lagen de hoogste dichtheden vooral verder de polder 
in, op afstand van de bebouwing. Na de Tweede wereldoorlog nam het aantal sterk 
af, ook hier door gewijzigd landgebruik. Tot slot worden veldleeuwerik en gele 
kwikstaart als algemeen voorkomend benoemd. 

Door het eeuwenlange min of meer gelijke grondgebruik als extensief hooiland 
met incidentele (na)beweiding, is het niet onwaarschijnlijk dat het beeld van rond 
1900 een redelijke afspiegeling was van de dichtheden in de eeuwen ervoor.  
De afname in de loop van de 20e eeuw zijn duidelijk gecorreleerd met de 
intensivering van het gebruik en daarmee ook de meer uniformiteit van de polder. 
Voor enkele soorten was de (relatieve) intensivering in eerste instantie gunstig 
(grutto en scholekster), maar dat was echter van korte duur. Ook die soorten 
namen na de industrialisering weer in aantal af.
Samengevat wordt gesteld dat de uitgestrekte openheid, gecombineerd met een 
hoog aanbod van voedsel, geschikt broedgebied en een nagenoeg onverstoorde 
situatie, de polders lange tijd uitermate geschikt waren als leefgebied voor zowel 
overwinterende vogels als broedvogels. Met het verdwijnen van nagenoeg al deze 
factoren in een grote deel van het gebied (in ieder geval buiten de weidevogel-
reservaten) de afgelopen halve eeuw, zijn ook veel van de vogels verdwenen.

 5.4.3 Ontwikkelingen in landgebruik
De inrichting van de polders van Arkemheen is, op landschapsniveau beschouwd, 
aan weinig veranderingen onderhevig geweest. Het gebied is eeuwenlang als hooi- 
en weideland gebruikt. Wanneer echter op gebruiks-, vegetatie of natuurkwaliteits-
niveau gekeken wordt, heeft er wel degelijk een grote verschuiving plaats gevonden. 
Door steeds verdere regulering en intensivering van de landbouwkundige 
efficiëntie zijn de graslanden aanzienlijk gewijzigd. Tot circa halverwege de 
twintigste eeuw was het gebruik nog min of meer extensief, waarbij het gebruik 
nog deels afgestemd was op de natuurlijke dynamiek. De daaropvolgende 
intensivering heeft geleid tot verdroging, meer monotone vegetaties, afname 
insecten en daardoor de afname en het verdwijnen van veel vogels en andere 
natuurwaarden. Niet alleen de verandering van de vegetaties van bloemrijke 
hooiland naar soortenarme, eiwitrijkere graslanden heeft geleid tot een afname van 
de soortenrijkdom van insecten, ook het gebruik van insecticiden, pesticiden en 
antibiotica en ontwormingsmiddelen bij vee, heeft bijgedragen aan een verder 
achteruitgang en het verdwijnen van veel soorten (zie onder andere (Hallmann CA, 
2017), (Hallmann, 2018), (Kleijn D. e., 2018) en (Wyckhuys, 2019).

Naast het gebruik is door de sterke bevolkingsgroei ook druk van buitenaf op het 
gebied ontstaan. Niet alleen door uitbreiding van het stedelijk gebied, maar ook 
doorsnijdingen met wegen (zoals de Rijksweg A28) en een toename van het 
recreatieve gebruik. Deze ontwikkelingen lopen in de tijd parallel aan de 
intensivering van de landbouw, waarmee de druk op de vogelpopulaties extra 
versterkt werd. Doordat deze druktoename buiten het gebied eveneens aanwezig 
is en wellicht zelfs nog hoger omdat het geen Natura 2000-gebieden zijn, is 
nauwelijks nog uitwisseling met andere gebieden (wegvallen bronpopulaties) en 
zijn ook uitwijkmogelijkheden sterk gereduceerd.

 5.4.4 Synthese
Het Natura 2000-gebied Arkemheen is van oudsher een nat gebied door de 
ligging op de uitlopers van de Veluwe-stuwwal en de oevers van de Zuiderzee. 
Door het nagenoeg ontbreken van reliëf of hoogteverschillen is de afvoer van kwel 
en neerslagwater altijd beperkt of traag geweest, wat gecombineerd met de 
vroeger beperkte mogelijkheden van waterafvoer (getijden en bedijking) zorgde 
voor hoge grondwaterstanden en inundaties. Het gebruik is hier eeuwenlang op 
afgestemd, met als resultaat uitgestrekte, extensief gebruikte hooi- en weide-
landen met een hoge dichtheid aan weidevogels in het zomerhalfjaar en zwanen, 
ganzen en eenden in het winterhalfjaar. 
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Door het afsluiten van de Zuiderzee, mechanisatie van ontwatering, intensiever 
landgebruik en druk door een toename van verkeer en recreatie zijn de afgelopen 
decennia diverse drukfactoren gelijktijdig toegenomen waardoor de kwaliteit van 
het gebied voor (weide)vogels achteruitgegaan is met als gevolg een sterke afname 
en zelfs het verdwijnen van soorten. Door onder andere verlaagde grondwater-
standen, monotone graslanden, vroeg en vaak maaien en het gebruik van 
pesticiden en antibiotica verdwenen voedsel en dekking voor broedende vogels en 
jongen met als gevolg een lager broedsucces en sterfte. De verstoringen door het 
landgebruik gecombineerd met verkeer en recreatie zorgden voor een verdere 
inkrimping van het beschikbare areaal. Uitzondering hierop zijn de reservaats-
gebieden van Staatsbosbeheer, met kruidenrijke hooilanden, die nog een relatief 
hoge dichtheid aan weidevogelsoorten herbergt. Maar ook hier is de trend 
negatief en nemen de aantallen van vooral steltlopers en plevieren als broedvogel, 
zoals grutto, scholekster, tureluur en kievit, af.

Het gewijzigde landgebruik is ook van invloed geweest op de samenstelling en 
dichtheden van vogels in de winter. Door een toename van voedselrijk gras is het 
aantal ganzen en smienten sterk gestegen. Het aandeel kleine zwanen is echter 
niet meegegroeid. Hoewel ook deze soort een toename kende tot in de jaren 
negentig van de 20e eeuw, is kleine zwaan nauwelijks meer aanwezig. Op basis 
van het beschikbare voedsel is het niet de verwachting dat de kwaliteit van het 
Natura 2000-gebied hier primair de oorzaak van is. Een groot deel van de 
populatie blijft door mildere winters meer noordelijk overwinteren 
(Oostzeegebied), waardoor de dichtheden in heel Nederland lager zijn geworden. 
De draagkracht van Arkemheen lijkt nog op orde te zijn, mede ook gezien de hoge 
dichtheden aan ganzen.

Wanneer de huidige situatie vergeleken wordt met zoals deze was tot in de eerste 
helft van de 20e eeuw, is een duidelijke trend zichtbaar van intensivering van het 
landgebruik. Het gaat daarbij zowel om het landbouwkundige gebruik, maar ook 
andere antropogene druk als recreatie, verkeer en bebouwing. Om de kwaliteit 
van het gebied te behouden en te versterken is eenduidig natuurgericht beheer 
noodzakelijk dat gericht is op het herstel en behoud van weidevogelbroedgebied 
en wintervogelrustgebied. Dat betekent een verhoging van de grondwaterstanden 
in zowel de winter als zomer, een extensivering van het agrarisch gebruik en een 
verdere afname van de toegankelijkheid van het gebied voor verkeer, recreanten 
en predatoren. 
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 6 Ontwikkeling vogelsoorten

 6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de huidige situatie en trends weergegeven van voorkomen, 
omvang en kwaliteit van leefgebieden van soorten waarvoor het Natura 2000-
gebied Arkemheen is aangewezen en wordt het voorkomen afgezet tegen de 
instandhoudingsdoelstelling. Daarbij worden eventuele knelpunten aangegeven 
in relatie tot negatieve ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de aanvullende zes 
weidevogelsoorten als onderdeel van de GNN-doelen.

 6.2 Vogelrichtlijn niet-broedvogels
 6.2.1 A037 Kleine zwaan

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 
van gemiddeld 190 vogels (seizoensgemiddelde).

Voorkomen en verspreiding
Door het zeer lage aantal in de afgelopen jaren (Figuur 6.1) is niet duidelijk te 
stellen waar de hoogste dichtheden voorkomen. In het eerste Natura 
2000-beheerplan (Provincie Gelderland, 2016) zijn gestandaardiseerde gegevens 
gebruikt tot en met 2006 en is een steekproef gedaan met verspreidingsgegevens 
tot 2013, waaruit bleek dat de hoogste dichtheden in het westelijke deel van het 
Natura 2000-gebied voorkwamen (rond het Nekkeveld). Uit een vergelijkbare 
nieuwe steekproef met losse waarnemingen van kleine zwaan uit de NDFF 
(periode 2011 tot en met 2021 (NDFF, 2021)) blijkt dat er circa 1.500 individueel 
vastgelegde waarnemingen zijn met een maximale groepsgrootte van 320 
individuen, waarbij het aantal waarnemingen en de maximale groepsgrootte 

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan
Dit hoofdstuk grotendeels nieuw en gaat in op de niet-broedvogels en 
weidevogels in het algemeen en de ontwikkelingen in ruimte en tijd (de 
trends) van de vogelpopulaties en het leefgebied en de knelpunten sinds de 
eerste beheerplanperiode. 

Referentiesituatie
Artikel 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn geeft de verplichting dat ‘verdere’ 
verslechtering en significante verstoring moet worden voorkomen. Dit 
betekent dat de ecologische kenmerken van een Natura 2000-gebied niet 
slechter mogen worden dan het niveau dat aanwezig was op het moment van 
de aanwijzing van een gebied als speciale beschermingszone (of, voor 
VRL-gebieden, vanaf het moment dat de HRL van kracht werd). Daarnaast 
stelt de Leidraad ‘Beheer van Natura 2000-gebieden’ (versie 2018) dat 
wanneer na deze peildatum een betere staat van instandhouding binnen een 
Natura 2000-gebied is bereikt, deze verbeterde staat als referentie dient. 
Juridisch kan er verschil van opvatting zijn over de referentiesituatie ten 
opzichte waarvan het verslechteringsverbod van art. 6 lid 2 HRL moet worden 
nagekomen. Het basisniveau ten opzichte waarvan art. 6 lid 2 HRL in ieder 
geval geldt, is de situatie in het Natura 2000-gebied ten tijde van de 
aanwijzing als VRL-gebied, maar niet eerder dan 1994, het moment dat de 
HRL van kracht werd voor VRL-gebieden. Arkemheen is op 24 maart 2000 
aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Dit is daarmee tevens de 
referentiesituatie. 
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sterk varieert per jaar (150 tot 320 exemplaren). Ook hierin ligt het hoogste aantal 
exemplaren in het westelijke deel van het Natura 2000-gebied. Dit komt ook 
overeen met de waarnemingen uit het verleden van begin 20e eeuw, waarbij 
kleine zwaan vooral rond de Eem werd waargenomen (Smit, 1988). Enige duiding 
hiervan is moeilijk te geven. De bodemsoort is in het westelijke deel veengrond en 
wijkt daarmee af van de zeekleigronden in het oostelijke deel. Of dit ook een 
sturende factor is voor de aanwezigheid van kleine zwanen is lastig te stellen. 
Opvallend is daarbij dat de dichtheid op de Randmeren juist ter hoogte van het 
oostelijke deel aanzienlijk hoger is dan nabij de Eem.

Trend
Het aantal kleine zwanen is sinds het einde van de 20e eeuw gestaag gedaald naar 
nog slechts enkele exemplaren per jaar (Sovon, 2021a) (Figuur 6.1). De trend is 
daarmee dan ook zeer negatief. Het gemiddelde seizoensgemiddelde van de 
afgelopen vijf jaar (2015/2016 tot en met 2019/2020) is 0,5 kleine zwaan met in de 
laatste vier jaren een gemiddelde van nul. Daarmee ligt de dichtheid ver onder het 
instandhoudingsdoel van een seizoensgemiddelde van 190 exemplaren. 

Op basis van de losse waarnemingen blijken echter nog wel kleine zwanen in het 
gebied te verblijven in soms relatief hoge dichtheden. De aanwezigheid lijkt 
echter niet duurzaam en meer incidenteel geworden, gezien het lage aantal dat 
geteld wordt bij de maandelijkse, gestandaardiseerde tellingen. 

Figuur 6.1 Aantalsontwikkeling kleine zwaan in Natura 2000-gebied Arkemheen en de landelijke trend 
(Sovon, 2021a).

De trend in het Natura 2000-gebied Arkemheen komt grotendeels overeen met de 
landelijke trend en een beeld dat over de hele flyway-populatie zichtbaar is. Niet 
alleen nam de gehele populatie aanzienlijk af (van bijna 30.000 exemplaren in 
1995) en meer oostelijk gelegen gebieden (Evros-delta in Griekenland) een 
toename zichtbaar is. Wat ook opvalt is de verschuiving van voedselvoorkeur van 
graslanden naar akkers met wintergraan, koolzaad en oogstresten (Beekman, 
2019). De afname van het broedsucces op de Russische toendra is ook in Nederland 
zichtbaar doordat het aandeel juveniele vogels afneemt (Sovon, 2021a). Hoe de 
verschuivingen van de winterpopulaties samenhangt met de reproductie is niet 
bekend. Binnen Nederland lijkt tevens sprake te zijn van verschuivingen van de 
populatie. Door de kwaliteitsverbetering van het water in de aangrenzende 
Randmeren en daarmee een toename van de groei van kranswieren, is het aantal 
kleine zwanen in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren de afgelopen jaren 
licht gestegen (Sovon, 2021b). De kleine zwanen foerageren hierdoor 
waarschijnlijk langer op de Randmeren en wijken minder snel of pas later uit 
naar de minder gewilde graslanden. Dit kan echter niet de volledige verklaring 
zijn voor de daling in Arkemheen, omdat de landelijke en internationale populatie 
ook afneemt en kleine zwaan niet het hele seizoen de Randmeren en 
fonteinkruiden kan benutten. Al deze factoren lijken daarmee van invloed op het 
aandeel in Nederland en in het Natura 2000-gebied Arkemheen verblijvende 
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kleine zwanen. Wat de reden is dat de soort nagenoeg verdwenen is uit het 
Natura 2000-gebied is daarmee niet exact te duiden.

Door de relatie tussen de Natura 2000-gebieden Arkemheen en Veluwe-
randmeren, is het van belang dat de populatieontwikkeling breder wordt bekeken 
dan alleen binnen een van de Natura 2000-gebieden.

Omvang en kwaliteit leefgebied
Het oppervlak grasland is de afgelopen beheerplanperiode en zelfs decennialang 
niet gewijzigd. Wanneer naar de draagkracht van het gebied gekeken wordt 
(Bijlage C), dan is ruim voldoende oppervlakte aanwezig om het 
instandhoudings doel te halen. Op basis van een seizoengemiddelde van 190 
vogels is, wanneer uitgegaan wordt van natuurlijk hooiland, 214 hectare nodig. 
Wanneer gerekend wordt met cultuurgrasland, dat eiwitrijker is, is slechts 80 
hectare benodigd. Dit oppervlak is ruim voldoende aanwezig. Het daadwerkelijk 
benutte oppervlak is lager, omdat een deel van het seizoen kleine zwaan 
foerageert op fonteinkruiden in de Randmeren. Voor het daar genutte voedsel is 
geen grasland nodig. Hierbij is echter geen rekening gehouden met verstoringen 
vanaf de wegen, recreatie en opgaande vegetaties. Gezien het totale oppervlak 
beschikbaar grasland is het echter aannemelijk dat het Natura 2000-gebied nog 
steeds voldoende draagkracht heeft. 

De graslanden in Arkemheen lijken niet substantieel in kwaliteit afgenomen te 
zijn voor kleine zwaan, hoewel wel sprake is van verdroging en toegenomen 
verstoring waardoor deze minder aantrekkelijk zijn voor de soort. Op basis van 
andere grasetende vogels die in het gebied aanwezig zijn, lijkt de potentiële 
draagkracht echter geen beperkende factor. De aanwezigheid van kleine zwanen 
is echter minder bestendig geworden op deze graslanden, waardoor de relatief 
grote groepen die nog waargenomen worden maar voor kortere tijd aanwezig zijn. 
Of dat alleen komt doordat de voedselkwaliteit verminderd is, de verstoring is 
toegenomen of vooral de eerder beschreven factoren buiten het Natura 2000-
gebied een directe oorzaak zijn is niet bekend. Het is aannemelijk dat alle 
drukfactoren een aandeel hebben in de achteruitgang. Ondanks dat het 
gemiddelde seizoensgemiddelde de laatste jaren ver onder het doel ligt, is de 
draagkracht van het Natura 2000-gebied nog op orde of in ieder geval voldoende. 
Mochten de omstandigheden die de flyway-populatie beïnvloeden wijzigen en de 
soort weer met een hoger aantal in Nederland gaat overwinteren, lijkt het dat de 
draagkracht van het Natura 2000-gebied Arkemheen op orde is.

