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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Ecoresult een overzicht gemaakt van het belang van het 

plangebied Hardenhoek e.o., Brabantse Biesbosch voor vogels. Daarnaast is een effectbeoordeling 

gemaakt van recreatievaart op de (Natura 2000) vogeldoelen. De aanleiding hiervoor is het verzoek om 

een doorvaart voor recreatievaart vanaf de Nieuwe Merwede ter hoogte van de Spieringpolders naar 

het Biesboschmuseum te creëren. 

1.2 Doel

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds bestaat het uit een bureauonderzoek naar het belang 

van het plangebied voor vogels, met name de Natura 2000 doelsoorten. Hiermee wordt een overzicht 

verkregen van het belang van het plangebied voor vogels uitgesplitst naar soort en periode in het jaar. 

Anderzijds wordt er een effectbeoordeling met deze gegevens uitgevoerd om te bezien of er 

significant negatieve effecten op kunnen treden op deze doelsoorten indien het plangebied wordt 

opengesteld voor recreatievaart.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden achtereenvolgens beschreven: de werkwijze, het plangebied, de 

vogelonderzoeksresultaten, de geplande activiteiten, de effectbeoordeling, de conclusies en 

aanbevelingen en de geraadpleegde literatuur. 
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2 Werkwijze

2.1 Vogelonderzoek

Het vogelonderzoek bestaat uit een bronnenonderzoek naar het belang van het plangebied voor 

vogels over de afgelopen vijf jaar (globaal juli 2009 t/m mei 2014). Hiervoor worden verschillende 

bronnen gebruikt, waarvan de belangrijkste de gestructureerde tellingen zijn, verzameld door:

• Staatsbosbeheer.

• De Vogelwerkgoep Biesbosch.

• Sovon.

Waar nodig en mogelijk worden deze gegevens aangevuld door losse waarnemingen die ingevoerd 

zijn via Waarneming.nl. 

2.2 Recreatievaart en effectbeoordeling

De effectbeoordeling op vogels  van openstelling van het plangebied voor recreatievaart heeft als basis  

met name het rapport van Krijgsveld et al. (2008), aangevuld met andere bronnen, eigen 

waarnemingen, registraties door de BOA's in de Biesbosch en gebiedsspecifieke waarnemingen van 

vrijwilligers.

De basis waartegen de aantallen vogels en eventuele effecten van de recreatievaart wordt afgezet zijn 

de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen vanuit het Natura 2000 gebied de Biesbosch.
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Locatie

Het plangebied ligt in Nationaal Park en Natura 2000 gebied de Biesbosch. Het ligt aan de 

noord(west)kant van de Brabantse Biesbosch tussen de Nieuwe Merwede, spaarbekken de Petrusplaat 

en de Noordwaard in (zie afbeelding 1). In totaal is het gebied 622 ha groot.

Het plangebied is weergeven op de volgende Sovon veldkaarten (afbeelding 1, Slaterus et al. 2011):

• B4 en betreft vnl. Beneden Spieringpolder (excl. de Nieuwe Merwede), 58 ha.

• B5 en betreft vnl. Kleine Hardenhoek en Boven Spieringpolder (excl. de Nieuwe Merwede), 113 

ha

• B6 en betreft vnl. Spieringsluis en Pannekoek, 56 ha

• B7a, B7b en B7c en betreft vnl. Gat van Lijnoorden / Boomgat en Pannekoek., 117 ha

• B9 en betreft vnl. Polder Hardenhoek en Polder Oude Hardenhoek, 278 ha
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3.2 Gebiedskenmerken

Het gebied kent een belangrijke waterhuishoudkundige functie als doorstroomgebied. Vanaf de 

noordkant zijn in de beide Spieringpolders (B4, B5) twee doorsteken gemaakt met de Nieuwe Merwede 

die via een brug onder de Banddijk door verbonden zijn met Hardenhoek (B9). Via de oost- en westkant 

van B7 stromen weer twee geulen, waarvan er één aan de zuidrand, via Polder Maltha, het gebied 

verlaat en doorstroomt naar het Gat van de Noorderklip. De andere geul wordt op dit moment 

doorgetrokken via het Biesboschmuseum en zal op korte termijn verbonden worden met het Gat van 

den Kleinen Hil. B7 is deels vergraven tot water, maar grotendeels nog intact als (wilgen)bos en ruigte. 

In het gebied is veel open water aanwezig, met in Hardenhoek zelf een redelijk groot eiland van enkele 

hectares dat door maaien korte vegetatie kent waardoor er veel vogels broeden. Verder komen er door 

de wisselende waterstanden veel slikplaten voor. Aan de randen raakt het slik meer en meer begroeid. 

Ten dele wordt de begroeiing kort gehouden door begrazing en maaien, deels is er spontane 

ontwikkeling van riet en voornamelijk wilgenbos.
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Afbeelding 1: Ligging plangebied Hardenhoek e.o.  aangeduid met een rode lijn. NB. 
Luchtfoto is niet recent, inzet laat inrichtingsschets zien. Begrenzing van de Sovon-
veldkaarten is rood aangegeven en genummerd.



In bijlage 1 is een foto-impressie te vinden van het plangebied.

3.3 Natura 2000 gebied 112: de Biesbosch

Het Natura 2000 gebied Biesbosch is 9.720 ha groot en spreidt zich uit over twee Provincies: Zuid-

Holland en Noord-Brabant (zie afbeelding 2). Nagenoeg het gehele Natura 2000 gebied valt ook onder 

het Nationale Park de Biesbosch. Staatsbosbeheer is veruit de belangrijkste beheerder van het gebied. 

Ieder Natura 2000 gebied kent één of enkele kernopgaven. Deze zijn gebaseerd op de specifieke 

bijdrage van het gebied voor de instandhouding van de Europese biodiversiteit. Voor de Biesbosch zijn 

de volgende kernopgaven geformuleerd:

• 3.05 Kwaliteitsverbetering zoetwatergetijdegebied

◦ Kwaliteitsverbetering zoetwatergetijdegebied t.b.v. vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) *H91E0_A, ruigten en zomen (harig wilgenroosje) H6430_B, slikkige 

rivieroevers H3270, fint H1103 (inclusief paaiplaats), noordse woelmuis *H1340, 

tonghaarmuts H1387 en bever H1337

• 3.08 Rietmoeras

◦ Kwaliteitsverbetering en uitbreiding rietmoeras met de daarbij behorende broedvogels 

(roerdomp A021), aangevuld met noordse woelmuis *H1340.

• 3.09 Vochtige graslanden

◦ Herstel glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B.

• 3.13 Droge graslanden

◦ Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden *H6120, glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden (glanshaver) H6510_A.

De kernopgaven worden verder uitgewerkt in specifieke gebiedsdoelen op habitat- of soortniveau. 

De Biesbosch kent instandhoudingsdoelen voor negen verschillende habitattypen, 13 habitatsoorten, 

acht broedvogelsoorten en 22 niet-broedvogelsoorten. De in totaal 30 vogelsoorten met een 

instandhoudingsdoel zijn van belang voor deze effectbeoordeling. Deze doelen zijn terug te vinden in 

onderstaande tabel (tabel 1). Het zijn vooral broedvogels van (riet)moerassen en struweel, en in 

mindere mate (wilgen)bossen. De niet-broedvogels zijn allemaal watergebonden vogels, waarvoor het 

gebied vooral een zeer belangrijke foerageer- en rustfunctie heeft. Voor grote zilverreiger, kolgans en 

brandgans zijn specifiek doelstellingen als slaapplaats geformuleerd, maar voor grutto, aalscholver, 

kleine zwaan, grauwe gans en smient wordt tekstueel in het aanwijsbesluit ook gerefereerd aan de 

slaapplaatsfunctie van het gebied voor deze soorten (Programmadirectie Natura 2000, 2013).
11
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Afbeelding 2: Begrenzing van Natura 2000 gebied de Biesbosch met in de rode cirkel 
globaal het plangebied weergegeven.
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Tabel 1: Natura 2000 vogeldoelstellingen Biesbosch





4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Algemeen

Voor dit overzicht van de waarde van het plangebied voor vogels is van verschillende bronnen gebruik 

gemaakt. Voor de broedvogels is de belangrijkste de integrale broedvogeltelling van de Biesbosch in 

2010 toen ruim 60 verschillende broedvogels door de gehele Biesbosch geïnventariseerd zijn door de 

Vogelwerkgroep Biesbosch, Staatsbosbeheer en Sovon, waaronder alle Natura 2000 broedvogels 

(Slaterus et al. 2011). Dit is voor latere jaren aangevuld met tellingen van enkele soorten in het 

plangebied die onder andere verzameld worden in het kader van het Rijkswaterstaat 

monitoringsprogramma voor de rivieren en delta.