Conclusie en staat van instandhouding
De maatregelen uit het eerste beheerplan zijn slechts ten dele uitgevoerd, of 
onvoldoende effectief. De verdere afname van het aantal kleine zwanen in het 
Natura 2000-gebied lijkt echter geen direct relatie te hebben met de wijze van 
uitvoering van de maatregelen, maar meer gestuurd door autonome en externe 
ontwikkelingen. Mogelijk draagt verstoring wel bij aan de afname, maar dat kan 
slechts ten dele een verklaring vormen. Het oppervlak potentiële geschikt 
leefgebied (foerageergebied) lijkt ruim voldoende aanwezig en voor kleine zwaan 
van voldoende kwaliteit. Gezien de negatieve trend is sprake van een ongunstige 
staat van instandhouding voor kleine zwaan [A037] in Arkemheen. Het instand-
houdingsdoel van behoud van omvang van de populatie wordt niet bereikt. 

 6.2.2 A050 Smient
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 
van gemiddeld 850 vogels (seizoensgemiddelde). 

Voorkomen en verspreiding
Smient komt verspreid voor door de hele polder, waarbij het zwaartepunt 
nadrukkelijk in het westelijke deel ligt en dan vooral op de reservaatsgebieden langs 
de Wiel (Sovon, 2021a). Dit blijkt zowel uit de gestandaardiseerde tellingen van 
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Sovon als uit een steekproef van waarnemingen van smient uit de NDFF (periode 
2011 tot en met 2021 (NDFF, 2021)). De soort arriveert in september en vertrekt in 
april weer. De hoogste dichtheden zijn aanwezig tussen november en februari. 

Trend
Het aantal smienten in Arkemheen neemt al jaren toe, rond de eeuwwisseling 
ging het om een gemiddeld seizoensgemiddelde van enkele honderden (600 
exemplaren) naar een gemiddeld seizoensgemiddelde van bijna 7.000 smienten 
(Sovon, 2021a) (Figuur 6.2) in de afgelopen vijf meetjaren. De trend is dan ook zeer 
positief en de dichtheid ligt ver boven het instandhoudingsdoel. De afgelopen 
jaren is mogelijk wel sprake van stabilisatie. Waarschijnlijke oorzaken van de 
sterke groei zijn een betere bescherming, zoals het stoppen van de jacht. 

De toename in het Natura 2000-gebied Arkemheen wijkt daarmee af van de 
landelijke trend die, hoewel de laatste jaren stabiel, sinds het begin van de 21e eeuw 
wel afnam (Figuur 6.2). Deze landelijke afname lijkt net als bij kleine zwaan 
veroorzaakt te zijn door overwintering meer noordoostelijk (Sovon, 2011).  
De toename in Arkemheen is mogelijk te verklaren door landschappelijke 
veranderingen elders binnen Nederland. In het rivierengebied leidt de omzetting 
van graslanden in natuur naar mee ruigtevegetaties die minder geschikt zijn voor 
smient, waardoor deze zich naar andere gebieden verplaatsen (Sovon, 2019).  
Het belang van Arkemheen voor de landelijke populatie is hierdoor toegenomen.
Het relatief lage aantal rond de recente eeuwwisseling lijkt niet op de dichtheden 
die genoemd worden van het begin van de 20e eeuw. Omdat echter cijfers ontbreken 
van voor de recente eeuwwisseling, is het lage aantal niet goed te verklaren. 

Figuur 6.2 Aantalsontwikkeling smient in Natura 2000-gebied Arkemheen en de landelijke trend
(Sovon, 2021a).

Omvang en kwaliteit leefgebied
Het oppervlak grasland is de afgelopen beheerplanperiode en zelfs decennia niet 
gewijzigd. Wanneer naar de draagkracht van het gebied gekeken wordt (Bijlage C) 
en gezien de hoge dichtheid van aanwezige smienten, dan is ruim voldoende 
oppervlakte aanwezig om het instandhoudingsdoel te halen. Op basis van een 
seizoengemiddelde van 850 vogels is, wanneer uitgegaan wordt van natuurlijk 
hooiland 233 hectare nodig. Wanneer gerekend wordt met cultuurgrasland, dat 
eiwitrijker is, is slechts 87 hectare benodigd. Deze 233 hectare is ruim beschikbaar, 
wat ook blijkt uit de hoge dichtheid van smienten in het gebied naast ook relatief 
hoge dichtheden van grauwe gans (gem. seizoensgemiddelde (2016-2020) van 
bijna 1.800 exemplaren) en kolgans (gem. seizoensgemiddelde (2016-2020) van 
bijna 2.900 exemplaren). Smient foerageert, in tegen stelling tot kleine zwaan, 
wel nagenoeg alleen op graslanden, waardoor het oppervlak een reële waarde is. 
Ook hiervoor geld dat hierbij geen rekening is gehouden met verstoringen vanaf 
de wegen, recreatie en opgaande vegetaties, maar gezien de dichtheden, lijkt dat 
geen beperkende factor. Daarmee kan gesteld worden dat de draagkracht van het 
Natura 2000-gebied voorsmient nog op orde is. 
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Conclusie en staat van instandhouding
De maatregelen uit het eerste beheerplan zijn slechts ten dele uitgevoerd of 
onvoldoende effectief. De toename van het aantal smienten in het Natura 2000-
gebied lijkt geen direct relatie te hebben met deze maatregelen, maar meer 
gestuurd door autonome en externe ontwikkelingen. Het oppervlak potentiële 
geschikt leefgebied (foerageergebied) is ruim voldoende aanwezig en lijkt voor 
smient van voldoende kwaliteit. Gezien de positieve trend en de draagkracht van 
het gebied wordt in Arkmeheen de instandhoudingsdoelstelling van behoud 
omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van 850 vogels 
(seizoensgemiddelde) bereikt. 

 6.3 Weidevogels
 6.3.1 Zomertaling

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 
van gemiddeld 10 broedparen.

Voorkomen en verspreiding
Zomertaling is één van de meest kritische soorten weidevogels van extensief 
beheerde graslanden met hoge grondwaterstanden. De soort broedt langs 
onverstoorde en beschutte, ondiepe sloten met drijvende vegetatie en een 
weelderige oeverbegroeiing. Zomertaling is nagenoeg verdwenen uit Arkemheen, 
in 2016 en 2019 (Sovon, 2009-2019) en in 2020 (Van der Goes en Groot, 2020) zijn 
nog slechts twee broedparen vastgesteld. De territoria bevinden zich in de nattere 
delen van het Natura 2000-gebied (langs de Wiel en de Zeedijk van het 
Nijkerker nauw). Dit zijn beide de reservaatgebieden van Staatsbosbeheer en komt 
overeen met het verspreidingsbeeld van de periode 2005-2010, maar gezien het 
lage aantal is dit eigenlijk niet te vergelijken of te duiden.

Trend
In de eerste helft van de 20e eeuw, tot in de jaren zeventig was zomertaling een 
vrij algemene broedvogel in Arkemheen met tot 100 paren. Het aantal nam 
daarna snel en gestaag af met nog 27 territoria in 1992 en aan het begin van de 21e 
nog maar twee broedparen ofwel praktisch verdwenen. Dit past in de landelijke 
trend, waarin de soort eveneens sterk is afgenomen sinds de jaren zeventig. De 
afgelopen jaren is landelijk de populatie (van 1.000 – 1.400 broedparen in 2013-
2015) min of meer stabiel op laag niveau, met name door stabilisatie van de 
kernpopulatie in het noordelijke veengebied (Friesland) (Boele, 2016) (Figuur 6.3). 
Naast het verdwijnen van broedgebied, heeft ook droogte in de overwinterings-
gebieden in de Sahel invloed op de achteruitgang (Zwarts L., et al, 2009).

Figuur 6.3 Aantalsontwikkeling (index) zomertaling in Nederland (Sovon, 2021a) (van Arkemheen zijn 
geen gegevens)
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Omvang en kwaliteit leefgebied
Het nagenoeg verdwijnen van zomertaling uit Arkemheen lijkt direct samen te 
hangen met ontwatering, verdroging en de afgelopen jaren ook het intensieve 
slootkantenbeheer. Hierdoor is het areaal zeer natte graslanden zo goed als 
verdwenen, waarbij de slootkanten blijkbaar ook niet meer als refugium kunnen 
dienen door te beperkte omvang en matige foerageerkwaliteit door ook het 
intensieve beheer van deze sloten. De afname van de populatie is daardoor direct 
te koppelen aan de afname van de kwaliteit van de graslanden en sloten als broed- 
en foerageergebied en de toename van verstoring. Het lijkt dan ook dat de 
draagkracht niet meer toereikend is. Dat de afname ook optreedt in de 
reservaatsgebieden, is mogelijk te verklaren door de relatief beperkte omvang van 
deze gebiedsdelen en doordat de totale omvang van de populatie dusdanig klein is 
geworden, dat er nog maar weinig vogels zijn die het gebied kunnen bezetten.

Conclusie en staat van instandhouding
De maatregelen uit het eerste beheerplan zijn slechts ten dele uitgevoerd en 
onvoldoende voor het creëren van voldoende geschikt broedgebied voor 
zomertaling. De verdere afname van het aantal zomertaling ligt in lijn met de 
landelijke trend en is in Arkemheen te verklaren door het verdwijnen van geschikt 
broedgebied. Gezien de negatieve trend is sprake van een ongunstige staat van 
instandhouding van zomertaling in Arkemheen. Het doel van behoud van 
omvang van de populatie wordt niet bereikt.

 6.3.2 Slobeend
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 
van gemiddeld 50 broedparen.

Voorkomen en verspreiding
Slobeend is in Arkemheen een broedvogel van graslanden met hoge 
grondwaterstanden en voedselrijk ondiep stilstaand water, in open, extensief 
beheerde gebieden zonder bebouwing, wegen of bomen (Altenburg & Wymenga 
2009 in (Provincie Gelderland, 2016)).

Slobeend lijkt in de periode 2016 - 2019 verspreid over het hele Natura 2000-
gebied voor te komen met gemiddeld 25 tot 35 broedparen. Zichtbaar is een 
tweedeling over het gebied, waarbij de kernen liggen in de twee 
reservaatsgebieden, hier komt de soort in een hogere dichtheid voor. Buiten de 
reservaten zijn slechts enkele territoria aanwezig (2016) of ontbreekt de soort 
geheel (2019). De gemiddelde dichtheid van territoria is 2 tot 3 territoria per 100 
hectare (Sovon, 2009-2019). De dichtheid in het westelijke reservaat rondom de 
Wiel is iets hoger met 4 broedparen per 100 hectare (2016 en 2019) en in het deel 
nabij de Zeedijk tot 8 tot 11 paar per 100 hectare (in respectievelijk 2019 en 2016), 
waarschijnlijk omdat het hier natter is. 

Trend
Net als veel andere weidevogels is de trend van slobeend negatief. Primair is dit 
veroorzaakt door de sterke afname in regulier agrarisch gebied, maar ook Natura 
2000-gebieden ontkomen niet aan een daling. Landelijk is de populatie de 
afgelopen tien jaar min of meer stabiel (Figuur 6.4), maar in Arkemheen neemt de 
populatie nog wel af van het aantal dat genoemd is in het vorige beheer (periode 
2005-2010) met een gemiddelde van 40 tot 50 broedparen naar 25 tot 35 
broedparen over de periode 2016 tot 2019 (Sovon, 2009-2019). In 2020 was het 
aantal weer iets hoger met 42 territoria (Van der Goes en Groot, 2020). Landelijk 
gezien is Arkemheen geen kernpopulatie, de hoofdverspreiding ligt in het West-
Nederlandse veengebied en Friesland.  
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Figuur 6.4 Aantalsontwikkeling (index) slobeend in Nederland (Sovon, 2021a) (van Arkemheen zijn geen 
gegevens)

Omvang en kwaliteit leefgebied
De afname van slobeend in Arkemheen lijkt samen te hangen met ontwatering 
en verdroging. Hierdoor is het areaal zeer natte graslanden sterk afgenomen en 
zijn de meeste territoria verdrongen naar de slootkanten. De afname van de 
populatie is daardoor direct te koppelen aan de afname van de kwaliteit van de 
graslanden als broedgebied. Het lijkt dan ook dat de draagkracht niet meer 
toereikend is. Dat de afname ook optreedt in de reservaatsgebieden, is net als bij 
zomertaling mogelijk te verklaren door de relatief beperkte omvang van deze 
gebiedsdelen en doordat de totale omvang van de populatie dusdanig klein is 
geworden, dat er nog maar weinig vogels zijn die het gebied kunnen bezetten.

Conclusie en staat van instandhouding
De maatregelen uit het eerste beheerplan zijn slechts ten dele uitgevoerd, of 
onvoldoende effectief en onvoldoende voor het creëren van voldoende geschikt 
broedgebied voor slobeend. De verdere afname wijkt iets af van de landelijke trend 
die na een lange periode van neergang min of meer stabiel lijkt en is in 
Arkemheen te verklaren door het verdwijnen van geschikt broedgebied. Gezien de 
negatieve trend is sprake van een ongunstige staat van instandhouding van 
slobeend in Arkemheen. Het doel van behoud van omvang van de populatie wordt 
niet bereikt.

 6.3.3 Grutto
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 
van gemiddeld 600 broedparen.

Voorkomen en verspreiding
Grutto’s broeden in vochtige, matig intensief gebruikte graslanden, waarbij 
kruidenrijke, licht bemeste en laat gemaaide hooilanden de voorkeur hebben. 
Grutto’s hebben ook een grote voorkeur voor een open landschap, zonder 
bebouwing of wegen. Dit open landschap is in Arkemheen volop aanwezig. Ook is 
de grondwaterstand in delen van het gebied tamelijk gunstig voor de soort. De 
graslanden van Arkemheen bieden volwassen grutto’s voedsel in de vorm van 
regenwormen en emelten, terwijl kuikens er foerageren op insecten in lang gras. 
Vanwege verstoring is de dichtheid aan broedende grutto’s lager in de buurt van 
wegen en fietspaden. De soort profiteert in Arkemheen van de nabijgelegen delta 
Schuitenbeek, waar ze voedsel kunnen vinden (Altenburg & Wymenga 2009 in 
(Provincie Gelderland, 2016)).
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Het Natura 2000-gebied is afgelopen jaren niet jaarlijks geheel geïnventariseerd 
op broedvogels. Hierdoor is niet goed te bepalen hoe de soort verspreid is over het 
gebied. Wanneer de gegevens vanaf 2009 tot en met 2019 gezamenlijk bekeken 
worden, is geen specifiek verspreidingsbeeld te onderscheiden. De soort is over 
het hele gebied in min of meer vergelijkbare dichtheid aanwezig, waarbij de 
reservaatsgebieden wel een hogere broeddichtheid hebben. Gemiddeld ligt het 
aantal territoria op circa 30 tot 35 territoria per 100 hectare (gegevens 2016) 
(Sovon, 2009-2019). In seizoen 2017 was in het reservaat ten oosten van de Wiel de 
dichtheid circa 64 territoria per 100 hectare. Bij de inventarisatie in 2020 in alleen 
de reservaatsgebieden zijn 155 territoria vastgesteld, dit komt overeen met de 
dichtheden uit de andere tellingen.

Trend
Door het ontbreken van dekkende gegevens is de trend moeilijk in detail vast te 
stellen. Wanneer de gegevens van de verschillende jaren gezamenlijk worden 
beschouwd zodat wel een dekkend beeld is, komt het geschatte totaal aantal 
broedparen op circa 400 in de periode 2015-2016 (Sovon, 2009-2019). Dit is 
wederom een aanzienlijke daling ten opzichte van het aantal dat genoemd is in 
het vorige beheer (2005-2010) met een gemiddelde van nog 600 territoria. Dit is 
minder dan 1,25% van de landelijke broedpopulatie van circa 31.000-38.000 
broedparen in 2013-2015 (Sovon, Vogelatlas Nederland, 2018). Arkemheen is buiten 
de laagveengebieden een van de belangrijkste bolwerken en een van de 
belangrijkste van de provincie Gelderland. De landelijke populatie nam in de 
periode 2015-2019 nog eens circa 15% af. Deze daling is ook in het Natura 2000-
gebied Arkemheen zichtbaar. 