Voor de niet-broedvogels wordt er al sinds vele jaren maandelijks een telling uitgevoerd door 

Staatsbosbeheer in het kader van monitoring voor Sovon. Hierbij worden (bijna) alle soorten in het 

gebied rond het midden van de maand eenmalig geteld. Deze gestructureerde tellingen zijn zeer 

waardevol en geven een zeer goed beeld van het belang van het gebied voor vogels, en het verloop 

door de maanden en jaren heen.

Aanvullend wordt er door de Vogelwerkgroep Biesbosch sinds een aantal jaar enkele malen per jaar een 

Biesboschbrede slaapplaatstelling uitgevoerd voor ganzen, grutto en grote zilverreiger aangevuld met 

losse slaapplaatstellingen voor de aalscholver. 

Waar nodig is aanvullend gewerkt met waarnemingen buiten deze gestructureerde tellingen om die 

zijn doorgegeven via www.waarneming.nl, bekend zijn bij Staatsbosbeheer en/of de Vogelwerkgroep 

Biesbosch. Al met al worden er veel gegevens over het gebied op een goede en gestructureerde 

manier verzameld wat zeer waardevol is voor deze effectbeoordeling.

4.2 Broedvogels 

4.2.1 De integrale inventarisatie uit 2010

De integrale broedvogeltelling uit 2010 van een selectie van ruim 60 soorten levert voor het 

15



plangebied 555 territoria op (zie afbeelding 3). NB: dit is exclusief algemenere soorten als fitis, 

winterkoning etc. In tabel 2 is het overzicht van het aantal broedvogelterritoria per deelgebied en als 

totaal voor het plangebied te vinden. 

Deze lijst laat zien dat er een grote variatie aan soorten in het plangebied broeden. Daarbij wordt ook 

duidelijk dat er voornamelijk aan de randen van het water gebroed wordt, wat ook logisch is aangezien 

vogels ergens een nest moeten bouwen. Afhankelijk van de soort, wordt ook het plangebied nagenoeg 

geheel gebruikt als foerageergebied om de jongen op te kunnen laten groeien (bv. zangvogels, 

dodaars, kleine plevier, porseleinhoen) tot ten dele (bv. bruine kiekendief, ijsvogel). Andersom geldt dit 

ook. Bekendste voorbeeld is wel die van de zeearenden, die enkele kilometers ten zuiden van het 

plangebied hun nest hebben, maar juist veelvuldig in het plangebied jagen. De gevangen prooien 

worden dan naar de jongen in het nest gebracht. Zodra de jongen vliegvlug zijn nemen de ouders de 

jongen zeer vaak mee naar het plangebied om daar te leren jagen en te foerageren. Veelvuldige 

waarnemingen over de afgelopen drie jaar door zowel Staatsbosbeheer (mond. med. Theo Muusse) als 

de Vogelwerkgroep Biesbosch (mond. med. Sander Terlouw) geven aan dat het plangebied tot de 

belangrijkste foerageergebieden behoort van het Brabantse zeearend paartje.

Als we specifiek inzoomen op de broedvogelsoorten waarvoor de Biesbosch een Natura 2000 

instandhoudingsdoelstelling heeft, dan kwamen er in het plangebied zeven soorten tot broeden. De 
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Afbeelding 3: Overzicht broedvogelterritoria plangebied 2010



blauwborst met 58 paar (4% van de Biesbosch doelstelling), bruine kiekendief met één paar (3% van de 

Biesbosch doelstelling), de ijsvogel met twee paar (10% van de Biesbosch doelstelling), het 

porseleinhoen met één paar (11% van de Biesbosch doelstelling), rietzanger met 89 paar (34% van de 

Biesbosch doelstelling), roerdomp met vier paar (40% van de Biesbosch doelstelling) en snor met 3 paar 

(2% van de Biesbosch doelstelling).

Met iets meer dan 6% van het totale oppervlakte binnen het Natura 2000 gebied, kent het plangebied 

relatief gezien toch een aanmerkelijk belang voor enkele Natura 2000 doelsoorten, met name voor 

roerdomp, rietzanger, porseleinhoen en ijsvogel. In bijlage 2 zijn de territoriumkaarten van de Natura 

2000 soorten opgenomen.
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Tabel 2: Broedvogelterritoria plangebied in 2010. Natura 2000 soorten in groen inclusief de 
doelstelling voor de gehele Biesbosch en het procentuele aandeel van het plangebied bij het 
bereiken van die doelstelling.

Soort B4 B5 B6 B7a B7b B7c B9 Totaal N20003doelstelling %3van3doelstelling
Baardman 2 2
Bergeend 7 7
Blauwborst 4 8 11 12 18 2 3 58 1300 4%
Blauwe' Reiger 16 1 10 27
Boerenzwaluw 1 1
Boomvalk 1 1
Bosuil 1 1 2
Bruine' Kiekendief 1 1 30 3%
Ce#'s& Zanger 4 4 5 13
Dodaars 1 1
Gekraagde& Roodstaart 1 5 18 5 9 38
Gele& Kwikstaart 4 4
Groene& Specht 1 1
Grote& Canadese& Gans 1 1
Grote& Lijster 1 1 2
Havik 3 3
Huiszwaluw 41 39 80
IJsvogel 1 1 2 20 10%
Kerkuil 1 1
Kleine* Bonte* Specht 1 1 1 2 5
Kleine* Plevier 2 10 12
Kluut 66 66
Koekoek 1 1 2
Krakeend 1 1 2 13 17
Matkop 1 2 5 3 4 15
Nachtegaal 1 6 10 1 5 1 24
Porseleinhoen 1 1 9 11%
Ransuil 1 1
Rietzanger 7 14 15 15 32 6 89 260 34%
Roerdomp 1 1 1 1 4 10 40%
Roodbors'apuit 2 2
Slobeend 1 7 8
Snor 1 1 1 3 130 2%
Sperwer 1 1
Spotvogel 2 2 4
Sprinkhaanzanger 3 4 2 1 10
Steenuil 1 1
Tafeleend 1 1
Tureluur 1 1
Turkse; Tortel 1 1
Veldleeuwerik 2 13 15
Visdief 1 1
Waterral 1 1 1 2 5
Wielewaal 1 1 1 1 4
Wintertaling 1 1
Wi?e; Kwikstaart 1 2 2 4 9
Woudaap 1 1
Zomertaling 1 3 4
Zomertortel 1 1 2
Totaal 65 49 98 55 99 46 143 555



4.2.2 Aanvullingen uit 2007-2014 

Een belangrijke aanvulling op de broedvogelgegevens uit 2010 is het in die paragraaf al genoemde 

gebruik van het plangebied door het paartje zeearenden die sinds 2011 enkele kilometers ten zuiden 

van het plangebied broeden. Het is een zeer belangrijk rustgebied en foerageergebied voor deze soort, 

met name in het broedseizoen, maar ook daarbuiten.