Figuur 6.5 Aantalsontwikkeling (index) grutto Nederland (Sovon, 2021a) (van Arkemheen zijn geen 
gegevens)

Omvang en kwaliteit leefgebied
Het oppervlak grasland is de afgelopen beheerplanperiode en zelfs decennia niet 
gewijzigd. De afname van de populatie is daardoor direct te koppelen aan de 
afname van de kwaliteit van de graslanden als broedgebied. Het lijkt dan ook dat 
de draagkracht niet meer toereikend is. Hoewel de dichtheden in de reservaats-
gebieden nog aanzienlijk hoger zijn, is het oppervlak van alleen de reservaats-
gebieden niet voldoende om de populatie lokaal op peil te houden.

Conclusie en staat van instandhouding
De maatregelen uit het eerste beheerplan zijn slechts ten dele uitgevoerd of 
onvoldoende effectief en onvoldoende voor het creëren van voldoende geschikt 
broedgebied voor grutto. De verdere afname is overeenkomstig met de landelijke 
negatieve trend en is in Arkemheen ook te verklaren door het verdwijnen van 
geschikt broedgebied. Gezien de negatieve trend is sprake van een ongunstige 
staat van instandhouding van grutto in Arkemheen. Het doel van behoud van 
omvang van de populatie wordt niet bereikt.
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6.3.4 Tureluur
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 
van gemiddeld 300 broedparen.

Voorkomen en verspreiding
Tureluur broedt in Arkemheen op vochtige en structuurrijke weidegronden met 
slikkige sloten in de omgeving. In de broedtijd worden hier vooral insecten en 
kleine, in de sloten levende waterdieren gegeten. De tureluurs profiteren van het 
open landschap in Arkemheen en van de nabijgelegen delta Schuitenbeek, waar 
ze voedsel kunnen vinden (Altenburg & Wymenga 2009 in (Provincie Gelderland, 
2016)).

Het Natura 2000-gebied is de afgelopen jaren niet jaarlijks geheel 
geïnventariseerd op broedvogels. Hierdoor is niet goed te bepalen hoe de soort 
verspreid is over het gebied. Wanneer de gegevens vanaf 2009 tot en met 2019 
gezamenlijk bekeken worden, lijkt de hoogste dichtheid in het westelijke deel te 
liggen, in het reservaatsgebied rondom de Wiel. De dichtheid van territoria in 
Arkemheen is gemiddeld 15 territoria per 100 hectare (gegevens 2016 en 2019) 
(Sovon, 2009-2019), maar varieert per deelgebied. In het westelijke reservaat nabij 
de Wiel is in 2016 de dichtheid 30 broedparen per 100 hectare terwijl in deze in 
het oostelijke deel van Arkemheen aanzienlijk lager is met 6 broedparen per  
100 hectare. In 2019 ligt lag de dichtheid in het westelijke reservaatsgebied op een 
gemiddelde van circa 15 broedparen per 100 hectare. In 2020 zijn in de reservaats-
gebieden 104 territoria vastgesteld (Van der Goes en Groot, 2020), wat past binnen 
de dichtheden en trend van 2016-2019.

Trend
Door het ontbreken van dekkende gegevens is de trend niet goed in detail vast te 
stellen. Wanneer de gegevens van de verschillende jaren gezamenlijk worden 
beschouwd zodat wel een dekkend beeld is, komt het totaal aantal op circa 200 
territoria in de periode 2015-2016, wat ver onder het gestelde doel is. Ook voor 
tureluur is dit een flinke daling ten opzichte van het aantal dat genoemd is in het 
vorige beheer (periode 2005-2010) met een gemiddelde van ruim 365 territoria. Dit 
is circa 1,1% van de landelijke broedpopulatie van circa 17.000-20.000 broedparen 
in 2013-2015 (Sovon, Vogelatlas Nederland, 2018). De landelijke populatie lijkt de 
afgelopen jaren stabiel, in tegenstelling tot de populatie in Arkemheen  
(Figuur 6.6).

Figuur 6.6 Aantalsontwikkeling (index) tureluur Nederland (Sovon, 2021a) (van Arkemheen zijn geen 
gegevens)
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Omvang en kwaliteit leefgebied
Het oppervlak grasland is de afgelopen beheerplanperiode en zelfs decennia niet 
gewijzigd. De afname van de populatie is daardoor direct te koppelen aan de 
afname van de kwaliteit van de graslanden als broedgebied. Het lijkt dan ook dat 
de draagkracht niet meer toereikend is. Hoewel de dichtheden in de reservaats-
gebieden nog aanzienlijk hoger zijn, is het oppervlak van de reservaatsgebieden 
niet voldoende om de populatie lokaal op peil te houden.

Conclusie en staat van instandhouding
De maatregelen uit het eerste beheerplan zijn slechts ten dele uitgevoerd of 
onvoldoende effectief en onvoldoende voor het creëren van voldoende geschikt 
broedgebied voor tureluur. De verdere afname wijkt wat af van de landelijke trend 
die na een lange periode van neergang lijkt te stabiliseren en is in Arkemheen te 
verklaren door het verdwijnen van geschikt broedgebied. Gezien de negatieve 
trend is sprake van een ongunstige staat van instandhouding van tureluur in 
Arkemheen. Het doel van behoud van omvang van de populatie wordt niet bereikt.

 6.3.5 Watersnip
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 
van gemiddeld 20 broedparen.

Voorkomen en verspreiding
Watersnip broedt in zeer natte graslanden, vooral op veengronden. De soort broedt 
ook op enigszins vergraste, natte en gemaaide rietlanden. Dit soort rietlanden 
komt in Arkemheen voor langs de zeedijk van het Nijkerkernauw. Net als zomer-
taling is de soort is nagenoeg verdwenen uit Arkemheen, in 2019 zijn nog slechts 
twee (Sovon, 2009-2019) en in 2020 (Van der Goes en Groot, 2020) vier broed-
territoria vastgesteld. Deze territoria bevinden zich in de nattere delen van het 
Natura 2000-gebied (en alleen in de reservaatsgebieden van Staatsbosbeheer).  
Dit komt overeen met het verspreidingsbeeld van de periode 2005-2010, maar 
gezien het lage aantal is dit eigenlijk niet te vergelijken.

Trend
In de eerste helft van de 20e eeuw, tot in de jaren vijftig en zestig was watersnip 
een talrijke broedvogel in Arkemheen, met waarschijnlijk rond de 200 broedparen. 
Daarna nam het aantal snel af naar circa 10 broedparen in de jaren negentig. Na 
een lichte toename van het aantal broedparen in de periode van 2000 tot en met 
2005, is dit aantal sindsdien verder afgenomen naar nagenoeg afwezig. Dit past in 
de landelijke trend, waarin de soort eveneens sterk is afgenomen sinds de jaren 
zeventig. De afgelopen jaren is landelijk de populatie min of meer stabiel, maar 
vertoond wel fluctuaties (Figuur 6.7). De kern van de verspreiding ligt in de 
laagveengebieden en beekdalen van Noordwest-Overijssel en Drenthe.

Figuur 6.7 Aantalsontwikkeling (index) watersnip Nederland (Sovon, 2021a) (van Arkemheen zijn geen 
gegevens)
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Omvang en kwaliteit leefgebied
Het nagenoeg verdwijnen van watersnip uit Arkemheen hangt samen met 
ontwatering. Hierdoor zijn nagenoeg geen gebieden meer aanwezig met een voor 
deze soort gunstige hoge grondwaterstanden (0-40 cm onder maaiveld).  
De afname van de populatie is daardoor direct te koppelen aan de afname van de 
kwaliteit van de graslanden en sloten als broed- en foerageergebied en de toename 
van verstoring. Het lijkt dan ook dat de draagkracht niet meer toereikend is. Dat de 
afname ook optreedt in de reservaatsgebieden, is mogelijk te verklaren door de 
relatief beperkte omvang van deze gebiedsdelen en doordat de totale omvang van 
de populatie dusdanig klein is geworden, dat er nog maar weinig vogels zijn die 
het gebied kunnen bezetten.

Conclusie en staat van instandhouding
De maatregelen uit het eerste beheerplan zijn slechts ten dele uitgevoerd of 
onvoldoende effectief en onvoldoende voor het creëren van voldoende geschikt 
broedgebied voor watersnip. De afname wijkt af van het landelijke beeld, waar de 
populatie min of meer stabiel is, zei het met grote fluctuaties en is in Arkemheen 
te verklaren door het verdwijnen van geschikt broedgebied. Gezien de negatieve 
trend is sprake van een ongunstige staat van instandhouding van watersnip in 
Arkemheen. Het doel van behoud van omvang van de populatie wordt niet bereikt.

 6.3.6 Veldleeuwerik
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie 
van gemiddeld 100 broedparen.

Voorkomen en verspreiding
Veldleeuwerik is in Arkemheen een broedvogel die wijdverspreid door Arkemheen 
voorkomt, maar niet zozeer in hoge dichtheden. Ten oosten van de Arkervaart 
ontbreken gegevens van de soort, waarschijnlijk is deze hier niet geteld, er is geen 
aanwijsbare reden waarom veldleeuwerik hier niet zou broeden. Wel lijkt op basis 
van oudere gegevens 2005 en 2009) dat de dichtheid in het oostelijke deel 
(Putterpolder) al langere tijd lager is. Het aantal broedparen in het westelijk deel 
was in 2017 en 2019 41 en 42 broedparen op ruim 600 hectare of 7 paar per 100 
hectare. Deze dichtheid ligt iets onder de dichtheid uit de periode 2005-2010 met 
waarschijnlijk ongeveer 80 tot 90 territoria (102 in 2005, 80 in 2009). Dit is slechts 
ca. 0,2% van de landelijke broedpopulatie, die geschat wordt op 35.000 tot 45.000 
broedparen (in 2013 – 2015 (Sovon, 2018)). Het aantal lijkt in 2020 iets hoger te zijn 
geweest, alleen in de reservaatsgebieden zijn 47 territoria vastgesteld (Van der 
Goes en Groot, 2020).

Trend
Net als veel andere weidevogels is de trend van leeuwerik zeer negatief, zij het dat 
deze de afgelopen jaren min of meer stabiel lijkt. De populatie is sinds de jaren 
zeventig gedecimeerd tot minder dan 5% van de omvang van destijds. Dit geldt 
voor zowel de landelijke populatie als ook voor Arkemheen voor zover de data dit 
toelaat. Landelijk is de afname vooral te zien in graslandgebieden, veldleeuwerik 
wordt meer een heide- en akkervogel. De lichtere daling in Arkemheen is 
waarschijnlijk te verklaren door het agrarisch natuurbeheer. Omdat de soort niet 
afhankelijk is van zeer natte graslanden, vormt de ontwatering geen direct 
knelpunt. Landelijk gezien is Arkemheen geen kernpopulatie, de hoofdverspreiding 
ligt op de zandgronden van Groningen, Drenthe en Limburg.
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Figuur 6.8 Aantalsontwikkeling (index) veldleeuwerik Nederland (Sovon, 2021a) (van Arkemheen zijn 
geen gegevens)

Omvang en kwaliteit leefgebied
De afname van veldleeuwerik in Arkemheen is mogelijk te relateren aan de 
afname van voedsel en het dichter worden van de graslandvegetaties. Door 
verarming van de flora en verhoging van de productie is het grasland minder 
geschikt om in te broeden en te foerageren. De verdroging is voor deze soort 
minder relevant. De afname van de populatie is daardoor direct te koppelen aan 
de afname van de kwaliteit van de grasvegetatie als broedgebied. In regulier 
landbouwgebied ligt het broedsucces tussen de 4% en 14%, wat gerelateerd wordt 
aan predatie, werkzaamheden (maaien, mechanische onkruidbestrijding), 
afkoeling/verhongering door en voedselgebrek (Boele, 2016). Deze factoren lijken 
in Arkemheen aanzienlijk minder relevant gezien het gerichte beheer. Wat de 
oorzaak in Arkemheen is, is onduidelijk behalve dat de landelijke trend sterk 
negatief is en dat het gebied daarin meegetrokken wordt door de inmiddels 
beperkte omvang van de populatie, er zijn geen vogels meer over. Het lijkt dan ook 
dat de draagkracht niet meer toereikend is.

Conclusie en staat van instandhouding
De maatregelen uit het eerste beheerplan zijn slechts ten dele uitgevoerd of 
onvoldoende effectief en onvoldoende voor het creëren van voldoende geschikt 
broedgebied voor veldleeuwerik. De verdere afname is minder dan de landelijke 
trend en is in Arkemheen waarschijnlijk te verklaren oor het agrarisch 
natuurbeheer. Dat wel sprake is van een afname is mogelijk te wijden aan een 
slechte reproductie door voedseltekort.

Gezien de negatieve trend is sprake van een ongunstige staat van instandhouding 
van veldleeuwerik in Arkemheen. Het doel van behoud van omvang van de 
populatie wordt niet bereikt.
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 7 Visie op doelbereik

 7.1 Inleiding
Voor Natura 2000-gebied Arkemheen zijn vanuit Natura 2000 de volgende 
kernopgaven geformuleerd (hoofdstuk 2):
Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het bijzondervoor 
grasetende watervogels. Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke 
betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek van 
verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen (inclusief 
brak)met name in het deellandschap Laagveen.

Deze kernopgaven zijn samen met de overige doelen als uitgangspunt genomen 
bij de uitwerking van onderstaande visie. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van 
een zonering/verschillende niveaus (systeem en instandhoudingsdoelstellingen) 
een visie voor de langere termijn geschetst voor Arkemheen.
In de visie wordt aangegeven hoe de Natura 2000-doelen voor dit gebied voor de 
lange termijn duurzaam kunnen worden gerealiseerd: 
• Wat zijn de ambities en gewenste ontwikkelingen op de lange termijn?
• Waar kunnen de ambities en gewenste ontwikkelingen het best gerealiseerd 

worden?

De visie is gebaseerd op de visie uit het eerste beheerplan (Provincie Gelderland, 
2016) en aangevuld met nieuwe inzichten uit de vorige hoofdstukken. 

 7.2 Overzicht knelpunten
Algemene toelichting 
Uit de landschapsanalyse (hoofdstuk 5) en de beschrijving van de vogelpopulaties 
(hoofdstuk 6) blijkt een nadrukkelijk beeld van een sterke achteruitgang van de 
populaties in het Natura 2000-gebied de afgelopen decennia. De populatieafname 
is hierbij duidelijk gekoppeld aan de achteruitgang van de natuurlijke kwaliteit in 
een groot deel van het gebied door het aanzienlijk intensieve agrarische gebruik 
van het gebied. De reservaatsgebieden vormen hier een duidelijk zichtbare 
uitzondering op, waar de vogelpopulaties vooralsnog in redelijke dichtheden 
standhouden. De meeste knelpunten hebben dan ook betrekking op de 
gebiedsdelen buiten de reservaatsgebieden. Omwille van de leesbaarheid wordt 
dit verschil niet elke keer benoemt. In principe gaat het over de trends en 
ontwikkeling van het hele Natura 2000-gebied, waar de reservaatsgebieden en 
het gebied dat ingericht is als particulier weidevogelgebied een onderdeel van 
zijn. De verschillen in gebruik en daarmee kwaliteit ten aanzien van de doelen 
zijn als gevolg lokaal groot. Wanneer onderscheid expliciet relevant is, wordt dit 
benoemd. 

Een versnelde waterafvoer en verlaging van de grondwaterpeilen heeft de 
afgelopen decennia geleid tot het droger worden van het gebied. In de winter is 
nauwelijks meer sprake van inundaties en in de zomerperiode zakt het 
grondwater eveneens te diep weg. In de afgelopen beheerplanperiode is geen 
trendbreuk opgetreden in de afname van de populatieomvang, ondanks de inzet 
ten aanzien van enkele maatregelen ten gunste van weidevogels (inrichting en 

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan
Ten opzichte van het eerste Natura 2000-beheerplan zijn er geen grote 
wijzigingen in de visie voor het Natura 2000-gebied. In de visie in dit tweede 
beheerplan is ook ingegaan op het doelbereik van de individuele aangewezen 
vogelsoorten.
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beheer van delen van de polders). Door het blijvende intensieve landbouwkundig 
gebruik van een groot deel van het Natura 2000-gebied (dus buiten de 
reservaatsgebieden) is de vegetatie eentonig en dicht, waardoor de dichtheid aan 
insecten en bodemleven laag is. Ook het toepassen van kunstmest, antibiotica en 
ontwormingsmiddelen (via mest) hebben impact op de dichtheid van insecten en 
daarmee beschikbaar voedsel. Dit heeft vooral impact op de broedvogelpopulaties, 
in welke mate de kwaliteitsafname gevolgen heeft voor de afname van kleine 
zwaan is niet eenduidig te stellen. Door de groei van de omliggende kernen, 
betere ontsluiting en verdroging is ook de druk op de populaties door predatie 
toegenomen (natuurlijke en zeker ook onnatuurlijke (huiskatten)) vanuit de 
omliggende kernen en erven. Door onvoldoende afname van verkeer en het 
recreatieve gebruik is sprake van een blijvende hoge mate van verstoring en 
sterfte, waardoor het effectief beschikbare oppervlak geschikt leefgebied kleiner is 
dan potentieel beschikbaar.