Verder is het eiland in Hardenhoek een belangrijke broedlocatie. In 2013 broeden hier bijvoorbeeld 136 

kluten, in 2014 tegen de 400 paren. Van 2009 t/m 2011 waren er gemiddeld 80 paar aanwezig, met 

alleen in 2012 een dipje met 9 paar. Recent (2014) is op dit eiland ook een kolonie kokmeeuwen en 

visdieven gevestigd van enkele tientallen paren van beide soorten. In deze kolonie is in 2014 een 

nieuwe broedvogel voor de Biesbosch vastgesteld: 2 paar zwartkopmeeuwen. 

Het plangebied is net na de inrichting ook een aantal jaren van groot belang geweest voor kleine 

plevier (2007 t/m 2012 maximaal 31 paar), maar door vegetatiesuccessie neemt dit belang momenteel 

weer af. Enkele paren zullen echter blijven broeden. In 2011 broedde er ook de (landelijk zeldzame) 

steltkluut (mogelijk in 2014 weer). In 2007 waren er ook twee territoria van de (landelijk zeldzame) 

woudaap en in 2014 ook één territorium.

4.3 Niet broedvogels 

4.3.1 Maandelijkse tellingen 

Dankzij de maandelijkse tellingen die grotendeels over de gehele Biesbosch gehouden worden is goed 

bekend wanneer welke soorten in welke mate van de Biesbosch gebruik maken. Voor het plangebied 

gaat het om tellingen van alle watervogelsoorten. Dit betekent dat zangvogels (en daarmee met name 

het wilgenbos) niet geteld worden, met uitzondering van de landelijk zeldzame cetti's zanger. Voor 

deze effectbeoordeling zijn echter juist de watervogels van groot belang omdat gekeken wordt naar 

openstelling van het water.

Onderstaande tabel 3 laat de waargenomen soorten zien over de periode juli 2009 t/m mei 2014 met 

daarbij het gemiddelde aantal individuen per maand per soort en het maximum aantal per soort. Dit 

maximum is een indicatie voor de totale draagkracht van het gebied voor de betreffende soort. Het 

gemiddelde over deze afgelopen vijf jaar is afgezet tegen de Natura 2000 doelstelling voor de 

betreffende soorten. Dit geeft het belang van het gebied voor die Natura 2000 soorten weer. Relatief 
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gezien is het plangebied ruim 6% van het totale oppervlakte van het Natura 2000 gebied Biesbosch. 

Desondanks zien we dat het plangebied voor een flink aantal soorten een buitenproportioneel groot 

belang heeft als foerageer- en rustgebied.

Er zijn, van de 22 Natura 2000 niet-broedvogelsoorten, 17 soorten die procentueel meer in het 

plangebied zitten dan op basis van oppervlakte verwacht mag worden. Wordt er naar de maxima 

gekeken dan wordt het belang van het gebied (nog) groter. Dit geeft een goede indicatie van de 

draagkracht en de potentie van het gebied voor de betreffende Natura 2000 soorten en geeft ook 

meteen het belang van het gebied aan bij de realisatie van de Natura 2000 doelstellingen. 

Het gebied blijkt van uitzonderlijk belang voor de grutto (zowel foerageer- als slaapplaatsfunctie), grote 

zilverreiger (zowel foerageer- als slaapplaatsfunctie) en lepelaar. Alleen al in het plangebied werd de 

afgelopen vijf jaar de gehele doelstelling voor deze Natura 2000 soorten van de Biesbosch 

(ruimschoots) behaald. Het gebied is ook goed voor ruim de helft van de doelstelling voor soorten als 

kleine zwaan, krakeend, pijlstaart en zeearend. Maar ook voor aalscholver, grauwe gans, grote zaagbek, 

nonnetje, slobeend, smient, visarend en wintertaling is het plangebied van wezenlijk belang. Van 

beperkter belang is het plangebied voor fuut, kolgans, kuifeend, meerkoet, tafeleend en wilde eend.

Naast de Natura 2000 soorten kent het gebied ook een groot belang voor bijvoorbeeld: bergeend, 

foeragerende blauwe reigers (uit naburige kolonies in de Biesbosch), cetti's zanger en als (redelijk ver 

binnenlands gelegen) doortrekgebied voor steltlopers (bontbekplevier, groenpootruiter, kemphaan, 

kleine plevier, tureluur).
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Tabel 3: Gemiddeld aantal individuen en maximum per soort per maand over de periode 
juli 2009-mei 2014 in het plangebied, afgezet voor de Natura 2000 soorten (in groen) 
tegen de doelstelling voor de gehele Biesbosch en het procentuele aandeel van het 
plangebied bij het bereiken van die doelstelling.

Soort N20002doel
Aalscholver 57,02 119 330 17%
Amerikaanse8 Wintertaling 0,17 2
Baardman 0,53 6
Bergeend 105,27 511
Blauwe8 Kiekendief 0,42 2
Blauwe8 Reiger 10,12 23
Bokje 0,17 2
Bontbekplevier 29,90 380
Bonte8 Strandloper 40,20 198

1,27 11
Brandgans 405,24 11.500 47%
Brilduiker 1,53 8
Bruine8 Kiekendief 1,15 3

15,75 33
Dodaars 2,66 19

0,58 6
Dwergmeeuw 8,54 215
Fuut 13,37 33 450 3%

2,08 7
Geoorde8 Fuut 0,17 2
Goudplevier 12,31 650
Grauwe8 Gans 397,02 1800 2.300 17%
Groenpootruiter 25,90 310
Grote8 Canadese8 Gans 23,10 101
Grote8 Mantelmeeuw 20,58 81
Grote8 Zaagbek 5,83 44 30 19%
Grote8 Zilverreiger 30,78 168 308%
GruQo 235,86 2400 60 393%
IJsvogel 3,20 6
Kemphaan 32,51 440
Kievit 430,71 2500
Kleine8 Mantelmeeuw 13,42 67
Kleine8 Plevier 5,61 26
Kleine8 Rietgans 0,42 4
Kleine8 Strandloper 3,86 23
Kleine8 Zilverreiger 1,59 11
Kleine8 Zwaan 8,42 76 10 84%
Kluut 91,75 812
Knobbelzwaan 38,64 119
Kokmeeuw 198,27 700
Kolgans 134,20 1.140 7%
Krakeend 889,83 3.050 1300 68%

0,39 2
Kuifeend 158,14 455 3.800 4%
Lepelaar 27,41 178 10 274%
Meerkoet 107,83 550 3.100 3%

Gemiddelde'over'juli'
2009'0'mei'2014

Maxim
um

%'van'
doelstelling

Bosruiter
870, foer,, 4.900, slaap

Ce6's, Zanger

Drieteenstrandloper

Geelpootmeeuw

10, foer,, 60, slaap

1800, foer,, 34.200, slaap

Krooneend
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Tabel 3 vervolg: Gemiddeld aantal individuen en maximum per soort per maand over de 
periode juli 2009-mei 2014 in het plangebied, afgezet voor de Natura 2000 soorten (in 
groen) tegen de doelstelling voor de gehele Biesbosch en het procentuele aandeel van 
het plangebied bij het bereiken van die doelstelling.

Soort N2000(doel
Nijlgans 6,68 34
Nonnetje 3,31 37 20 17%
Oeverloper 3,49 17
Pijlstaart 35,42 304 70 51%

2,68 7
Porseleinhoen 0,41 2
Regenwulp 2,56 32

0,53 4
Roerdomp 1,80 4

0,54 3
0,07 1

Scholekster 8,14 37
Slechtvalk 1,59 2
Slobeend 65,15 226 270 24%
Smelleken 0,37 1
Smient 286,03 3310 3300 9%
SoepG/Boerengans 11,92 48

5,86 22
Stormmeeuw 70,61 300
Strandplevier 0,05 1
Tafeleend 7,71 31 130 6%

0,44 4
138,17 1700

Topper 0,41 10
Tureluur 21,32 240
Visarend 1,03 6 6 17%
Visdief 5,49 62
Waterhoen 1,15 4
Waterpieper 4,80 45
Waterral 1,63 8
Watersnip 18,71 131
WildeN Eend 125,41 390 4000 3%
WildeN Zwaan 1,42 13
Wintertaling 422,42 1640 1100 38%

2,02 23
WiQeN Kwikstaart 34,24 125

0,02 1
0,08 5

Wulp 2,54 54
Zeearend 1,39 3 2 69%
Zilvermeeuw 7,97 31
Zilverplevier 1,00 7
Zomertaling 5,25 48
ZwarteN Ruiter 1,47 11
ZwarteN Stern 2,68 33
ZwarteN Wouw 0,37 3
ZwarteN Zwaan 0,53 2

0,97 11

Gemiddelde'over'juli'
2009'0'mei'2014

Maxim
um

%'van'
doelstelling

Pon$sche) Meeuw

Reuzenstern

Rouwkwikstaart
Ruigpootbuizerd

Soepeend

Temminck's) strandloper
Toendrarietgans

Witgat

Witvleugelstern
Witwangstern

Zwartkopmeeuw



Er zijn maar weinig soorten die jaarrond in dezelfde mate van het plangebied gebruik maken. De 

meeste soorten die kennen een periode in het jaar dat ze uitzonderlijk veel van het plangebied gebruik 

maken, en andere perioden dat dit in mindere mate gebeurt. Door de maandelijkse tellingen van de 

afgelopen vijf jaar wordt een zeer compleet beeld verkregen in welke mate, welke soort in welke 

periode van het jaar het plangebied gebruikt. In onderstaande tabel 4 wordt per Natura 2000 niet-

broedvogeldoelsoort weergegeven in welke periode van het jaar de soort het plangebied voornamelijk 

gebruikt en in welke maand(en) de hoogste aantallen aanwezig zijn. 

Samenvattend is het plangebied voor de niet-broedvogeldoelstellingen het gehele jaar belangrijk met 

uitzondering van enkele maanden in het broedseizoen. Iedere maand is wel van bijzonder belang voor 
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Tabel 4: Per Natura 2000 niet-broedvogelsoort aangegeven: de belangrijkste 
periode van voorkomen in het plangebied (oranje) en de belangrijkste maand 
waarin gemiddeld het hoogste aantal individuen zich in het plangebied 
bevinden (rood). De maanden die zich binnen de 10% marge van de maand met 
de hoogste aantallen bevinden, zijn ook aangegeven. De volgorde van 
belangrijkheid is aangegeven met de cijfers 1, 2 en 3 waarbij 1 de belangrijkste 
maand is. 

jan mei

Aalscholver 2 3 1

1

1

1

1 2

2 1

2 1

1

1

2 1

1

2 1

1

1

1

3 1 2

1

2 1

1

1 2

2 1

2

feb mrt apr jun jul aug sep okt nov dec

Brandgans

Fuut

Grauwe> gans

Grote> zaagbek

Grote> zilverreiger

Gru@o

Kleine> zwaan

Kolgans

Krakeend

Kuifeend

Lepelaar

Meerkoet

Nonnetje

Pijlstaart

Slobeend

Smient

Tafeleend

Visarend

Wilde> eend

Wintertaling

Zeearend



één van de niet-broedvogelsoorten, met uitzondering van mei en juni. Er zijn dan wel een aantal 

soorten die het plangebied in behoorlijke mate gebruiken, maar geen enkele Natura 2000 niet-

broedvogelsoort kent dan de hoogste aantallen. Bedacht moet worden dat dit (maart t/m juli) dan 

weer de belangrijkste maanden zijn voor de Natura 2000 broedvogelsoorten.

4.3.2 Slaapplaatstellingen

Het is van belang om te realiseren dat slaapplaatsen niet alleen 's nachts worden gebruikt, maar dat al 

de onderstaande soorten ook overdag vaak voor een aanzienlijk deel blijven hangen in het plangebied 

om daar te foerageren. 

4.3.2.1 Ganzen en zwanen

In de winter van 2012/2013 en 2013/2014 zijn er slaapplaatstellingen gehouden voor ganzen en 

zwanen over de gehele Biesbosch, en ook in de plangebied. Deze zijn gehouden op landelijke teldagen 

voor slaapplaatsen. Slaapplaatsen van ganzen en zwanen zijn echter zeer afhankelijk van het weer of er 

grote aantallen van de betreffende soorten in de buurt van de Biesbosch zitten. Dit laat tabel 5 ook 

goed zijn. Hierin de resultaten van de landelijke teldagen, waarmee duidelijk wordt dat het plangebied 

tot de top 3 slaapplaatsen van de Biesbosch behoort (naast Tongplaat en Sliedrechtse Biesbosch). Deze 

tabel laat ook zien dat met name onder invloed van streng winterweer (sneeuwval, vorst) grote 

aantallen ganzen en zwanen de Biesbosch, en meer specifiek het plangebied, gebruiken als slaapplaats. 

Zo was een sneeuwval en vorstperiode in de winter van 2009/2010 goed voor enorme aantallen 

kolganzen (max. 5.000 alleen al in het plangebied) en brandganzen (max. 22.000 alleen al in het 

plangebied). Hiermee is het plangebied ook meteen de belangrijkste slaapplaats voor brandganzen in 

de Biesbosch. Kolganzen slapen hier ook veel, maar daarvoor is de Sliedrechtse Biesbosch van nog 

groter belang.

Voor grauwe ganzen kent het gebied in de winter ook een groot belang als slaapplaats (ook in de top 3 

van belangrijkste slaapplaatsen in de Biesbosch voor deze soort). Daarnaast komen er ook grote 

aantallen grauwe ganzen in het plangebied slapen in de zomer, met name in augustus met tot dusver 

een maximum van 5.000 op 11 augustus 2009. Ook voor de kleine zwaan is het plangebied belangrijk 

als slaapplaats. Na de Sliedrechtse Biesbosch is het plangebied de belangrijkste slaapplaats in de 

Biesbosch voor kleine zwanen. 
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4.3.2.2 Grote zilverreiger

Grote zilverreigers komen tegenwoordig jaarrond in de Biesbosch voor, alsook jaarrond in het 

plangebied. In het plangebied ligt ook de belangrijkste slaapplaats van grote zilverreigers in Nederland, 

met name in winters met vorst. Jaarrond slapen er dan ook grote zilverreigers in het plangebied, maar 

de hoogste aantallen worden aangetroffen van november tot en met februari. Het hoogste aantal ooit 

geteld is 917 op 1 februari 2012 (zie tabel 6). Dit is meteen ook veruit het landelijke record. Jaarlijks 

worden er echter honderden slapende grote zilverreigers geteld in het plangebied. Het belang van het 

gebied als slaapplaats voor de grote zilverreiger kan eigenlijk niet overschat worden. Het Natura 2000 

doel van voor een seizoensgemiddelde (per maand) van 60 individuen wordt ruimschoots gehaald in 

het plangebied alleen al.

4.3.2.3 Grutto

Het plangebied als slaapplaats voor de grutto wordt pas sinds 2012 met tellingen in de juiste tijd 

bijgehouden. Tabel 7 laat hiervan de maxima zien per seizoen. Met deze aantallen is het plangebied 

ook landelijk één van de allergrootste en belangrijkste slaapplaatsen voor grutto's. Maart is verreweg de 

belangrijkste maand hiervoor, maar na het broedseizoen worden in juni en juli ook honderden vogels 

slapend waargenomen in het plangebied. Naar de gehele Biesbosch kijkend is het plangebied ook de 

belangrijkste slaapplaats voor grutto's. Het Natura 2000 doel van een seizoensgemiddelde (per maand) 

van 60 individuen wordt ruimschoots gehaald in het plangebied alleen al. De grutto blijft ook overdag 
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Tabel 5: Resultaten slaapplaatstellingen Biesbosch voor alleen het plangebied. De 4 data zijn de 
landelijke teldagen. Het maximum is het hoogste aantal wat ooit geteld is in het plangebied 
buiten de landelijke teldagen om.