Natura 2000-instandhoudingsdoelen
Van de beide aangewezen niet-broedvogels is op basis van de dichtheid en trend, 
op dit moment alleen een knelpunt aanwezig voor kleine zwaan. Smient komt 
met een aanzienlijk hogere dichtheid voor dan het instandhoudingsdoel met een 
sterk positieve trend. Door lagere grondwaterstanden en het ontbreken van 
inundaties zijn de graslanden mogelijk minder geschikt als foerageergebied voor 
kleine zwaan geworden. Het is echter minder duidelijk of daadwerkelijk sprake is 
van een kwaliteitsafname en of deze ook bijdraagt aan het zo goed als verdwijnen 
van de soort uit het gebied. Niet alleen doordat andere factoren een nadrukkelijke 
rol spelen in de afname van kleine zwaan in Nederland in het algemeen (en in het 
hele West-Palearctische overwinteringsareaal), maar ook omdat gegevens over de 
vegetatiesamenstelling en ontwikkeling ontbreken. 

Op basis van de berekende draagkracht en de forse toename van het aantal van 
smient, kolgans en grauwe gans lijkt de beschikbare hoeveelheid voedsel in de 
winter in principe geen beperkende factor te zijn. Wanneer echter de totale 
draagkrachtberekening gemaakt wordt voor de doelen, gecombineerd met het 
daadwerkelijk aantal aanwezige vogels (gemiddelde seizoensgemiddelde (2015-
2019) van kleine zwaan, smient, grauwe gans en kolgans (de soorten die met een 
relevant aantal aanwezig zijn om invloed te hebben) lijkt het totaal aan 
beschikbaar graslandoppervlak niet voldoende te zijn (Bijlage C). Hierbij is geen 
rekening gehouden met dat de ganzensoorten ook buiten het Natura 2000-gebied 
foerageren en kleine zwaan een deel van het jaar ook foerageert op de 
fonteinkruiden. Ook is geen rekening gehouden met de effecten van verstoring 
vanaf de wegen. Doordat de wegen dwars door het gebied liggen, is op veel 
plekken sprake van meer of mindere mate van verstoring, wat het daadwerkelijke 
benutbare oppervlak grasland kleiner.

Enige aandachtspunt voor smient is dat de trend in het Natura 2000-gebied 
Arkemheen afwijkt van de landelijke trend. Wanneer op termijn de effecten van 
de landelijke trend ook doorwerken in Arkemheen, kan dit leiden tot een afname 
van het aantal. Omdat het aantal echter nog dusdanig ver boven het 
instandhoudingsdoel ligt, worden hier op de korte en middellange termijn geen 
knelpunten voorzien.

Weidevogels
Voor de weidevogels vormt de afname van kwaliteit van broedgebied in het 
grootste deel van het Natura 2000-gebied het belangrijkste knelpunt. Dit is 
duidelijk zichtbaar doordat de dichtheden in de reservaten aanzienlijk hoger zijn. 
De getroffen maatregelen (buiten deze reservaatsgebieden) zijn niet afdoende in 
omvang en intensiteit om de negatieve trend te keren. Voor alle zes soorten is het 
intensieve landbouwkundige gebruik (verdwijnen van geschikt broedgebied door 
vroegtijdig maaien, intensief slootkantenbeheer (afname kuikenoverleving), 
verdroging en een eentonige vegetaties waardoor dekking en het beschikbare 
voedsel als insecten en bodemleven afneemt), verstoring door verkeer, recreatie en 
het overige landgebruik en predatie, een zeer duidelijke oorzaak van de afname 



50 Arkemheen | Ontwerp-beheerplan Natura 2000-gebied | januari 2022

van het aantal broedvogels. Ook een toename van predatie van met name pullen 
leidt tot het verder onder druk komen te staan van de reproductie en daarmee de 
populatie.

Op basis van gegevens uit de eerste helft van de twintigste eeuw en de dichtheden 
in de weidevogelgebieden de afgelopen jaren, blijkt dat de dichtheid aan 
broedparen van alle soorten aanzienlijk hoger kan zijn, ook in gezamenlijke 
aanwezigheid van deze soorten. De potentie voor hoge dichtheden is in het gebied 
wel aanwezig. Door de afname van de kwaliteit, is deze draagkracht op dit 
moment echter aanzienlijk lager en mogelijk zelfs nog lager dan de huidige 
dichtheid suggereert wanneer gekeken wordt naar het onvoldoende 
reproductiesucces (Schekkerman, 2020). Dit kan verder versterkt worden wanneer 
de oudere vogels die nu nog terugkeren sterven en niet vervangen worden door 
nieuwe aanwas, de populatie verder versneld afneemt (implodeert).

Omdat het Natura 2000-gebied niet een op zichzelf staande populaties omvat, 
wordt het aantal ook beïnvloed door externe factoren. Omdat buiten het Natura 
2000-gebied de trend nog veel sterker negatief is, is ook het aandeel individuen 
dat zich in het Natura 2000-gebied kan vestigen op vrijgekomen plekken 
marginaal tot afwezig. Tot slot spelen ook factoren elders in de flyway een rol, 
zoals in de overwinteringsgebieden of op de trekroute. Ook hebben droogte in de 
Sahel, aantasting van leefgebied in Mauritanië of jacht in deze gebieden of elders 
op de trekroute (bijvoorbeeld Frankrijk) impact op de omvang van de populatie. 
Hoewel deze effecten wel direct van invloed zijn op de omvang van de populaties, 
hebben ze geen directe gevolgen op de draagkracht van het gebied voor de 
gestelde dichtheid aan weidevogelterritoria. Het is echter niet altijd goed te 
onderscheiden welke oorzaken leiden tot welke gevolgen of in welke omvang ze 
daaraan bijdragen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit dat de dichtheid aan broedparen ook 
in de reservaatsgebieden nog steeds afnemen, ondanks het gerichte beheer.

Lokaal zijn binnen het gebied wel maatregelen getroffen om de randvoorwaarden 
voor de ontwikkeling van kwalitatief beter leefgebied te realiseren, de aangelegde 
plas-dras plekken lijken in trek te zijn bij onder ander grutto. De omvang hiervan 
is beperkt ten opzichte van het Natura 2000-gebied en het zijn veelal 
compromissen voor de gebruiksfuncties. In het inrichtings- en beheerplan van 
het particuliere weidevogelgebied (Hospes, 2016), staat bijvoorbeeld dat de 
landbouwkundige waarde van de percelen beperkt zijn en er grote bereidheid is 
om een bijdrage te leveren aan het herstel van de weidevogelstand. In het 
peilbesluit (Waterschap Vallei & Eem, 2012) wordt echter gesteld dat het gebied 
een primaire landbouwkundige doelstelling heeft. Hiermee worden uiteindelijk 
niet de kwaliteitsvoorwaarden gerealiseerd die noodzakelijk zijn voor het 
duurzame herstel van de weidevogelpopulaties.

Overige aandachtspunten
Naast het beheer en landgebruik, vormt verstoring een extra drukfactor, waardoor 
het effectief beschikbare oppervlak leefgebied kleiner is. Ook leidt dit tot directe 
invloed op de populatie door predatie en verstoring door huisdieren, 
verkeerslachtoffers en opgaande vegetaties die voor dekking en uitzicht zorgen 
voor predatoren in en langs de randen van het Natura 2000-gebied.

Mogelijk kunnen de maatregelen of het beheer dat nodig is voor het halen van de 
doelen van de niet-broedvogels en de weidevogels met elkaar conflicteren. 
Graslanden die geschikt zijn voor weidevogels zijn kruidenrijk en opener van 
structuur terwijl aan graslanden voor graseters minder eisen gesteld worden ten 
aanzien van soortensamenstelling. Vaak prefereren deze soorten juist de agrarisch 
meer intensief gebruikte graslanden, omdat deze eitwitrijker en beter verteerbaar 
zijn. 
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Knelpunt Omschrijving Vogelsoort Stand van zaken

56K1 Verstoring en sterfte 
door verkeer

Niet-broedvogels 

Weidevogels

De wegen door het Natura 2000-gebied zijn middels 
bebording gesloten voor niet bestemmingsverkeer. Dit 
blijkt niet voldoende effectief, er is nog steeds sprake van 
sluipverkeer. Door de hoge snelheid van lokaal verkeer, 
leidt dit ook tot verstoring en sterfte on der met name 
weidevogels. Aanvullende maatregelen om toegang en 
snelheid te beperken zijn noodzakelijk.

56K2 Afname kwaliteit 
broedgebied: kwaliteit

Weidevogels Binnen de reservaatsgebieden van Staatsbosbeheer is 
sprake van relatief hoge dichtheden territoria. Hier spelen 
vooral effecten door externe werking vanuit het reguliere 
landbouwgebied (lokaal) en populatieomvang (nationaal). 

Er zijn lokaal maatregelen getroffen om de kwaliteit als 
broedgebied te verbeteren. In de Nijkerkerpolder is 100 
hectare ingericht en is het gebruik deels aangepast. In de 
Putterpolder is alleen sprake van beheerovereenkomsten. 

De maatregelen zijn niet toereikend om de negatieve 
trend te keren. Ook binnen deze delen is sprake van 
afname. Buiten de reservaatsdelen is, door het intensieve 
landbouwkundig gebruik, sprake van beperking van 
voedsel (o.a. door insecticiden, antibiotica, monocultuur, 
vroeg en frequent maaien etc.) en sterfte van met name 
jonge vogels door eveneens vroeg en frequent maaien).

56K3 Afname kwaliteit 
broedgebied: 
verdroging

Weidevogels Omdat het peilbeheer niet gericht is op weidevogelgebied 
maar op landbouwkundig gebruik, is in het grootste deel, 
buiten de reservaatsdelen, van het gebied sprake van 
verdroging. 

56K4 Verstoring door 
recreatie

Niet-broedvogels 
Weidevogels

Watergangen in het gebied worden gebruikt als viswater, 
ook daar waar dit niet toegestaan is. Door betreding van 
het gebied buiten de wegen treedt verstoring op van 
rustende, foeragerende of broedende vogels. 

56K5 Verstoring en predatie Niet-broedvogels 
Weidevogels

Vanuit omliggend stedelijk gebied, erven in het gebied 
en opgaande beplanting in en om het gebied is sprake 
van onnatuurlijke verstoring en predatie. Dit wordt 
versterkt door de toegankelijkheid van het gebied voor 
zowel mensen (wegen) als predatoren (o.a. verdroging 
en beplanting). Beperken beschutting en toename 
ontoegankelijkheid (vernatten) kan dit deels mogelijk 
beperken. Ten aanzien van predatie door onnatuurlijke 
predatoren (huiskatten), heeft gerichte actie in het gebied 
de voorkeur. Omdat het een breder knelpunt is dan alleen 
Arkemheen dient de aanpak verder uitgewerkt tot worden 
in het faunabeleid van de provincie Gelderland.

Tabel 7.1 Overzicht van de knelpunten voor het Natura 2000-gebied Arkemheen voor de tweede 
beheerplanperiode

 7.3 Visie op systeemniveau
Om de gunstige staat van instandhouding voor smient en kleine zwaan te 
kunnen handhaven, is in principe het vasthouden van de huidige situatie van het 
landgebruik voldoende. Het streefbeeld voor de lange termijn is hierdoor min of 
meer vergelijkbaar met de huidige situatie. 

Door de extensivering van het gebruik ten gunste van de weidevogelpopulaties, is de 
vegetatie kruidenrijker, maar daarmee ook minder eiwitrijk. Door andere kwaliteits-
verbeteringen, waaronder verhoging van het grondwaterpeil staan delen van het 
Natura 2000-gebied in de winterperiode plas-dras en is er een variantie aan nattere 
en drogere percelen aanwezig. De draagkracht van het gebied is hierdoor minimaal 
gelijk gebleven (het oppervlak optimaal geschikt foerageergebied is vergroot). Het 
systeem is op gebiedsniveau verder geoptimaliseerd voor kleine zwaan en smient. 
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Voor de weidevogels geldt dat door de extensivering van het landgebruik, in 
combinatie met de verbeterde grondwaterstanden, de vegetatie van Arkemheen zich 
ontwikkeld heeft tot optimaal broedgebied met soortenrijke hooilanden met een 
hoog aanbod aan voedsel. De variatie in hogere en lager gelegen delen, biedt aan alle 
doelsoorten de ruimte voor een stabiele kernpopulatie. De openheid van het gebied 
is robuust en in combinatie met de natte omstandigheden, is de predatie op een 
natuurlijk niveau. 

Om het doelbereik te halen, is naast het beheer en gebruik van het leefgebied, het 
van belang dat de openheid en rust van het gebied behouden blijft (hersteld 
wordt). Dit betekent dat plannen of ontwikkelingen in en rondom het Natura 
2000-gebied Arkemheen, die geen direct verband houden met of nodig zijn voor 
het halen van de natuurdoelstellingen van dit beheerplan (niet-broedvogels en 
weidevogels) onwenselijk zijn, wanneer deze de openheid, het landschap of het 
leefgebied of populaties van vogelsoorten aantasten of leiden tot (mogelijke) 
verstoring. Voor soorten waarvan het Natura 2000-gebied slechts een deel van het 
leefgebied vormt, geldt dat ook tussen de verschillende leefgebiedonderdelen die 
min of meer dagelijks gebruikt worden, geen barrières ontstaan (binnen en buiten 
het Natura 2000-gebiedenbegrenzingen).

 7.4 Visie op de instandhoudingsdoelstellingen
 7.4.1 Vogelrichtlijnsoorten

Voor kleine zwaan en smient is in het Natura 2000-gebied, in samenhang met de 
Natura 2000-gebieden van de Randmeren en dan met name het Natura 2000-
gebied Veluwerandmeren, geschikt foerageergebied en rust- en slaapgebied voor 
een stabiele winterpopulatie. Het beheer is gericht op openheid, rust en een variatie 
aan natte tot min of meer droge graslanden. Vermijdbare verstorings factoren 
komen nog slechts incidenteel voor en zijn handhaafbaar. De dichtheden van 
smient en (met name) kleine zwaan variëren per seizoen en per maand, afhankelijk 
van het aantal vogels dat Nederland bereikt om te overwinteren (afhankelijk van de 
strengheid van e winter en het broedsucces), maar ook door het beschikbare voedsel 
in het Natura 2000-gebied Arkemheen en de omliggende relevante Natura 2000-
gebieden (Veluwerandmeren). Hoewel de dichtheden beide soorten niet alleen 
gestuurd worden door de kwaliteit van het Natura 2000-gebied, is door de 
openheid en het beheer, de draagkracht in ieder geval op orde, om onder gunstige 
omstandigheden de populatie op te vangen. De aanwezige smienten en kleine 
zwanen (in al dan niet hoge dichtheden) op de graslanden, verplaatsen zich 
dagelijks zonder risico’s naar omliggend open water om te rusten en weer terug 
naar Arkemheen om te foerageren.

 7.4.2 Weidevogels
Uit de historische gegevens van dichtheden van weidevogels blijkt dat Arkemheen 
aanzienlijke populaties heeft kunnen herbergen (zie paragrafen 5.4.2 en 6.3).  
Het gebied was samen met de aangrenzende Eempolders een groot, open en nat 
hooilandgebied. 

In de toekomst is dit beeld weer vergelijkbaar. Door het extensieve, kwalitatief 
hoogwaardige agrarisch landgebruik - met de daarbij horende verhoging van het 
grondwater, beperktere waterafvoer, toepassen van ruige stalmest (zonder pesticiden 
of antibiotica) et cetera - zijn soortenrijke hooilanden ontstaan. Het noodzakelijke 
beschikbare voedsel in de bodem en tussen de vegetatie levende insecten is ruim 
beschikbaar. De infrastructuur in het gebied wordt alleen gebruikt door lokaal 
verkeer en ten behoeve van beheer van de percelen, waardoor geen sprake meer is van 
verstoring of sterfte. Doordat ook andere drukfactoren zijn verdwenen (onnatuurlijke 
predatie en recreatie), is de reproductie voldoende waardoor de trend van de 
populaties weer positief is. Arkemheen fungeert, door het grote open oppervlakte 
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hooiland, als weidevogelkerngebied (het wenselijke, minimale oppervlak van 1.000 
hectare (Vogelbescherming, 2020) is ruim voorhanden binnen het beschikbare 
oppervlak van ruim 1.400 hectare van het Natura 2000-gebied). 

In het hele Natura 2000-gebied het is het beheer en gebruik gericht op behoud van 
weidevogels, in combinatie met extensief agrarisch gebruik. In het voor- en najaar 
biedt het gebied ruime foerageermogelijkheden voor trekvogels. De reservaats-
gebieden van Staatsbosbeheer vormen daarbij de natuurkern. 

Binnen het gebied wordt middels aangepast en gericht beheer rekening 
gehouden met de specifieke biotoopeisen van de verschillende weidevogelsoorten, 
zowel de kritische soorten watersnip en zomertaling met drassige oevers als meer 
drogere delen voor veldleeuwerik. Aanvullend is, met name langs de voormalige 
Zuiderzeekust, het weidevogelbeheer gecombineerd met botanisch beheer, ten 
behoeve van de bijzondere vochtige hooilandvegetaties van zilte omstandigheden. 
Dit alles resulteert in een open, vogel- en florarijk gebied van allure dat van 
belang is voor de Nederlandse en daarmee internationale 
weidevogelpopulatiebelangrijk 
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 8 Instandhoudingsmaat regelen 
2e beheerplanperiode

 8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de maatregelen voor de tweede beheerplanperiode 
uitgewerkt. Hierbij gaat het om de continuering van het cyclische beheer, de 
maatregelen uit de eerste beheerplanperiode, die nog (deels) uitgevoerd moeten 
worden en eventuele nieuwe maatregelen naar aanleiding van de uitgevoerde 
actualisatie. In onderstaande tabel (Tabel 8.1) is een overzicht gegeven van de 
maatregelen die in de tweede beheerplanperiode (nog deels) uitgevoerd moeten 
gaan worden. In de volgende paragrafen worden de maatregelen nader toegelicht. 
Uitvoering van deze maatregelen is in principe de tweede beheerplanperiode. 
In Bijlage F zijn alle maatregelen uit de eerste en het tweede beheerplan 
opgenomen.

Tabel 8.1 Overzicht maatregelen Natura 2000-gebied Arkemheen

ID Maatregel Knelpunt Type maatregel Habitattype Toelichting

56M9 Opstellen en uitvoeren 
inrichtings- en beheerplan 
voor weidevogels voor gehele 
Natura 2000-gebied

56K2 
56K3

Systeemmaatregel Weidevogels Vervolg op 56M7 
en 56M8

56M10 Opstellen en uitvoeren 
peilbesluit gericht op Natura 
2000- en weidevogelbeheer

56K2 Systeemmaatregel Niet-broedvogels

Weidevogels

Vervolg op 56M6

56M11 Verkeersmaatregelen 56K1 Effectgerichte 
maatregel

Niet-broedvogels

Weidevogels

Vervolg op 56M1 
t/m 56M4

56M12a Recreatie: Handhaving 
betreding en gebruik

56K4 Effectgerichte 
maatregel

Niet-broedvogels

Weidevogels

56M12b Recreatie: Natura 2000-gebied 
uit het visrecht halen

56K4 Effectgerichte 
maatregel

Niet-broedvogels

Weidevogels

56M13 Aanleg natuurvriendelijke 
oevers

56K2 
56K3

Effectgerichte 
maatregel

Weidevogels Vooruitlopend 
op 56M9

56M14 Vernatten percelen 56K2 
56K3

Effectgerichte 
maatregel

Weidevogels Vooruitlopend 
op 56M9

56M15 a Inventarisatie 
opgaande vegetaties 
en bepaling effect op 
beheerplandoelstellingen.

b Uitwerking onnatuurlijk 
predatie in faunabeleid.

56K5 Effectgerichte 
maatregel

Niet-broedvogels

Weidevogels

56M16 Onderzoek naar mogelijk 
conflict wintervogels (Natura 
2000) en weidevogels (GNN)

56K2 
56K3

Systeemmaatregel Niet-broedvogels

Weidevogels

56M17 Onderzoek en monitoring: 
a Verspreiding kleine zwaan 

en smient.
b Broedvogelmonitoring 

weidevogels.

56K2 
56K3

Systeemmaatregel Niet-broedvogels

Weidevogels

56M18 Onderzoek effect 
waterkwaliteit Randmeren op 
natuurdoelen Arkemheen

56K2 
56K3

Effectgerichte 
maatregelen

Niet-broedvogels

Weidevogels
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 8.2 Continuering regulier beheer
De twee niet-broedvogels kleine zwaan en smient en de weidevogels zijn gebaat 
bij het actief uitvoeren van beheermaatregelen om zo graslandvegetaties te 
behouden. Hiervoor is onder andere een jaarlijks beheer van maaien in de juiste 
periode en met het juiste materieel noodzakelijk om successie naar ruigte en bos 
te voorkomen. Daarnaast is het juiste peilbeheer noodzakelijk. Naast het maai- en 
peilbeheer zijn ook andere factoren relevant, zoals bemesting met ruige stalmest, 
geen verstoring et cetera. 

Uit de trendgegevens van de weidevogelpopulaties blijkt dat de intensiteit van het 
huidige agrarische gebruik, het landgebruik buiten de reservaatsgebieden, niet 
voldoet aan de voorwaarden voor het in standhouden van een duurzame weide-
vogelpopulatie. Dit zelfs ondanks dat op een groot oppervlak wel ANLb-beheer-
subsidie zit. Dit gebruik zal daarom aangepast moeten worden en kan niet zozeer 
gevat worden onder het regulier beheer, dit is als maatregel opgenomen in 
paragraaf 8.3. Vooralsnog is een wijziging van het huidige beheer in de reservaats-
gebieden niet aan de orde, daar wordt al gericht weidevogelbeheer uitgevoerd. 

 8.3 Maatregelen 2e beheerplanperiode
 8.3.1 Urgentie

Het doorvoeren en uitvoeren van met name de systeemmaatregelen die de 
kwaliteit van het hele Natura 2000-gebied en GNN moeten herstellen en 
verbeteren, kan nog enkele jaren duren, onder andere door het versnipperde 
eigendom, het nieuwe peilbesluit en onderzoeken die moeten uitwijzen welke 
kwaliteiten waar hersteld kunnen worden. 

Omdat de snelheid van populatieafname van de weidevogels echter hoog is en 
deze al geruime tijd aan de gang is, is geen ruimte en tijd beschikbaar om op 
dezelfde wijze door te gaan ten aanzien van het gebruik van het gebied en pas na 
afronding van de onderzoeken en processen de maatregelen uit te voeren. Gezien 
de zeer negatieve staat van instandhouding van met name de weidevogels, zijn 
direct maatregelen nodig. De effectgerichte maatregelen grijpen direct in op een 
negatief effect en hebben daarmee naar verwachting op korte termijn resultaat. 
Deze maatregelen (vernatten percelen, natuurvriendelijke oevers, creëren rust 
door afsluiten wegen en afsluiten gebied voor betreding) moeten uiteindelijk ook 
onderdeel worden van de systeemmaatregel van het inrichtings- en beheerplan 
weidevogels, maar dienen ook voorafgaand al uitgevoerd worden.

Door gelijktijdig ook de gebiedsprocessen en langlopende maatregelen op te 
starten en uit te voeren, moet binnen enkele jaren een kwaliteitsverbetering 
gerealiseerd worden.

 8.3.2 Toelichting maatregelen
Systeemmaatregelen
56M9 – Opstellen en uitvoeren inrichtings- en beheerplan weidevogels voor gehele  
Natura 2000-gebied
Dit is een vervolg op de maatregelen M7 en M8 uit het eerste beheerplan. Omdat de 
maatregel nu expliciet voor het hele Natura 2000-gebied benoemd is, heeft het een 
nieuw nummer gekregen. Het is een verdere uitwerking van M7 (Collectief weide-
vogelbeheer Putterpolder) en M8 (Collectief weidevogelbeheer Nijkerkerpolder) 
welke al deels uitgevoerd zijn. Gezien de blijvende dalende trend van alle 
weidevogel soorten, ook in de reservaatsgebieden, is acuut ingrijpen noodzakelijk 
om de populaties te behouden in Arkemheen, Gelderland en Nederland. Dat 
gerichte maatregelen functioneel zijn blijkt uit de aanzienlijk hogere dichtheden in 
de reservaatsgebieden ten opzichte van het meer reguliere agrarisch grasland in de 
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rest van de polders. Door de beperkte omvang van de reservaatsgebieden, is de 
externe invloed groot, waardoor ook de trend in de goede gebieden wel negatief is.
Om de soorten te behouden en/of de broedpopulaties terug te krijgen (op 
doelniveau), is het noodzakelijk dat voor het hele Natura 2000-gebied gerichte 
inrichtingsmaatregelen uitgevoerd worden en het beheer (het gebruik) aangepast 
wordt op de weidevogels. Voor een stabiele populatie en om als kerngebied te 
kunnen blijven fungeren is, zoals beschreven, een oppervlak noodzakelijk van in 
ieder geval 1.000 hectare (Vogelbescherming, 2020). Op systeemniveau/gebieds-
niveau dient, in het kader van de uitwerking van de kernopgave en inrichting van 
het gebied binnen GNN, een inrichtings- en beheerplan weidevogels opgesteld en 
uitgewerkt te worden ten behoeve van de weidevogels. Hierin moet onder andere 
ingegaan worden op het vernatten van de percelen, maaibeheer, mogelijkheden 
voor natuurvriendelijke oevers, nabeweiding (zonder kans op antiwormmiddelen/
antibioticarestanten etc) en verlaging maaiveld indien nodig (waarbij dan ook 
onderzocht moet worden of een levensvatbare zaadbank overblijft of beschikbaar 
is voor de nieuwe vegetatie), rust en predatie. Samen met betrokken organisaties, 
eigenaren en omwonenden wordt dit plan vormgegeven. 

In Bijlage E is een toelichting gegeven op welke wijze weidevogelbeheer 
uitgevoerd kan worden en welke systeemvoorwaarden nodig zijn om effectief te 
zijn.

Door de nabijheid van enkele woonkernen en boerderijen, kan ook predatiedruk 
door onder andere loslopende katten een knelpunt vormen. Wat de omvang van 
de predatie is, is specifiek voor Arkemheen niet bekend, maar uit diverse 
onderzoeken blijkt de druk door huis- en verwilderde katten op vogelpopulaties 
groot te zijn (onder andere (Steen, A en J. Dekker, 2016) en (Trouwborst A. en H. 
Somsen, 2019)). Omdat brongerichte maatregelen juridisch lastig zijn, kan door 
inrichting van het gebied de kans op aanwezigheid van katten en andere 
predatoren als steenmarter die op erven kan verblijven mogelijk verminderd 
worden. Dit is vooral zinvol nabij kernen en woonplaatsen (erven, camping), door 
bijvoorbeeld middels watergangen het gebied af te schermen en betreding minder 
eenvoudig te maken. Daarnaast is een effectgerichte maatregel het beperken van 
dekkingsmogelijkheden door kap van bosjes of struweel in of rondom het Natura 
2000-gebied, dit is als aparte maatregel opgenomen (56M14). Dit reduceert ook de 
kans op predatie door natuurlijke predatoren. Bij predatie kan naast natuurlijke 
predatoren, onderscheid gemaakt worden in loslopende huiskatten en 
verwilderde huiskatten. Verwilderde exemplaren (of nakomelingen hiervan) 
kunnen actief bestreden worden in het gebied door vangst of afschot. 

56M10 - Opstellen en uitvoeren peilbesluit gericht op Natura 2000- en weidevogelbeheer
Dit is het vervolg op de maatregel M6 (en M5) uit het eerste beheerplan. Voor 
Arkemheen moet door het Waterschap in 2022 een nieuw peilbesluit vastgesteld 
worden. Omdat het om een nieuw, aangepast peilbesluit gaat, is het als nieuwe 
maatregel opgenomen. Dit nieuwe peilbesluit kan hierdoor direct gekoppeld 
worden aan de vereisten ten aanzien van het Natura 2000- en weidevogelbeheer. 
In het komende peilbesluit wordt het peilbeheer buiten de reservaatsgebieden 
nog verder geoptimaliseerd voor de weidevogels, met als doel het realiseren van 
jaarrond hogere grondwaterstanden en natuurlijke peilfluctuaties. Op deze wijze 
worden gunstige voorwaarden gerealiseerd voor hoogwaardig leefgebied van 
zowel de niet-broedvogels als de weidevogels. Het tegengaan van veenoxidatie en 
daarmee afremmen van bodemdaling zal naar verwachting in het peilbesluit een 
belangrijk thema zijn, maar het betreft in Arkemheen een relatief beperkt 
oppervlak (15-20% van het peilbesluitgebied heeft een venige of moerige bodem).

Aan welke voorwaarden het peilbesluit en de waterpeilen moeten voldoen, moet 
per peilvak onderzocht worden. Het uitgangspunt is het richten op de 
voorwaarden van kritische weidevogels als watersnip en zomertaling, met een 
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand tussen de 0 en 40 cm -mv en een 
gemiddelde laagste grondwaterstand ondieper dan 50 – 60 cm -mv.  
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(NB. De genoemde peilen zijn richtwaarden, per deelgebied moet altijd specifiek 
bepaald worden welk peil daar het meest geschikt is en past. Het waterpeil moet 
in balans zijn met een goed bodemleven en passen bij de te wenselijk te 
ontwikkelen vegetatie. Kruidenrijke weidevogelgraslanden zijn niet per definitie 
gebaat bij hogere waterstanden. Ook kan een hoge waterstand andere soorten 
aantrekken die een negatief effect kunnen hebben op de weidevogels of het 
broedgebied (bijvoorbeeld overzomerende ganzen)).  

Effectgerichte maatregelen
56M11 - Verkeersmaatregelen
In het eerste Natura 2000-beheerplan zijn maatregelen opgenomen om de wegen 
(door Arkemheen) af te sluiten voor doorgaand verkeer middels bebording (M1 t/m 
M4). In de praktijk blijkt dit niet voldoende te functioneren en is nog steeds sprake 
van doorgaand (sluip)verkeer, recreatief verkeer en (lokaal) verkeer dat te hard rijdt 
in het gebied, met als gevolg verstoring en verkeersslachtoffers. Om de beoogde 
rust te creëren, verkeer door het gebied te weren en de snelheid te beperken, is het 
fysiek onaantrekkelijk maken of afsluiten van de wegen noodzakelijk. 

Bestemmingsverkeer moet wel toegang kunnen blijven houden, wat opgelost kan 
worden met bijvoorbeeld een pollersysteem centraal in het gebied (waardoor alle 
locaties altijd vrij toegankelijk blijven, alleen doorgaand verkeer niet meer 
mogelijk is). Om de snelheid van het nog aanwezige verkeer laag te houden, zijn 
snelheidbeperkende maatregelen eveneens noodzakelijk (drempels). Omdat de 
maatregel afwijkt van de maatregelen uit het eerste beheerplan, is het als nieuwe 
maatregel opgenomen. Het gaat om het afsluiten (eveneens jaarrond als in het 
eerste beheerplan) voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. landbouwverkeer en 
bestemmingsverkeer indien aan de orde) van en aanbrengen 
snelheidsbeperkingen op de:
• Bremerseweg/Arkerweg;
• Bonte poort;
• Nekkeveld;
• Arkersluisweg;
• Arlersteeg.

NB: Door het afsluiten van de wegen, wordt het recreatief gebruik van het gebied 
beperkt. Voor het behoud van de beleving van het gebied kan langs de randen en/
of op strategische locaties gewerkt worden met uitzichtlocaties, zodat het gebied 
en de vogels wel beleefd kunnen worden. Tevens blijven de wegen wel 
toegankelijk voor fietsverkeer en wandelaars, maar door specifieke uitzichtlocaties 
te markeren kan ook hiervan een deel van de druk weggenomen worden. Dit kan 
onderdeel uitmaken van het nog op te stellen inrichtings- en beheerplan 
weidevogels (56M9) en kan uitgewerkt worden in samenwerking met eigenaren 
en belanghebbenden.

56M12a – Recreatie: Handhaving betreding en gebruik
Diverse oevers van watergangen in het Natura 2000-gebied (inclusief de 
reservaatsgebieden), ook waar geen wegen langs liggen, worden gebruikt door 
recreanten en met name vissers. Hierdoor treedt gedurende de winter verstoring 
op van foeragerende of rustende kleine zwanen en smienten (smient vooral door 
nachtvissen omdat deze hoofdzakelijk ’s nachts op de graslanden foerageert).  
De geschiktheid van het Natura 2000-gebied voor beide soorten wordt door deze 
verstoring verminderd. Tijdens het broedseizoen is sprake van verstoring van 
broedende weidevogels. De lage reproductie van de weidevogels wordt hierdoor 
verder negatief beïnvloed. Hoewel betreding niet toegestaan is, treed het wel op. 
Maatregelen die op korte termijn uit te voeren zijn, zijn het nadrukkelijker 
aangeven en handhaven op dat betreden van het gebied buiten de wegen en 
paden verboden is (ook op loslopende huisdieren). 