* voor deze soorten is geen specifiek Natura 2000 doel geformuleerd voor de slaapplaatsfunctie, maar 
wel is tekstueel in het aanwijsbesluit naar deze functie gerefereerd.

01#12#12 19#01#13 09#11#13 11#01#14 Maximum Datum0 max. N20000 doel0 slaap
Kolgans 168 252 628 770 5000 28#01#10 34200
Grauwe0 gans* 185 1044 823 62 7800 23#12#08

1000 5 42 15 2000 09#02#11
Brandgans 75 158 15 434 22000 12#02#10 4900

1410 56 40
Knobbelzwaan 12 300 11#06#10
Kleine0 zwaan* 6 323 56 559 02#01#13
Wilde0 zwaan 2 51 30#01#10

Toendrarietgans

gans0 spec.

Tabel 6: Seizoensmaxima slaapplaatstellingen 
grote zilverreiger in het plangebied

Grote0zilverreiger0slaapplaats0maxima datum
472 23#02#13
917 01#02#12
328 28#01#11
350 13#02#10
54 16#12#09



voor een aanzienlijk deel in het plangebied foerageren.  

4.3.2.4 Aalscholver

De Biesbosch is landelijk gezien geen belangrijk gebied voor slapende aalscholvers. De aantallen zijn 

beperkt (enkele honderden), waarbij de Beneden Spieringpolder in het zuidwesten van het plangebied 

veruit de belangrijkste slaapplaats binnen het plangebied is. Hier worden tot enkele honderden vogels 

geteld met een maximum van 350 op 30 oktober 2012 (zie tabel 8), wat wel weer een behoorlijke 

bijdrage levert aan de Natura 2000 doel van aalscholver voor de Biesbosch.
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Tabel 7: Seizoensmaxima 
slaapplaatstellingen grutto in het 
plangebied

Gru$o& slaapplaats& maxima datum
4001 14303314
2204 12303313
2601 05303312

Tabel 8: Seizoensmaxima slaapplaatstellingen 
aalscholver in het plangebied

Aalscholver> slaapplaats> maxima datum
75 15N02N14
158 01N10N13
32 12N01N13
312 30N10N12
166 23N09N12
60 18N08N11



5 Activiteiten

5.1 Huidige situatie 

Momenteel is het plangebied niet voor recreatievaart toegankelijk. Het plangebied is wel ontsloten 

door enkele wegen en wandelpaden. Die met name aan de zuidrand en een enkele plek aan de 

westrand aan het water grenzen. De ingangen van het plangebied over water zijn momenteel 

afgesloten met een ballenlijn, waardoor er in het gehele plangebied geen recreatievaart mogelijk is.

5.2 Voorgenomen situatie

Er is voorgenomen om het plangebied over water meer toegankelijk te maken door invaart mogelijk te 

maken vanuit de Nieuwe Merwede in het noordwesten naar de beide spieringpolders op de locaties 

waar de verbindingen met de rivier zijn gerealiseerd. Vervolgens wordt de vaarroute vervolgd onder de 

brug van de Banddijk door naar het oosten. Meteen daarna splitst de vaargeul zich in tweeën om zich 

om de kern van het gebied heen te slingeren om vervolgens aan de zuidrand, ter hoogte van het 

Biesboschmuseum, weer bij elkaar te komen. Verdere doorvaart naar Polder Malta en het Gat van de 

Noorderkiel is niet aan de orde. 

Het vaarwater in het plangebied zal vallen onder de recent gewijzigde Biesboschverordening van het 

Nationaal Park (Nationaal Park, 2013). Hiervoor zal het water in het plangebied worden aangemerkt als 

'openbaar vaarwater', met de eventuele andere beperkende bepalingen die daarin vermeld worden 

zoals één meter afstand houden van rietkragen, niet langer dan drie dagen voor anker liggen, 

maximum vaarsnelheid etc. Eventueel kunnen er extra beperkende voorwaarden worden geformuleerd 

zoals afsluiting in delen van het jaar indien het noodzakelijk wordt geacht vanuit natuurdoelen. Dit is 

aan het Nationaal Park om te besluiten en daar wordt bij deze effectbeoordeling geen rekening mee 

gehouden. Deze effectbeoordeling geeft wel inzicht in de effecten van openstelling voor de Natura 

2000 vogelsoorten.
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6 Effectbeoordeling

Het rapport van Krijgsveld et al. (2008) geeft een zeer goed overzicht van de resultaten van 

(inter)nationaal onderzoek naar verstoringsafstanden bij vogels. Hierbij gaat het om verstoring door de 

directe aanwezigheid van recreanten op vogels. In het rapport worden verstoringsafstanden gegeven 

die gebaseerd zijn op (inter)nationaal onderzoek. Deze verstoringsafstanden kunnen niet als absolute 

waarde geïnterpreteerd worden. Afhankelijk van omgeving, individu, groepsgrootte, seizoen etc. 

kunnen er per soort verschillen optreden in verstoringsafstand. Desondanks zijn de voorgestelde 

verstoringsafstanden een zeer goede richtlijn.

Verstoring bij vogels kan op verschillende manieren geuit worden. Het gemakkelijkst is verhoogde 

alertheid van vogels en het daadwerkelijk vluchten vast te stellen in onderzoek. De meeste 

onderzoeken naar verstoring van vogels door recreatie richten zich dan ook hierop. Voordat een vogel 

echter vlucht of verhoogde alertheid laat zien, vinden er in de vogel eerst fysiologische veranderingen 

plaats zoals een verhoogde hartslag en toename van stresshormoon, wat eveneens de 

overlevingskansen van een vogel op termijn kan beïnvloeden. Dit is echter lastig te onderzoeken. 

Verhoogde alertheid is wel waar te nemen en is een eerste waarneembare uiting van fysiologische 

veranderingen in de vogel. Daarom is door Krijgsveld et al. (2008) ook onderscheid gemaakt in 

verstoringsafstanden van verhoogde alertheid van vogels tot het daadwerkelijk vluchten.

De mate waarin verstoringsbronnen leiden tot verstoring hangt af van de intensiteit, de duur, de 

frequentie en de voorspelbaarheid van de verstoringsbron. Mede hierdoor heb je niet een universele 

verstoringsafstand per soort, maar is een verdere detaillering in type verstoringsbron (wandelaar, kano, 

speedboot, helikopter etc.) noodzakelijk. Krijgsveld et al. (2008) heeft de verschillende 

verstoringsbronnen gegroepeerd tot verstoringsbronnen op land, op het water en in de lucht. 

Enkele basisprincipes zijn gedefinieerd door Krijgsveld et al. (2008):

• Verstoringsafstand is soortspecifiek.

• Verstoringsafstand neemt toe met de lichaamsgrootte (gewicht).

• Verstoringsafstand is groter voor carnivore dan voor herbivore vogels.

• Verstoringsafstand is groter voor sociaal voorkomende vogels (koloniebroeders, in groepen 
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foeragerende vogels).

• Verstoringsafstand neemt toe naarmate de groep groter is.

• Vogels zijn kwetsbaarder voor verstoring wanneer zij broeden of trekken, wanneer broed- of 

foerageergebied beperkt beschikbaar is of wanneer het habitat waarin zij voorkomen opener is.

• Verstoringsafstand verschilt per verstoringsbron waarbij veel lawaai, snelheid en 

onvoorspelbaarheid (loslopende honden, kitesurfers etc.) negatief werken op de 

verstoringsafstand.

In deze effectbeoordeling zal aandacht zijn voor de verstoringsafstanden, verstoringsbronnen, 

diversiteit in soorten en gebruiksfunctie en eventueel groepsgrootte van vogels met betrekking tot de 

Natura 2000 vogeldoelen. Omdat niet bekend is in welke mate het gebied gebruikt gaat worden bij 

openstellen voor recreatievaart is het lastiger de verstoringsduur in te schatten. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van lokale gebiedskennis van de boswachters van Staatsbosbeheer en de Vogelwerkgroep 

Biesbosch over de mate van recreatie in het omliggende gebied binnen het Nationale Park. 