58 Arkemheen | Ontwerp-beheerplan Natura 2000-gebied | januari 2022

56M12b: Natura 2000-gebied visrecht beperken
Aanvullend is, om handhaving eenvoudiger en eenduidiger te maken, het zinvol 
om te verkennen hoe de watergangen in het Natura 2000-gebied uit het visrecht 
gehaald kunnen worden. Deze staan op kaart en zijn alleen voorwaardelijk 
uitgesloten. Het beeld is hierdoor niet eenduidig. Het geheel verwijderen van het 
visrecht geeft een eenduidig beeld en is beter handhaafbaar. De betreding leidt tot 
verstoring van de doelsoorten en de activiteiten passen niet binnen gebieden met 
een hoogwaardige natuurdoelstelling. In overleg met betrokken partijen wordt 
hier middels het op te stellen inrichtings- en beheerplan weidevogels (56M9) 
invulling aan gegeven. 

56M13 – Aanleg natuurvriendelijke oevers
Door de verlaging van de (grond)waterstanden en de versnelde afvoer van het 
water zijn veel watergangen - buiten de reservaatsgebieden - gedimensioneerd op 
deze afvoer en ontbreken er natuurlijke overgangen, waardoor specifieke 
foerageer mogelijkheden, schuilplekken of broedlocaties niet meer aanwezig zijn. 
Vooruitlopend op het nieuwe peilbesluit (56M11) en het opstellen en uitvoeren van 
het gebiedsdekkende weidevogelbeheer (56M10), zijn lokaal op korte termijn 
ingrepen nodig om geschikt broedgebied te realiseren als overgangsmaatregel. 
Door de oevers aan te passen met een meer geleidelijk, natuurlijk profiel wordt 
lokaal ingezet op het creëren van gevarieerdere vegetatie en daarmee kwalitatief 
hoogwaardiger leefgebied. Uiteindelijk ontstaat deze situatie door verhoogde 
grondwaterstanden over grotere oppervlaktes verspreid door het Natura 2000-
gebied. Deze maatregel dient ook meegenomen worden in het inrichtings- en 
beheerplan weidevogels, wanneer lokaal peilverhogingen niet tot het gewenste 
resultaat leiden of tijdens (langdurige) droogteperiodes in het voorjaar.

De minimale lengte of oppervlak is niet concreet op voorhand vast te stellen, maar 
moet dusdanig robuust zijn dat in ieder geval een deel van de gestelde 
doelpopulaties zich kan handhaven in het Natura 2000-gebied. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gekeken worden naar de minimaal benodigde lengte voor enkele 
territoria zomertaling of slobeend.

56M14 - Vernatten percelen
Om in het voorjaar plas-dras situaties te creëren is het verhogen van het 
grondwater peil essentieel (of verlaging van het maaiveld wanneer dat noodzakelijk 
is). Tot het moment dat dit is geëffectueerd volgend uit het inrichtings- en 
beheerplan weidevogels (56M9), kunnen daarop vooruitlopend plas-dras situaties 
gerealiseerd worden op de percelen die hiervoor geselecteerd zijn, door bijvoorbeeld 
het oppompen van water (noodmaatregel). Uit het peilbesluit van 2011 blijkt dat nu 
al water in Arkemheen ingelaten wordt vanuit de Randmeren en dat hier 
kwalitatief geen beperkingen aan zijn (met uitzondering van blauwalg). Deze 
maatregel dient ook meegenomen te worden in het inrichtings- en beheerplan 
weidevogels wanneer lokaal verhogingen niet tot het gewenste resultaat leiden of 
tijdens (langdurige) droogteperiodes in het voorjaar. Omdat het in de huidige 
situatie gaat om relatief kleine hoeveelheden, is niet bekend of ook bij de inlaat van 
meer water voor het op peil houden van hogere waterstanden er geen beperkingen 
zijn. Dit wordt als onderzoeksvraag opgenomen (56M17). Als alternatief kan ook 
water opgepompt worden, wat vervolgens op de percelen wordt gezet, waarmee 
inundatie wordt gesimuleerd. Dit is een maatregel dat snel en op korte termijn kan 
worden ingezet en waarvan de effectiviteit bewezen is. 

De minimale oppervlakte is niet vast te stellen, maar moet dusdanig robuust zijn 
dat in ieder geval een deel van de gestelde doelpopulaties zich kan handhaven in 
het Natura 2000-gebied.

56M15a – Inventarisatie opgaande vegetaties en bepaling effect op beheerplandoelstellingen 
Aanvullend op de zonering van recreatie en het weren van doorgaand verkeer, is 
ook het verminderen van de kans op predatie nodig. In en rondom het Natura 
2000-gebied staan op verschillende plekken opgaande vegetaties, die dekking of 
nestgelegenheid kunnen bieden aan predatoren. Door deze bomen te kappen, 
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wordt deze mogelijkheid weggenomen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de 
bomen bij de parkeerplaats Oldenaller langs de A28, bomen op taluds van 
viaducten en diverse (wilgen)opslag verspreid door het gebied. Geadviseerd wordt 
om een inventarisatie te maken van alle opgaande vegetaties die de openheid van 
het gebied aantasten.

56M15b – Uitwerken (on)natuurlijke predatie in faunabeleid 
De druk op de populaties van met name weidevogels wordt vergroot door predatie 
door natuurlijke en onnatuurlijke predatoren die, door de betere bereikbaarheid 
en onnatuurlijke hoge dichtheid (huiskatten). Door verbetering van de 
leefgebieden (vernatting en toegang) wordt een deel van de predatie mogelijk 
verminderd. De aanwezigheid van de onnatuurlijke hoge dichtheden is echter een 
breder knelpunt dan alleen Arkemheen. In het provinciale faunabeleid dient 
verder uitgewerkt worden hoe predatie op een duurzame wijze wordt verminderd 
en voorkomen en wordt teruggebracht naar een natuurlijk evenwicht.

56M16 - Onderzoek naar mogelijk conflict wintervogels (Natura 2000) en weidevogels (GNN)
Omdat kleine zwaan en smient ten aanzien van het beheer van graslanden naar 
verwachting minder eisen stellen dan de weidevogels en beide groepen mogelijk 
zelfs afwijkende voorwaarden hebben, kan dit leiden tot conflicterende belangen.
Op dit moment kan niet uit de verspreidingsgegevens gehaald worden in welke 
delen van het Natura 2000-gebied kleine zwaan en smient zich hoofdzakelijk 
ophouden. Wel is bekend dat het vooral om het westelijke deel gaat van 
Arkemheen (zie paragraaf 6.2.1). Dit gebied komt grofweg overeen met het 
reservaatgebied en inmiddels het particuliere weidevogelgebied. Dat beide niet-
broedvogels hinder ondervinden van het op weidevogels gerichte beheer lijkt 
daarmee beperkt. Dit lijkt in ieder geval geen reden van de neergang van kleine 
zwaan te zijn. Andersom kan het wel zijn dat de weidevogelpopulaties negatief 
beïnvloed worden door de hoge graasdruk van overwinterende grasetende 
vogelsoorten, inclusief de niet aangewezen ganzensoorten (grauwe gans en 
kolgans). Dit is met name relevant aan het einde van de winter en begin voorjaar, 
wanneer overlap is in aanwezigheid van beide soortgroepen. 

Uit eerder onderzoek (Kleijn, D., 2008) is geen duidelijk effect gevonden tussen de 
aanwezigheid van overwinterende (brand)ganzen en het broedgedrag van de 
weidevogels grutto en kievit. Door de opzet van het onderzoek zijn echter 
vestiging van weidevogels of kuikenoverleving niet meegenomen. Ook wordt 
gesteld dat de gegevens niet zijn te extrapoleren naar andere ganzensoorten door 
ander graasgedrag tussen de soorten. Uit aanvullend onderzoek (Kleijn D. J., 2011) 
naar het effect van overzomerende grauwe ganzen op weidevogels lijkt eveneens 
geen duidelijk effect aanwezig te zijn op de dichtheid van weidevogels. Hoewel de 
studies relatief beperkt zijn en het deels beschrijvende studies betreft, geeft het 
feit dat nergens een negatief effect gevonden wordt een goede indicatie dat 
ganzen (in de dichtheden ten tijde van de onderzoeken (2005-2010)) geen negatief 
effect hebben op weidevogels. 

Ondanks dat de uitkomsten duiden op geen tot een beperkt effect, is het 
raadzaam om te onderzoeken of in Arkemheen sprake kan zijn van conflicterende 
voorwaarden of landgebruik en of dit invloed kan hebben op de populaties van de 
aangewezen vogelsoorten in het kader van Natura 2000 en doelsoorten uit het 
GNN. De beschikbare gegevens zijn beperkt en niet strikt gericht geweest op de in 
Arkemheen aangewezen of aanwezige vogelsoorten. Daarbij moet in ieder geval 
uitgegaan worden van de benodigde, minimale draagkracht die de Vogelrichtlijn-
soorten nodig hebben. Het inzichtelijk krijgen van de percelen waar kleine zwaan 
en smient met name foerageren is daarbij een hulpmiddel. Dit kan door bij de 
jaarlijkse monitoring van water- en wintervogels de locaties beter vast te leggen 
(zie ook M16) en deze te combineren met de weidevogelterritoria.
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56M17 – Onderzoek en monitoring
Uit de beschikbare wintervogeltellingen kan niet opgemaakt worden welke 
percelen het meest benut worden door kleine zwaan en smient. Om een afweging 
te maken tussen de verschillende doelen (niet-broedvogels en weidevogels), indien 
sprake is van conflicten in wenselijk beheer, is het noodzakelijk om te weten waar 
welk beheer het beste uitgevoerd kan worden. Het achterhalen en registreren bij 
toekomstige tellingen welke percelen met name door kleine zwaan en smient 
benut worden is hiervoor noodzakelijk (M16a).
De broedvogelmonitoring van Arkemheen is zowel in ruimte als tijd versnipperd. 
Op basis van de huidige monitoringsdata worden populatieomvang trend-
onderzoek en een schatting van het aantal broedparen voor weidevogels bepaald. 
Op basis van die analyse en inschatting wordt bepaald of intensivering van de 
monitoringsinspanning noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast moet op basis van 
de huidige monitoringsdata bepaald worden of aanvullend onderzoek naar 
knelpunten zoals de overleving van pullen en leeftijdsopbouw van de populatie 
noodzakelijk wordt geacht.

56M18 - Onderzoek effect waterkwaliteit Randmeren op natuurdoelen Arkemheen
Wanneer de waterstanden in de polders van Arkemheen te laag staan, wordt 
water ingelaten vanuit de Randmeren. In de huidige situatie gaat het om relatief 
kleine hoeveelheden, waardoor gesteld is dat de kwaliteit hiervan geen 
beperkende factor is. Wanneer voor vernatting of bij hogere grondwaterstanden 
in de polder vaker of meer inlaat van water uit de Randmeren nodig is, heeft dit 
mogelijk wel een effect op de vegetaties en (vogel)soorten van Arkemheen. Het 
gaat daarbij om onder andere de gevolgen van blauwalg, maar mogelijk ook 
andere effecten op de waterkwaliteit, en daarmee op de kwaliteit van het gebied. 
Onderzocht wordt of een grotere inlaat effect kan hebben op de instandhoudings-
doelen en zo ja, welke maatregelen eventuele mogelijk zijn om deze effecten te 
niet te doen of te voorkomen.

 8.4 Verwacht doelbereik
Deze paragraaf geeft een ex ante beoordeling van het doelbereik in de tweede 
beheerplanperiode. Deze beoordeling is gebaseerd op de LESA en de ontwikkeling 
van het gebied in de eerste beheerplanperiode en gaat ervan uit dat de 
maatregelen voor de tweede beheerplanperiode worden uitgevoerd. Deze ex ante 
beoordeling betreft een expert beoordeling. Door middel van monitoring zal de 
daadwerkelijke ontwikkeling gevolgd worden.

Doelbereik systeemherstel
In 7.3 is visie op het systeemherstel van Arkemheen geformuleerd. Het systeem 
wordt hierbij, in de komende periode, op  gebiedsniveau verder geoptimaliseerd 
voor kleine zwaan en smient. Voor de weidevogels geldt dat - in de beoogde 
toekomstige situatie - door de extensivering van het landgebruik, in combinatie 
met de verbeterde grondwaterstanden, de vegetatie van Arkemheen zich 
ontwikkeld heeft tot meer geschikt broedgebied met soortenrijke hooilanden met 
een hoog aanbod aan voedsel. 

In de eerste beheerplanperiode zijn in het gebied diverse maatregelen getroffen 
die het doel hadden de kwaliteit van delen van de polder te verbeteren als 
rustgebied voor kleine zwaan en smient en als broedgebied voor weidevogels. In 
de tweede beheerplanperiode wordt begonnen met de uitvoering van aanvullende 
maatregelen om het oppervlak met kwalitatief hoogwaardig weidevogelgrasland 
sterk uit te breiden. Welke maatregelen hiervoor uitgevoerd moeten worden, 
wordt in de tweede beheerplanperiode onder andere uitgewerkt in een 
inrichtingsplan voor het hele Natura 2000-gebied. De uitvoering hiervan kan 
doorlopen in de derde beheerplanperiode. In het Natura 2000-beheerplan zijn 
maatregelen opgenomen ten ten behoeve van rust en openheid, zoals het weren 
van (doorgaand) verkeer en verbeterde handhaving. 
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In de tweede beheerplan periode wordt onderzocht of de doelstelling voor de als 
N2000-doelsoort aangewezen wintergasten kleine zwaan en smient samengaat 
met de doelstelling voor weidevogels. 

Verwachte ontwikkeling niet-broedvogels
Kleine zwaan
De instandhoudingsdoelstelling voor kleine zwaan is behoud omvang en kwaliteit 
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 190 vogels 
(seizoensgemiddelde).

De soort foerageert in Arkemheen op de open graslanden in met name het 
westelijke deel van Arkemheen. Het aantal kleine zwanen is echter sinds het 
einde van de 20e eeuw gestaag gedaald naar nog slechts enkele exemplaren per 
jaar, wat overeenkomt met de landelijke trend. De soort wordt nog wel in groepen 
waargenomen in het gebied, maar de aanwezigheid is niet bestendig. De draag-
kracht van het Natura 2000-gebied lijkt niet de beperkende factor, er is ruim 
voldoende voedselrijk grasland aanwezig om te foerageren. Op basis van de 
beschikbare gegevens over het benodigde oppervlak grasland en de te nemen 
maatregelen ten behoeve van plas-dras en rust, is het de verwachting dat de 
draagkracht voldoende is en daarmee de instandhoudingsdoel wordt behaald.

Het is niet de verwachting dat in de komende beheerplanperiode het aantal kleine 
zwanen weer toe zal nemen in het Natura 2000-gebied, gezien de huidige trend. 
De draagkracht blijft in ieder geval groot genoeg mochten enkele strengere 
winters leiden tot een influx naar Nederland.

Smient
De instandhoudingsdoelstelling voor smient is behoud omvang en kwaliteit 
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 850 vogels 
(seizoensgemiddelde). 

Smienten foerageren door het hele Natura 2000-gebied, maar de hoogste 
dichtheden zijn in het westelijk deel te vinden. Het aantal smienten is de 
afgelopen decennia sterk gestegen naar ruim boven het gestelde doel. De 
afgelopen zes jaar is het aantal smienten gestabiliseerd. De verklaring voor de 
aanvankelijk sterke stijging is de betere bescherming en een ruimtelijke 
verschuiving van de populatie door veranderend landgebruik.  Maar ook de 
situatie in de broedgebieden in Noord Europa kan een rol spelen. In het gebied is 
ruim voldoende voedselrijk grasland voor de smient. 

Het is mogelijk dat de draagkracht van het gebied iets zal afnemen door het 
beheer ten gunste van weidevogels (hooilanden met meer kruiden en minder 
eiwitrijke grassoorten). Of dit daadwerkelijk optreedt zal worden onderzocht.  
Gezien de omvang van het Natura 2000-gebied en het huidige aantal, blijft de 
draagkracht in ieder geval groot genoeg voor het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling.

Weidevogels (zomertaling, slobeend, grutto, tureluur, watersnip, veldleeuwerik)
Deze zes weidevogels, die geen formele Natura 2000-instandhoudings-
doelstellingen hebben maar wel een doelstelling zijn in het kader van het Gelders 
natuurnetwerk, hebben vergelijkbare doelen en een vergelijkbaar leefgebied 
(beschouwd vanuit deze paragraaf ). De drukfactoren en de herstelmaatregelen 
zullen voor alle zes soorten vergelijkbaar. Deze worden daarom in één keer 
beschreven. 
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De instandhoudingsdoelstellingen voor de weidevogels zijn behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 
• Zomertaling:      10 broedparen
• Slobeend:      50 broedparen
• Grutto:   600 broedparen
• Tureluur:  300 broedparen
• Watersnip:    20 broedparen
• Veldleeuwerik: 100 broedparen
Voor het bereiken van de doelstelling is een hoge overlevingskans voor pullen 
(niet vliegvlugge kuikens) essentieel.