6.1 Verstoringsgevoeligheid van de Natura 2000 doelsoorten

In tabel 9 zijn de door krijgsveld et al. (2008) gevonden verstoringsafstanden voor land- en 

waterrecreatie vermeld van de soortgroepen waarvoor de Biesbosch een Natura 2000 doel kent. 

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen foeragerende/vluchtende vogels en broedende vogels en 

tussen de afstand waarop vogels zichtbaar alert worden en op welke afstand ze gemiddeld overgaan 

tot daadwerkelijk vluchten.  

6.1.1 Fuut

De fuut is een soort die gemiddeld tot flink verstoringsgevoelig is. De opgegeven afstanden van 200 

meter tot vluchten en 450 meter tot alertheid is in een gebied met veel open water, zoals het 

plangebied, zeker reëel. De zichtbaarheid van waterrecreatie is in het plangebied over het algemeen 

groot, waardoor potentiële verstoring snel wordt gezien door futen. Vaste vaarroutes zijn echter 

voorspelbaar voor vogels, zoals de fuut, waardoor enige tolerantie op kan treden. Uit onderzoek in de 

Biesbosch zelf blijkt dat futen in drukkere gebieden aanzienlijk later in het jaar tot broeden overgaan 

dan in rustigere gebieden, waardoor jongen minder tijd krijgen om reserves op te bouwen voor de 

winter (Krijgsveld et al. 2008).  
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6.1.2 Aalscholver

Ook voor deze soort geldt dat in open gebieden verstoring sneller optreedt dan in besloten gebieden. 

Een individuele aalscholver is vaak nog wel redelijk te benaderen, maar een rustende of foeragerende 

groep is heel wat verstoringsgevoeliger. Aangetoond is ook dat in drukkere recreatief gebruikte 

gebieden de groepsgrootte van sociaal foeragerende aalscholvers afnam (Krijgsveld et al. 2008).  

6.1.3 Grote zilverreiger, lepelaar en roerdomp

De roerdomp broedt meestal al in een rustige, grote moerasgebieden. Er is bekend dat nesten dicht 

langs extensief gebruikte paden kunnen liggen (voorspelbaar gedrag), maar voor waterrecreatie zal dit 

lastiger zijn omdat bijvoorbeeld via golfslag de invloed verder reikt dan een voorwerp dat op afstand in 

een vaste baan langskomt. Golfslag beïnvloedt bijvoorbeeld ook het daadwerkelijke foerageren zelf. 

Bijna alle in de Biesbosch broedende roerdompen zitten dan ook in voor waterrecreatie afgesloten 

gebieden, of in flink brede rietkragen (min. 10 meter) (VWG Biesbosch). Een vluchtafstand van 25 meter 

is voor een foeragerende roerdomp aan de rand van een rietveld reëel, een vogel die zich meer in de 

vegetatie bevindt zal zeker alert zijn, maar minder snel opvliegen. 

Grote zilverreiger en lepelaar foerageren voornamelijk in of langs open water. Het zijn vrij schuwe 

vogels en ze vliegen dan ook snel op voor naderende boten. Een verstoringsafstand van 75 tot 125 
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Tabel 9: Verstoringsafstanden per soortgroep van de Natura 2000 doelsoorten met betrekking tot land- 
en waterrecreatie waarbij onderscheid is gemaakt tussen foeragerende/vluchtende vogels en 
broedende vogels én het onderscheid tussen de afstand waarop vogels zichtbaar alert worden en op 
welke afstand ze gemiddeld overgaan tot daadwerkelijk vluchten (zie ook Krijgsveld et al. 2008).

gem.%verstoringsafstand%(m)
foeragerend/rustend broedend

Soort(groep) N2000%doelsoort%broedend vluchten alert vluchten alert
Futen Fuut 200 450
Aalscholvers Aalscholver Aalscholver 75 150 50 75
Reigers Grote9 zilverreiger,9 lepelaar Roerdomp 75 125 25 75
Zwanen Kleine9 zwaan 175 400
Ganzen Kolgans,9 grauwe9 gans,9 brandgans 566 1325

Eenden 250 575
Roofvogels Zeearend,9 visarend Bruine9 kiekendief 100 175 125 275
Meerkoet Meerkoet 100 200
Steltlopers GruKo 125 300
Hoenders Porseleinhoen ? ?

? ?

Kleine9 zangvogels 100 225

N2000$doelsoort$niet.broedend
nvt nvt

nvt nvt
nvt nvt

Smient,) krakeend,) wintertaling,)
wilde) eend,) pijlstaart,) slobeend,)
tafeleend,) kuifeend,) nonnetje,)
grote) zaagbek nvt nvt

nvt nvt
nvt nvt

nvt nvt
Ijsvogels Ijsvogel nvt nvt

Blauwborst,) snor,)
rietzanger nvt nvt



meter is dan ook vergelijkbaar met de ervaringen uit de Biesbosch (VWG Biesbosch).

6.1.4 Kleine zwaan

Juist kleine zwanen op het water zijn gevoelig voor verstoring door waterrecreatie. De ervaring is dat 

verkeersbewegingen en recreatie vanaf wegen rondom het plangebied relatief weinig invloed hebben 

op kleine zwanen. Dat is voorspelbaar voor de vogels, maar juist een enkele boot is al snel reden om te 

vluchten. 

6.1.5 Kolgans, grauwe gans en brandgans

Wat voor de kleine zwaan geldt, geldt ook voor de ganzensoorten. Juist omdat er in het plangebied al 

snel grote groepen ganzen zich kunnen ophouden is de verstoringsafstand en -gevoeligheid al snel 

groot. Ganzen (alsook zwanen) zijn vaak juist op water verstoringsgevoeliger dan op land, omdat ze 

specifiek het water opzoeken voor de rust (om te slapen, te drinken of te rusten). Ze zijn dan 

verstoringsgevoeliger dan wanneer er bijvoorbeeld gefoerageerd wordt op grasland. Daarnaast blijkt 

uit onderzoek aan brandganzen dat ze de extra energie-uitgaven ten gevolge van verstoring maar 

moeilijk kunnen compenseren door extra te foerageren (Krijgsveld et al. 2008). 

6.1.6 Smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend, 

tafeleend, kuifeend, nonnetje en grote zaagbek

Per eendensoort lijkt de verstoringsgevoeligheid te variëren. Smienten en wilde eenden lijken relatief 

goed met verstoring om te kunnen gaan (verstoringsafstand tot vluchten rond de 100 m), waar 

krakeenden, wintertalingen, slobeenden en grote zaagbekken veel schuwer zijn en blijven 

(verstoringsafstand tot vluchten rond de 300 m). Tafeleenden, kuifeenden en nonnetjes zitten daar een 

beetje tussenin. Hoe groter de groep eenden, hoe sneller ze verstoord worden (Krijgsveld et al. 2008).

6.1.7 Zeearend, visarend en bruine kiekendief

Zeearend en visarend zijn relatief gevoelig voor verstoring. Uit onderzoek blijkt dan foeragerende of 

rustende vogels vooral gevoelig zijn voor verstoring door wandelaars. Zo werd er vastgesteld dat 

zeerarenden de foerageeractiviteiten tot vier uur lang onderbraken na verstoring door een passerende 

wandelaar. Passerende bootjes hadden een minder groot effect (tot 30 min) (Krijgsveld et al. 2008). 

Zoals eerder vermeld, is het paartje zeearend in de Brabantse Biesbosch, die voornamelijk in het 

plangebied foerageert, zeer gevoelig voor verstoring.  
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Nagenoeg alle bruine kiekendieven in de Biesbosch broeden op afgesloten of ontoegankelijke plekken, 

in de broedtijd is de locatie rondom het nest dan ook verstoringsgevoelig. Aangetoond is dat recreatie 

in de buurt van nestlocaties kan leiden tot verminderde ouderlijke zorg, met negatieve effecten op het 

broedsucces. Foerageergebieden zijn vaak relatief groot en bestaat in het plangebied met name uit de 

oeverzones, waarbij waterrecreatie kan leiden tot het vermijden van het verstoorde gebied (Krijgsveld 

et al. 2008).

6.1.8 Meerkoet

De meerkoet is matig tot gemiddeld verstoringsgevoelig, met name in de tijd dat meerkoeten zich in 

grote groepen verzamelen (winter) neemt de verstoringsgevoeligheid toe. Uit onderzoek blijkt dat 

waterrecreatie zowel de aantallen als de verspreiding van meerkoeten negatief kan beïnvloeden 

(Krijgsveld et al. 2008). 

6.1.9 Grutto

Met name in de broedtijd blijkt dat zelfs extensief recreatief gebruik van een vast pad negatieve 

effecten heeft op het broedsucces van de grutto, tot op honderden meters van het pad. Ook buiten de 

broedtijd blijkt de grutto behoorlijk verstoringsgevoelig (Krijgsveld et al. 2008). In het plangebied gaat 

het om foeragerende, rustende en slapende vogels, vaak in grote groepen, wat de 

verstoringsgevoeligheid vergroot. 

6.1.10 Porseleinhoen

Er is weinig bekend over de invloed van recreatie op het porseleinhoen. Het is een soort die 

voornamelijk broedt in reservaten of ontoegankelijk terrein. Vooral waterrecreatie in de (ondiepe) 

oeverzone zal naar verwachting verstorend werken, helemaal als er niet uitgeweken kan worden naar 

rustiger terrein (Krijgsveld et al. 2008). 

6.1.11 IJsvogel

Voor niet broedende ijsvogels is een verstoringsafstand van 25 tot 50 meter gevonden. In Twente blijkt 

dat ijsvogels een voorkeur hebben voor het maken van hun nest op juist rustige broedplaatsen. 

Onderzoek in de Biesbosch zelf liet zien dat in kreken met meer vaarbewegingen het aantal 

foerageervluchten afnam, met eventuele gevolgen voor het broedsucces (Krijgsveld et al. 2008). 
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6.1.12 Blauwborst, snor en rietzanger

Voor de kleinere zangvogels is een flinke verstoringsafstand vastgesteld voor broedende vogels. Het 

gaat hierbij voornamelijk om soorten van open gebied. Blauwborst, snor en rietzanger zijn echter 

broedvogels van rietmoeras en ruigte en zijn weinig verstoringsgevoelig. Er zijn aanwijzingen dat 

rietbewonende soorten in lagere dichtheden broeden langs trajecten met een hoge intensiteit aan 

waterrecreatie, maar op soortniveau kon dit niet worden bevestigd (Krijgsveld et al, 2008). De in de 

tabel vermelde afstanden (100 tot 225m) zijn in dit geval niet reëel. De in de Biesboschverordening 

(Nationaal Park, 2013) opgenomen verplichte afstand houden tot rietkragen van één meter zal naar 

onze mening echter wel enige verstoring in de hand kunnen werken tijdens het broedseizoen van deze 

soorten. Omdat er in het plangebied een maximumsnelheid zal komen van negen kilometer per uur, en 

gezien onze ervaring in de rest van de Biesbosch, is onze inschatting dat met een afstand van ongeveer 

10 meter van rietkragen significante negatieve effecten op deze soorten uit te sluiten zijn.

6.2 Verstoring door het jaar heen

De ervaring met waterrecreatie in de Biesbosch leert dat de drukste periode april tot en met september 

is, waarbij het vooral tijdens feestdagen, weekenden en schoolvakantieperiode topdrukte is (helemaal 

in combinatie met mooi weer). Van maart tot en met juli is het gebied vooral van belang voor 

broedvogels, naast enkele Natura 2000 niet-broedvogelsoorten. Juist in deze tijd is het van belang de 

broedlocaties te mijden, dit zijn voornamelijk de oeverzones. Dit wil niet zeggen dat er geen verstoring 

kan optreden op het open water, aangezien een aantal soorten dat ook als foerageergebied gebruikt.

Juist veel niet-broedvogelsoorten maken van het gebied gebruik van oktober tot en met maart. Naar 

verwachting zal de intensiteit van waterrecreatie in deze periode het laagste zijn, waardoor de 

verstoringsfrequentie eveneens laag is. De verstoringsduur hangt af van de activiteit van de 

waterrecreant. Naar ervaring zijn dat in deze periode van het jaar voornamelijk vissersboten en boten 

en kano's die door het gebied zullen varen. Voor anker liggende boten zijn er niet veel, behalve de 

eerdergenoemde vissers. 

De periode van oktober tot maart kent vaak slecht weer zoals harde wind, regen, vorst of sneeuwval. 

Juist in deze periodes zijn vogels kwetsbaar. Het lichaam moet hard werken om op temperatuur te 

blijven, foerageren wordt bemoeilijkt en verstoring vraagt dan al gauw extra energie dat ook weer 

gecompenseerd moet worden. Het effect van een eenmalige verstoring in deze periode kan, 

afhankelijk van weersomstandigheden, sneller een negatief effect hebben op vogels. Daarnaast is dit 
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ook de periode dat veel vogels in groepen samenklonteren, wat de verstoringsafstand vergroot 

(Krijgsveld et al. 2008). 

6.3 Overige opmerkingen

Blijvend aanwezige bootjes in een foerageergebied of territorium is voor nagenoeg alle soorten een 

grote mate van verstoring, waarbij het gebied zelf geheel vermeden kan gaan worden zolang de 

verstoringsbron aanwezig is, tot enkele uren nadat de verstoringsbron het gebied al verlaten heeft 

(Krijgsveld et al. 2008).

Daarnaast is het onze inschatting dat de geplande vaarroute vanaf de rivier door het plangebied naar 

het hart van de Brabantse Biesbosch relatief veel gebruikt zal gaan worden. Dezelfde ingang vanuit het 

noordwesten nu tot de Brabantse Biesbosch vergt vele kilometer omvaren totdat via de zuidkant de 

Brabantse Biesbosch ingevaren kan worden, of er moet gebruikt gemaakt worden van de Spieringsluis. 

Wanneer het plangebied opengesteld gaat worden, is dit niet meer nodig en zal dat voor vele bootjes 

de voorkeur genieten. Er zitten daarentegen wel enkele beperkingen in hoogte van bootjes door de 

brug onder de Banddijk door. 

Vanuit de Natuurbeschermingswet gezien moeten de bovengenoemde soorten specifiek getoetst 

worden. Daarnaast zijn alle overige flora- en faunasoorten beschermd via de Flora- en Faunawet. Zo zijn 

alle in gebruik zijnde nesten beschermd en mogen die niet verstoord worden. Daarbij is het voor het 

plangebied bijvoorbeeld ook wenselijk alle broedende vogels op het broedvogeleiland in het midden 

van het plangebied goed in ogenschouw te nemen, zoals de klutenkolonie, de visdievenkolonie en de 

meeuwenkolonie. Deze koloniebroeders zijn ook gevoelig voor verstoring, juist daarom broeden ze 

graag op eilanden. Zo is de opgegeven verstoringsafstand van kluten tijdens het broeden bijvoorbeeld 

175 tot 400 met en voor visdieven 125 tot 275 meter (Krijgsveld et al. 2008).

6.4 Slaapplaats

Het plangebied heeft een belangrijke functie als slaapplaats. Het gebied is jaarrond van bijzonder groot 

belang voor slapende vogels. Kijkend naar alleen de Natura 2000 doelsoorten dan is het gebied van 

groot belang van november tot en met maart (ganzen en zwanen, grote zilverreiger, grutto) en in juni 

en juli (grutto) en kijken we ook naar de grauwe gans dan komen de maanden juni, juli en augustus er 

ook nog bij wanneer grote aantallen vogels ruien in het plangebied en na het broedseizoen zich in de 

Biesbosch verzamelen. Voor de aalscholver zijn de maanden september en oktober het meeste van 
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belang.