De draagkracht van het gebied is op dit moment niet voldoende door het 
agrarische gebruik en de daarbij horende inrichting van de percelen. In de tweede 
beheerplanperiode wordt een inrichtingsplan opgesteld voor het agrarische deel 
van het N2000 gebied, dat na uitvoering (door onder andere de extensivering van 
het gebruik en optimalisering van de waterhuishouding op basis van een nieuw 
peilbesluit) zorgt voor een aanzienlijke toename van het oppervlak kwalitatief 
hoogwaardig weidevogelgrasland. Het doel is dat de uitvoering van de 
maatregelen start in de tweede beheerplanperiode. De uitvoering zal doorlopen in 
de derde beheerplanperiode.

De kwaliteitsontwikkeling van de agrarische graslanden zal door de maatregelen 
op gang komen en vooral in de derde beheerplanperiode te zien zijn. De water-
situatie wordt geoptimaliseerd, waardoor er meer plas-drasplekken ontstaan voor 
zomertaling, slobeend en watersnip. De toename van bodemleven, kruiden en 
insecten zorgt uiteindelijk voor meer voedsel voor alle zes de soorten. 
Gecombineerd met het verminderen van de verstoring door verkeer en recreatie 
en de vermindering van de predatiedruk, verbetert op termijn de kwaliteit van het 
gebied als potentieel geschikt broedgebied.

Het halen van de instandhoudingsdoelstellingen vraagt aanzienlijk meer tijd dan 
deze beheerplanperiode. In deze periode zullen goede stappen worden gezet in de 
noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen en toename van het geschikt leefgebied. 
Door monitoring wordt de populatie ontwikkeling van de zes soorten gevolgd.
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 9 Monitoring

Dit beheerplan streeft naar het behouden en herstellen van gunstige condities 
voor de aangewezen vogelsoorten. Door middel van monitoring houdt de 
provincie de gewenste ontwikkeling in de gaten en zal bij de herziening van dit 
beheerplan worden bezien of voortzetting dan wel bijsturing van beleid, 
maatregelen en beheer nodig is. Onderstaande tabel (Tabel 9.1) geeft aan welke 
indicatoren worden gemeten om de ontwikkeling met betrekking tot de Natura 
2000-doelen vast te stellen.

Tabel 9.1 Overzicht van strategische doelen, plandoelen en bijbehorende effectindicatoren.

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan
De monitoringsopgave is zowel in het eerste beheerplan als in dit tweede 
beheerplan op hoofdlijnen beschreven. Hier zijn inhoudelijk geen opvallende 
verschillen in aanwezig.

Strategisch doel Plandoel Effectindicator

Duurzame realisatie van 
(instandhoudings)doelen 
Arkemheen

Behouden van oppervlakte en kwaliteit van het 
leefgebied voor het behoud van populaties van 
twee niet-broedvogelsoorten, aangevuld met zes 
broedvogelsoorten

Omvang populatie en trend omvang 
populatie per soort.

Verspreiding populatie en trend 
verspreiding populatie per soort.

Herstel abiotische systeem ten behoeve van 
leefgebieden van de vogelsoorten.

Ontwikkeling procesindicatoren voor 
trend en toestand leefgebieden.

Monitoring aangewezen soorten
De plandoelen omvang/kwaliteit/verspreiding van leefgebieden van soorten zijn 
praktisch niet goed meetbaar. Dit doel wordt daarom indirect gemonitord via de 
omvang en verspreiding van de populaties van de betreffende soorten. Wanneer 
deze populatiekenmerken een negatieve trend vertonen moet vastgesteld worden 
of deze samenhangt met de kwaliteit of omvang van het leefgebied. Nader 
onderzoek kan daarvoor nodig zijn.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor deze monitoring. De provincie 
heeft in samenwerking met deskundigen per soort de monitoringsmethodiek 
bepaald. Het Netwerk ecologische monitoring (NEM) is hierbij als uitgangspunt 
genomen. Voor soorten waarvoor de NEM monitoring niet of slechts gedeeltelijk 
voldoet is aanvullende monitoring opgezet. Voor veel soorten geldt dat in de loop 
van de eerste beheerplanperiode de monitoring is gestart. In de tweede 
beheerplanperiode zal de monitoring worden voortgezet. Betrouwbare trends over 
de ontwikkeling van een soort zijn pas op langere termijn vast te stellen. 
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Arkemheen Monitoring Stand van zaken

Kleine zwaan Smient Inventarisatie aanwezigheid soorten in zowel 
dichtheden en verspreiding. Het vastleggen 
van de daadwerkelijke verspreiding (welke 
percelen) is wenselijk gezien de (mogelijk 
wenselijke) afstemming van het beheer. 

Inventarisaties gaan via het Watervogel-
meetnet van Sovon.

Jaarlijkse monitoring via het Watervogel-
meetnet Sovon en worden jaarlijks geteld in 
de periode september – april. 

Weidevogels Inventarisaties aanwezigheid 
weidevogelsoorten in zowel dichtheden, 
broedsucces (kuikenoverleving BTS-methode) 
als verspreiding. Bij het niet volledig dekkend 
inventariseren van het hele gebied per jaar, 
een goed vastgelegde steekproef. 

De niet getelde deelgebieden kunnen 
geïnterpoleerd worden op verwachte 
dichtheden op basis van de wel getelde 
deelgebieden om wel een vlakdekkend beeld 
te krijgen en seizoenseffecten in beeld te 
houden.

Geen structurele inventarisaties hele Natura 
2000-gebied. Wel periodieke tellingen van 
de eigendommen van Staatsbosbeheer en 
van plots die deel uitmaken van Meetnet 
Boerenlandvogels provincie.

Tabel 9.2 Overzicht van de te monitoren onderwerpen
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 10 Vergunningverlening en 
handhaving

Inleiding
Dit hoofdstuk geeft het kader dat wordt gebruikt bij vergunningverlening, op 
grond van de voor natuurbescherming geldende wet- en regelgeving.

Vergunningverlening
Wanneer geldt de vergunningplicht?
De vergunningplicht geldt voor activiteiten die gestart zijn na 24 maart 2000 
omdat het gebied vanaf die datum door de aanwijzing als Natura 2000-gebied 
wettelijke bescherming geniet.

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 
plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 
2000-gebied is een vergunning nodig. Dit geldt zowel voor activiteiten binnen 
het Natura 2000-gebied als voor activiteiten die buiten het gebied plaatsvinden 
en invloed hebben op het gebied. Of een activiteit vergunningplichtig is moet per 
situatie worden beoordeeld.

Welke factoren zijn bepalend voor de vergunningplicht?
De website Beschermde natuur in Nederland (https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12) 
biedt door middel van een routeplanner en effectenindicator inzicht in de 
storende factoren van (voorgenomen) activiteiten en voor welke soorten en/of 
habitattypen dit tot significante gevolgen kan leiden. De effectenindicator geeft 
per Natura 2000-gebied een eerste indicatie van mogelijke effecten van de diverse 
storingsfactoren op de doelen waarvoor het betreffende gebied is aangewezen. 
Daarnaast biedt de gedetailleerde beschrijving van het gebied en de daarin 
voorkomende habitattypen in dit beheerplan de basis voor de toetsing of sprake 
kan zijn van significant negatieve effecten van (voorgenomen) activiteiten. Indien 
uit een eerste toetsing blijkt dat de activiteit negatieve invloed op het Natura 
2000-gebied kan hebben, is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Is er sprake van een activiteit die al van vóór de aanwijzing van het gebied wordt 
uitgevoerd, dan kan dit bestaande gebruik, mits ongewijzigd, worden voortgezet. 
Is of wordt het bestaande gebruik gewijzigd of is er sprake van verslechtering van 
de natuur, mede door het bestaande gebruik, dan kan het nodig zijn om in te 
grijpen en kan een vergunningplicht alsnog nodig zijn (zie ook hoofdstuk 3).

Wat moet een initiatiefnemer doen?
Als er sprake is van een mogelijk significant (negatief of schadelijk) effect en 
daardoor een vergunningplicht dient de initiatiefnemer de effecten op de natuur 
in beeld te brengen. 

Indien onduidelijk is of er een vergunningplicht is kan contact worden 
opgenomen met het bevoegd gezag. Voor het bevoegd gezag is het voor de 
beoordeling van belang dat er een duidelijke beschrijving is van de activiteit, dat 
wordt aangegeven in welke mate storingsfactoren aan de orde zijn en wat de 
ligging is ten opzichte van het Natura 2000-gebied.

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan
De toelichting op vergunningverlening en handhaving is ten opzichte van het 
eerste beheerplan korter beschreven. In het eerste beheerplan zijn nog diverse 
inhoudelijke toelichtingen gegeven, in dit tweede beheerplan is 
vergunningverlening en handhaving meer op hoofdlijnen weergegeven.

https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12
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Gedeputeerde Staten zijn in de meeste gevallen bevoegd gezag. Een uitgebreide 
beschrijving van de procedure voor vergunningverlening en welke gegevens 
daarvoor moeten worden verstrekt is te vinden op de website van de provincie 
Gelderland www.gelderland.nl/vergunningen-en-ontheffingen. 

In bepaalde in de wet omschreven gevallen is de minister van LNV bevoegd om 
een besluit te nemen over vergunningaanvragen.

Als een activiteit significant negatieve effecten heeft, is een vergunning daarvoor 
mogelijk, als de negatieve effecten worden voorkomen door middel van het 
nemen van mitigerende maatregelen. Bieden mitigerende maatregelen geen of 
onvoldoende soelaas en is aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen niet 
te voorkomen, dan kunnen alleen ontwikkelingen die noodzakelijk zijn op grond 
van een dwingende reden van groot openbaar belang worden toegestaan, onder 
de voorwaarde dat er geen reële alternatieven zijn voor de betreffende 
ontwikkeling en de negatieve effecten worden gecompenseerd. 

Toezicht en handhaving
Het Natura 2000-beheerplan dient als kader voor de uitvoering van het beheer, 
het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen en ook voor 
vergunningverlening en handhaving. Het behalen en behouden van de Natura 
2000-instandhoudingsdoelen is een wettelijke verplichting. Toezicht en 
handhaving is hiervoor een van de instrumenten. Door inzicht in de risico’s van 
niet naleving kunnen prioriteiten gesteld worden voor toezicht en handhaving en 
afspraken gemaakt worden met andere handhavende partijen. Dit wordt 
uitgewerkt in een Natura 2000-handhavingsplan. Op deze manier wordt 
programmatisch gehandhaafd en de beschikbare capaciteit zo effectief en 
efficiënt mogelijk ingezet.

Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door toezichthouders in dienst van de 
provincie, het waterschap, de gemeente, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. 
Daarnaast zijn er ook toezichthouders in het gebied actief van bijvoorbeeld de 
politie, van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en jachtopzichters.

Toezicht en handhaving ondersteunt in de Natura 2000-gebieden bij het behalen 
van de natuurdoelen. Voor andere betrokken Handhavingsorganisaties, 
bijvoorbeeld politie, toezichthouders van terreinbeheerders of gemeenten, kan de 
focus qua toezicht en handhaving anders liggen, bijvoorbeeld meer op 
milieudelicten of overtredingen van bepaalde regels en voorschriften.

De provincie heeft een regierol bij de toezicht en handhaving van de 
milieuwetgeving. Waar mogelijk worden deze wetten ook ingezet voor de 
bescherming van de Natura 2000-gebieden. 

 

http://www.gelderland.nl/vergunningen-en-ontheffingen.
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Bijlage B

  Peilbuizen en grond-
waterstanden

Figuur 10.1  Locatie peilbuizen Natura 2000-gebied Arkemheen, de peilmetingen staan hieronder

Figuur 10.2 Grondwaterstanden Peilbuis 2, westzijde Arkemheen (zie figuur hierboven) vanaf ca. 1970
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Figuur 10.3  Grondwaterstanden Peilbuis 55, oostzijde Arkemheen (zie figuur hierboven) vanaf 2013
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Bijlage C

  Draagkracht grasetende 
watervogels

De minimaal noodzakelijke draagkracht van het gebied kan berekend worden 
door te bepalen hoeveel foerageermogelijkheid de soort nodig heeft. Het doel voor 
overwinterende grasetende watervogels is uitgedrukt in een seizoensgemiddelde. 
Het seizoensgemiddelde geeft aan hoeveel vogels er gemiddeld over het hele jaar 
per dag aanwezig zijn. Hiervoor wordt de formule gebruikt over de 
beschikbaarheid van zogenaamde vogeldagen of kolgansdagen. Dit is het 
instandhoudingsdoel als seizoensgemiddelde vermenigvuldigd met het aantal 
dagen van het jaar. Afhankelijk van de soort moet dit nog vermenigvuldigd 
worden met een conversieactor op basis van het metabolisme van de specifiek 
soort (grote vogels hebben meer voedsel nodig) (Tabel 10.1). Een kolgansdag kan 
vervolgens omgerekend worden naar de draagkracht van een gewas per hectare 
(Tabel 10.2), waarmee inzichtelijk wordt hoeveel hectare nodig is om het 
instandhoudingsdoel te kunnen halen. De berekeningen en waarden zijn 
gebaseerd op de kennis uit (Voslamber, B. & M. Liefting, 2011) en (van den Bremer 
L., 2016). 

Seizoensgemiddelde x 365 dagen = aantal vogeldagen
Aantal vogeldagen * conversiefactor klein zwaan = aantal kolgansdagen
Kolgansdag / draagkracht per hectare

Tabel 10.1 Omrekenfactor naar kolgansdagen (bmr) (uit (Lensink, R, R.C. FIjn & C. Heunks, 2008))

Soort Conversiefactor

Kleine zwaan  1,85

Smient  0,45

Grauwe gans  1,27

Kolgans  1,00

Het Natura 2000-gebied Arkemheen is nagenoeg geheel in gebruik als grasland, 
waarvan slechts een deel als reservaatgebied beheerd wordt voor weidevogels (275 
hectare). Het overige deel wordt verpacht, maar heeft daarbij wel een 
nevendoelstelling voor natuur (weidevogels). De kwaliteit van het grasland is 
hierdoor voor grasetende watervogels minder groot dan regulier agrarisch 
grasland, maar is geen reservaatshooiland.

Tabel 10.2 Draagkracht van de verschillende gewassen uitgedrukt in kolgansdagen per hectare

Soort Draagkracht (met verstoring)

Bouwland  450

Cultuurgrasland  1.600

Natuurgrasland/jaarrond begraasd  290

Natuur hooiland/seizoensbeweiding*  600

* = dit betreft een inschatting, er is geen velddata beschikbaar.

Tot slot is ook een berekening gemaakt voor andere grasetende watervogels die in 
het Natura 2000-gebied aanwezig zijn. Het gras dat door deze soorten opgegeten 
wordt, is niet beschikbaar voor de soorten met een instandhoudingsdoel. 
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Wanneer deze soorten in hoge dichtheden aanwezig zijn, kan dit leiden tot 
concurrentie en daarmee effect hebben op de draagkracht voor de doelsoorten. Uit 
de gegevens van Sovon (Sovon, 2021a) blijkt dat het in Arkemheen nog gaat om 
grauwe gans en kolgans. Dit leidt tot de berekening en gegevens zoals 
weergegeven in Tabel 10.3. 

Tabel 10.3 Benodigde draagkracht in hectare van grasetende watervogels in het Natura 2000-gebied 
Arkemheen. Voor smient zijn twee regels opgesteld, een met het instandhoudingsdoel en een met het 
daadwerkelijk aantal aanwezige vogels (gemiddelde seizoensgemiddelde)

Soort ISD Seizoensgem.
(2015-2019)

Conversiefactor Oppervlak 
natuurlijk 
hooiland 
(hectare)

Oppervlak 
cultuurgrasland 

(hectare)

Kleine zwaan 190 1 1,85 214 80

Smient 850 0,45 233 87

Smient 7.000 0,45 1.916 719

Grauwe gans - 1.790 1,27 1.383 519

Kolgans - 2.795 1,00 1.700 638
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Bijlage D

  Begrenzing Particulier 
weidevogelbeheergebied 
Nijkerkerpolder
Ligging Particuliere weidevogelpercelen: roze lijnen.

Bron: (Hospes, 2016)
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Inrichtings-en beheerplan particulier weidevogelreservaat Arkemheen
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Bijlage E

  Factsheet weidevogelbeheer

  Beheeradvies weidevogels
Algemene voorschriften
Voor alle het beheer gelden de volgende voorschriften:
• Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast. Storingssoorten 

worden beheerst door mechanische bestrijding buiten het broedseizoen. 
• Het beheer is gericht op het behalen van weidevogeldoelen.
• Beheer wordt met licht materieel uitgevoerd ter voorkoming van verdichting 

bodem en insporing.
• Ontwikkelingsbeheer is gericht op het verkrijgen en behoud van matig 

voedselrijke bodems, zodoende wordt niet bemest met drijfmest. 
Instandhoudingsbemesting met ruige stalmest is gewenst om organisch 
stofgehalte en mineralenbalans op peil te houden en verzuring tegen te gaan.

• Inzaaien, doorzaaien en opbrengen van maaisel vindt alleen plaats indien de 
abiotische randvoorwaarden van de betreffende soorten geschikt zijn en 
dienen alleen om de zaadbank aan te vullen, bijvoorbeeld direct na plaggen. 
Opbrengen van referentiemaaisel gebeurt vanuit het na te streven beheertype 
met gebiedseigen materiaal.

• Afwijken van het beheeradvies is, om ecologische redenen, toegestaan in 
overleg met de provincie Gelderland.

• Bagger wordt bij voorkeur afgevoerd. Indien dit niet of beperkt mogelijk is 
dient de bagger verspreid te worden over het perceel. 

  N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
Toelichting
Het beheerpakket N13.01 Vochtig weidevogelgrasland betreft het enige pakket 
binnen SNL specifiek gericht op weidevogeldoelstellingen. Kruiden- en faunarijk 
grasland levert een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling middels 
kruidenrijkdom en structuurdiversiteit. Dit laatste pakket heeft echter primair 
een kwaliteitsbeoordeling welke gericht is om botanische doelen en vlinders. 

Streefbeeld structuur
Vochtig weidevogelgrasland van goede kwaliteit heeft een open karakter zonder 
opgaande structuurelementen, waardoor de dekking voor predatoren beperkt is. 
Naast de overwegend korte, grazige vegetaties is ook enig mozaïek gewenst van 
hoge en lage gras- en kruidenvegetatie en een rijk begroeide slootkant voor 
voedsel en dekking van de kuikens. Dit mozaïek wordt verkregen door een 
afwisseling van tijdstip en vorm van beheer (maaien, begrazen). Plasdrassituaties 
vormen nadrukkelijk onderdeel van de afwisselende structuur. Omdat andere 
structuurelementen niet worden mee begrensd in het beheertype, is een 
beoordeling van de structuurvariatie hier niet aan de orde.
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Streefbeeld fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende 
broedvogels:

Tabel 10.4 Kwalificerende soorten voor N13.01 Vochtig weidevogelgrasland (Bron: www.BIJ12.nl) 
De dikgedrukt weergegeven soorten zijn de doelsoorten van Arkemheen.

Soortgroep Soorten

Broedvogels Gele kwikstaart, graspieper, grutto, kemphaan, krakeend, kuifeend, 
slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wintertaling, wulp, 
zomertaling

Tot de kwalificerende soorten kunnen ook twee extra (bedreigd, ernstig bedreigde 
of verdwenen uit Nederland) Rode lijst soorten gerekend worden. Enkel van de 
volgende soortgroepen: vissen, reptielen, amfibieën, mossen, kranswieren, 
vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze soorten 
tellen alleen mee voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van 
verspreiding en soortgroepen. Daarbij valt bijv. te denken aan kemphaan en 
watersnip.

Kwaliteitsbepaling
• ‘Hoog’: indien meer dan 60 broedparen per 100 ha van de kwalificerende 

soorten voorkomen.
• ‘Midden’: indien 45 – 60 broedparen per 100 ha van de kwalificerende soorten 

voorkomen.
• ‘Laag’: indien 35 – 45 broedparen per 100 ha van de kwalificerende soorten 

voorkomen.

Als er minder dan 35 broedparen per 100 ha van de kwalificerende weidevogels 
voorkomen dan wordt het betreffende grasland niet tot het beheertype vochtig 
weidevogelgrasland gerekend. In weidevogelgebieden wordt minimaal één keer 
per drie jaar een broedvogelkartering uitgevoerd. Er zijn geen vaste afspraken 
gemaakt welk jaar meetelt in de beoordeling (het gemiddelde of hoogste of laagste 
aantal). Omdat er van veel gebieden al een lange meetreeks beschikbaar is, is het 
meest wenselijk om bij de beoordeling een trend vanaf de eerste telling te laten 
zien.

Streefbeeld grondwaterstand
Voor weidevogelgrasland zijn hoge grondwaterstanden optimaal, omdat daarbij 
de gewasproductie pas later op gang komt en door de betere vochtvoorziening de 
bodem goed permeabel is, waardoor regenwormen dichter aan de oppervlakte 
blijven. Goed weidevogelgrasland wordt daarom doorgaans gekenmerkt door hoge 
grondwaterstanden. In de winter liggen de waterstanden dichtbij of net boven 
het maaiveld.

Kwaliteitsbepaling SNL3

• ‘Hoog’: indien in minstens 80% van de oppervlakte de grondwaterstand in de 
periode maart-juni minder dan 40 cm onder maaiveld ligt.

• ‘Midden’: indien niet voldaan wordt aan ‘Hoog’ en in minstens 40% van de 
oppervlakte de grondwaterstand in de periode maart-juni minder dan 40 cm 
onder maaiveld ligt.

• ‘Laag’: Indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan.

3) Bij de beschrijving van pakket SNL (www.bij12.nl) is 45 cm opgenomen bij kwaliteitsbeoordeling.  
     Voor een kwalitatief goed weidevogel grasland wordt echter in de Krimpenerwaard gestreefd naar 40 cm.

http://www.BIJ12.nl
http://www.bij12.nl
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Streefbeeld oppervlakte
Vochtig weidevogelgrasland voldoet bij het SNL-onderdeel ruimtelijke condities 
aan de kwalificatie ‘Hoog’ indien deze minstens 50-100 ha groot is en binnen  
1 kilometer van andere graslandtypen gelegen is. Dit streefbeeld wordt vooral 
door inrichtingskeuzes en in mindere mate door beheer beïnvloed.

Ontwikkelingsbeheer
• In minstens 80% van de oppervlakte van vochtige weidevogelgraslanden staat 

het grondwater in de periode maart – juni minder dan 40 cm onder maaiveld. 
In de winter staat het (grond)water dichtbij of net boven het maaiveld.

• Begrazing vindt plaats met schapen of rundvee.
• Geen bemesting zolang de gewasopbrengst nog boven de 6-8 ton droog stof per 

hectare is
• Bij voorkeur 10% van de oppervlakte voorbeweiden met runderen met 

maximaal 2 GVE indien de ‘natheid’ van de bodem op dat moment dat toestaat. 
In situaties dat de grondwaterstand (nog) hoog staat, kan dit beter, ten behoeve 
van behoud van de grasmat, achterwege worden gelaten. 

• Het beheer wordt uitgevoerd in mozaïekbeheer (zie hieronder).

Eindbeheer
• Zie ontwikkelingsbeheer.
• In het eindstadium is bemesting op perceelniveau gewenst, maar niet elk jaar 

noodzakelijk en niet op alle percelen. Bemesting met ruige stalmest (rund) 
bedraagt maximaal 10 ton per hectare eens in de drie tot zes jaar over een 
oppervlakte van 75 á 85 %. De mest wordt bij voorkeur eind juni – juli 
uitgereden (als de weidevogelkuikens vliegvlug zijn) of anders eind februari – 
begin maart uitgereden, waarbij de natste delen worden vermeden.

• Het beheer wordt uitgevoerd in mozaïekbeheer (zie hieronder).

Mozaïekbeheer
Beheer vindt plaats op basis van mozaïekbeheer. Een beheermozaïek wordt 
bepaald op basis van gebiedseigenschappen, de eisen vanuit de 
weidevogelsamenstelling en dient opgesteld te worden door een 
weidevogeldeskundige. Eerst moet de uitgangssituatie van de percelen worden 
bepaald, op basis daarvan wordt bepaald waar beweiding en maaibeheer (met 
verschillende data) gaat plaatsvinden. Uitgangspunten voor het beheermozaïek 
zijn:
• 10% van de oppervlakte van percelen staat in de periode 15 maart – 15 mei 

plasdras.
• 75% van de oppervlakte van percelen bestaat uit hooilanden met een variatie in 

(late) maaidata, met voor- of nabeweiden. 
• 25% van de oppervlakte van percelen bestaat uit standweide, waar vanaf 1 mei 

tot eind oktober wordt beweid met schapen of rundvee.
• Afhankelijk van het functioneren van het mozaïek kan het beheer van percelen 

jaarlijks wijzigen.

Hooilandbeheer met nabeweiden (75% van de percelen):
• In de periode 15 juni tot eind juli gefaseerd 80 tot 90% van de percelen maaien 

en maaisel afvoeren. Iedere decade (periode van 10 dagen) wordt een gelijk deel 
van deze 80 tot 90% gemaaid. In de periode 1 augustus tot medio augustus 
wordt de overige 10 tot 20% gemaaid en afgevoerd. Jaarlijks rouleren de 
percelen binnen dit maaischema. 10 % van het oppervlak van de percelen wordt 
(indien mogelijk) nabeweid.

• Nabeweiding met maximaal 2 GVE/ha (schapen of rundvee) vindt plaats tot 
eind oktober (tot eind december), zodoende gaan percelen ‘kort’ de winter in. 

• Indien niet gekozen wordt voor nabeweiden kan ook eind oktober een laatste 
snee worden gemaaid. Het doel is ook hier dat de vegetatie ‘kort’ de winter in 
gaat.
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Standweide (25% van de percelen):
• Beweiding door schapen of rundvee van 1 mei tot eind oktober met een 

beweidingdruk van maximaal 1,5 GVE/ha.

Tabel 10.5 Beheermaatregelen Vochtig weidevogelgrasland

Beheermaatregel jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

Opzetten plas-dras

Hooilandbeheer 1 1 1 2 2 3

Voorbeweiden

Nabeweiding

Standweide

Bemesting ** ** * *

Legenda
1: 1ste maaironde (80-90%), 
2: 2de maaironde (resterende 10-20%) werkperiode, 
3E: indien niet nabeweid wordt is een derde snee nodig om ‘kort’ de winter in te gaan. 
*: voorkeursperiode mestaanwending. 
**: alternatieve periode mestaanwending.

  Overige beheeraspecten
Inleiding
Naast de SNL-beheerpakketten zijn er bijzondere natuurwaarden aanwezig en te 
ontwikkelen. Er wordt aangegeven hoe omgegaan wordt om negatieve effecten op 
natuurwaarden te beperken of te voorkomen: predatie, storingssoorten en 
invasieve soorten.

Predatorenbeheer
Predatie is een complex probleem waarbij veel factoren een rol spelen.  
De predatiedruk is afhankelijk van biotische en abiotische omgevingsfactoren; 
een ei of kuiken kan maar één keer doodgaan, dus als een andere verliesoorzaak 
relatief veel slachtoffers eist zullen predatieverliezen logischerwijze kleiner 
worden. Andersom is uiteraard ook mogelijk. 

De vraag is dan wat als een natuurlijk predatieverlies kan worden beschouwd. 
Binnen de verschillende groepen van vogels blijken het vooral de grondbroeders te 
zijn die gevoelig zijn voor predatie en dan vooral de soorten die lang leven, 
waarvan de adulten een hoge overleving kennen, die relatief laat broeden en 
kleine legsels produceren. Grofweg vallen in Nederland daar de bekende stelt-
lopersoorten van vooral de graslandgebieden onder. Studies laten zien dat de 
impact van predatie sterk afhangt van de context in een gebied; hoe ziet het 
landschap eruit, hoe wordt het benut en welke predatoren komen er voor.  
Om verliezen door predatie te kunnen beperken is dan ook maatwerk op gebieds-
niveau noodzakelijk en daarvoor zal eerst kennis over het gebied moeten worden 
verkregen. Vooral bij predatorbeheer is het van groot belang een goed beeld te 
hebben van de aanwezige predatoren. Diverse studies hebben laten zien dat 
predatorbeheer geen effect heeft voor de boerenlandvogels als dat beheer zich 
beperkt tot één predator. Een van de grootste hindernissen in het predatorbeheer 
vormen interacties tussen predatoren, bijvoorbeeld overname van de rol die een 
predator in een gebied had door een andere predator. Er dienen gebiedspecifieke 
maatregelen te worden ontworpen en er zal een keuze gemaakt moeten worden 
in welke gebieden men die maatregelen wel en niet gaat toepassen (Van der Wal, 
J. & Teunissen, W., 2018). Hoe te handelen kan het beste op basis van een 
beslisboom waarbij men een aantal stappen/vragen doorloopt met als doel vast te 
stellen of er sprake is van een probleem, wat daarvan de oorzaak kan zijn, welke 
interacties er mogelijk spelen met andere factoren en welke maatregelen dan het 
beste kunnen worden toegepast. Figuur 10.4 geeft de beslisboom weer. 
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Figuur 10.4 Beslisboom om te bepalen of er sprake is van een predatieprobleem in een gebied (Bron: 
Van der Wal J. & Teunissen W., 2018)

• Om de predatie niet (onnodig) toe te laten nemen is het zorg dat voldoende 
openheid van het landschap wordt gegarandeerd. Een toename van 
landschapselementen bestaande uit hoog opgaande (houtige) beplanting (die 
rust en beschutting kunnen bieden aan met name vliegende predatoren) ter 
hoogte van weidevogelgebieden is niet gewenst. 

• Het is niet wenselijk het aantal toegangsdammen in het gebied (in 
betekenende mate) toe te laten nemen. De vele sloten in Arkemheen zorgen in 
de huidige situatie voor dat veel percelen minder makkelijk toegankelijk zijn 
voor grondpredatoren. Bij nadere uitwerking en positionering van 
toegangsdammen dienen de mogelijke gevolgen ten aanzien van predatie dan 
ook in ogenschouw te worden genomen.

• Een peilopzet kan ook bijdragen aan het verminderen van predatie. Muizen 
vermijden percelen met een hoge grondwaterstand, deze percelen trekken 
daardoor ook minder grondpredatoren (mondelinge mededeling J. van der 
Winden). In het merendeel van de weidevogelgraslanden vindt een peilopzet 
plaats.

• Verwijderen van solitaire bomen en kleine houtige elementen (zonder 
cultuurhistorische, landschappelijke of ecologische waarde) of achterstallig 
onderhoud uitvoeren ter hoogte van de belangrijke weidevogelgebieden is van 
belang.
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Bijlage F

  Maatregelentabel
Legenda
 Maatregelen uit het beheerplan 2016-2021 
 Maatregelen uit het beheerplan 2022-2027

ID Maatregelen Voortgang

Verkeersmaatregelen

56M1 Bremerseweg/Arkerweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. 
landbouwverkeer)

Afgerond

56M2 Bonte poort afsluiten voor gemotoriseerd verkeer  
(m.u.v. landbouwverkeer)

Afgerond

56M3 Arkersluisweg afsluiten voor vrachtverkeer en landbouwverkeer m.u.v. 
bestemmingsverkee;

Afgerond

56M4 Arlersteeg afsluiten voor sluipverkeer Afgerond

56M11 Verkeersmaatregelen (Bremerweg/Arkerweg, Bonte poort, Arkersluis, 
Arlersteeg)

Vervolg op 56M1 
t/m 56M4

Water

56M5 Afdammen van peilgebieden om definitief  
peil in te kunnen stellen

Afgerond 2014

56M6 Instellen definitieve peilen, peilbesluit 2011 Afgerond 2014

56M10 Opstellen en uitvoeren peilbesluit gericht op Natura 2000- en 
weidevogelbeheer

Vervolg op 56M6

Beheer

56M7 Collectief weidevogelbeheer Putterpolder Afgerond

56M8 Collectief weidevogelbeheer Nijkerkerpolder Afgerond 2017

56M9 Opstellen en uitvoeren inrichtings- en beheerplan voor weidevogels 
voor gehele Natura 2000-gebied

Vervolg op 56M7 en 
56M8

56M12a Recreatie: Handhaving betreding en gebruik

56M12b Recreatie: Natura 2000-gebied visrecht beperken

56M13 Aanleg natuurvriendelijke oevers Vooruitlopend op 
56M9

56M14 Vernatten percelen Vooruitlopend op 
56M9

Onderzoek

56M15 Inventarisatie opgaande vegetaties en bepaling effect op 
beheerplandoelstellingen 

Vooruitlopend op 
56M9

56M16 Onderzoek naar mogelijk conflict wintervogels (Natura 2000) en 
weidevogels (GNN)

56M17 Onderzoek en monitoring: 
a. Verspreiding kleine zwaan en smient 
b. Broedvogelmonitoring weidevogels

56M18 Onderzoek effect waterkwaliteit Randmeren op natuurdoelen 
Arkemheen
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