In deze belangrijke perioden is het vanuit de Natura 2000 doelstelling onwenselijk verstoring te hebben 

van de functie van het plangebied als slaapplaats. Het aantal vaarbewegingen zal 's nachts niet groot 

zijn, maar in het eerste uur voor zonsondergang en het eerste uur voor zonsopgang zijn wel 

vaarbewegingen te verwachten. Voor een slaapplaats hoeven er maar zeer weinig vaarbewegingen 

dwars door het gebied plaats te vinden om de vogels, die heel specifiek op zoek zijn naar rust en 

veiligheid, dusdanig te verstoren dat het zeer aannemelijk is dat er significant negatieve effecten 

optreden op de slaapplaatsfunctie van het gebied voor de Natura 2000 doelsoorten. Ook de eventuele 

aanwezigheid van voor anker liggende bootjes kan deze verstoring al in de hand werken.

6.5 Samenvattend

Gemiddeld genomen hebben de Natura 2000 niet-broedvogelsoorten van de Biesbosch die 

voorkomen in het plangebied een verstoringsafstand tot vluchten van 185 meter (min. 75, max. 566) en 

tot verhoogde alertheid van 411 m (min. 125, max. 1325). In afbeelding 4 is een indicatie gegeven van 

de gemiddelde verstoringsafstanden tot vluchten en tot verhoogde alertheid indien alleen de vaargeul 

toegankelijk wordt. Met deze grove indicatie wordt duidelijk dat een flink deel van het gebied en bijna 

al het open water beïnvloed wordt, waardoor het voor de gemiddelde vogel lastig wordt om nog een 

rustig onverstoord plekje te vinden in het plangebied.

De broedvogels kennen een gemiddelde vluchtafstand van 75 meter (min. 25, max. 125) en tot 

verhoogde alertheid van 162 meter (min. 75, max. 275). In de praktijk in de Biesbosch lijkt dit voor 

sommige soorten echter wat veel. Omdat broedlocaties jaarlijks kunnen verschillen is het lastig dit 

indicatief uit te beelden met een kaartje. Indien je de gehele oeverzone, inclusief het eiland zou 

beschouwen als potentiële broedlocatie, dan wordt al duidelijk dat een buffer van 25 tot 275 meter  

een aanzienlijk deel van het plangebied bedraagt waar potentieel verstoring op zou kunnen treden.
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Gedurende het hele jaar bevinden zich in het plangebied aanzienlijke aantallen kwalificerende Natura 

2000 vogelsoorten. Zowel om te rusten, te foerageren, te slapen als te broeden. Openstelling van het 

plangebied voor waterrecreatie conform de Biesboschverordening (Nationaal Park, 2013) zorgt zeker 

voor significante negatieve effecten op meerdere doelsoorten. Met het nemen van beperkende 

voorwaarden kan dit verminderd worden. Hierbij moet dan gedacht worden aan, afhankelijk van de tijd 

van het jaar: het (deels) afsluiten van het gebied (door het jaar heen, maar ook bijv. alleen 's nachts), de 

recreatie strikt beperken tot een smalle, duidelijk aangegeven vaargeul, het verbieden om aan land te 

gaan in het plangebied en/of het verbieden van het voor anker liggen in het plangebied. Maar zelfs 

met deze beperkende voorwaarden wordt het vrijwel onmogelijk om te komen tot een acceptabele 

openstelling voor waterrecreatie én het kunnen uitsluiten van significante negatieve effecten op alle 

aanwezige Natura 2000 soorten (zie bijvoorbeeld afbeelding 4 met alleen openstelling van de 

vaargeulen).

37

Afbeelding 4: De vaargeul met daaromheen bufferzones van gemiddelde 
verstoringsafstanden van de Natura 2000 niet-broedvogels tot vluchten (185 m in 
lichtgroen) en tot verhoogde alertheid (411 m in donkergroen).





7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Ecoresult een overzicht gemaakt van het belang van het 

plangebied voor vogels. Daarnaast is een effectbeoordeling gemaakt van recreatievaart op (Natura 

2000) vogeldoelen in het plangebied Hardenhoek e.o., Brabantse Biesbosch. De aanleiding hiervoor is 

het verzoek om een doorvaart voor recreatievaart vanaf de Nieuwe Merwede ter hoogte van de 

Spieringpolders naar het Biesboschmuseum te creëren. 

De Biesbosch kent instandhoudingsdoelen voor negen verschillende habitattypen, 13 habitatsoorten, 

acht broedvogelsoorten en 22 niet-broedvogelsoorten. De in totaal 30 vogelsoorten met een 

instandhoudingsdoel zijn de focus van deze effectbeoordeling. Deze doelen zijn terug te vinden in 

tabel 1.

7.1.1 Broedvogels

In 2010 is een integrale broedvogeltelling in de Biesbosch gehouden van een selectie van ruim 60 

soorten waarvoor de Biesbosch een grote waarde heeft. Voor het plangebied leverde dit 555 territoria 

op van 49 verschillende soorten, waaronder zeven van de in totaal acht Natura 2000 

broedvogeldoelsoorten. De blauwborst met 58 paar (4% van de Biesbosch doelstelling), bruine 

kiekendief met één paar (3% van de Biesbosch doelstelling), de ijsvogel met twee paar (10% van de 

Biesbosch doelstelling), het porseleinhoen met één paar (11% van de Biesbosch doelstelling), 

rietzanger met 89 paar (34% van de Biesbosch doelstelling), roerdomp met vier paar (40% van de 

Biesbosch doelstelling) en snor met 3 paar (2% van de Biesbosch doelstelling). Ook in de jaren tussen 

2010 en 2014 kwamen veel van deze soorten in aanzienlijke aantallen tot broeden in het plangebied.

Daarnaast is het plangebied van belang voor koloniebroeders als kluut, visdief en kokmeeuw, maar ook 

voor zeldzame soorten als steltkluut en woudaap. Verder is het een zeer belangrijk foerageergebied 

voor het 2,5 kilometer zuidelijker broedende paartje zeearend. Het broedseizoen loopt ongeveer van 15 

maart tot en met 15 juli.
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7.1.2 Niet-broedvogels 

Dankzij de maandelijkse tellingen die grotendeels over de gehele Biesbosch gehouden worden is goed 

bekend wanneer welke soorten in welke mate van de Biesbosch gebruik maken. Voor deze beoordeling 

is gebruik gemaakt van de gegevens van juli 2009 tot en met mei 2014.  

Alle 22 Natura 2000 niet-broedvogeldoelsoorten van de Biesbosch komen in het plangebied voor. Van 

die 22 soorten zijn er 17 die procentueel meer in het plangebied zitten dan op basis van oppervlakte 

verwacht mag worden. Wordt er naar de maxima gekeken dan wordt het belang van het gebied alleen 

maar groter. Dit geeft een goede indicatie van de draagkracht en de potentie van het gebied voor de 

betreffende Natura 2000 soorten en geeft ook meteen het belang van het gebied aan bij de realisatie 

van de Natura 2000 doelstellingen. 

Het gebied blijkt van uitzonderlijk belang voor de grutto (zowel rust-, foerageer- als slaapplaatsfunctie), 

grote zilverreiger (zowel rust-, foerageer- als slaapplaatsfunctie) en lepelaar. Alleen al in het plangebied 

werd de afgelopen vijf jaar de gehele doelstelling voor deze Natura 2000 soorten van de Biesbosch 

(ruimschoots) behaald. Het gebied is ook goed voor ruim de helft van de doelstelling voor soorten als 

kleine zwaan, krakeend, pijlstaart en zeearend. Maar ook voor aalscholver, grauwe gans, grote zaagbek, 

nonnetje, slobeend, smient, visarend en wintertaling is het plangebied van wezenlijk belang. Van 

beperkter belang is het plangebied voor fuut, kolgans, kuifeend, meerkoet, tafeleend en wilde eend.

Naast de Natura 2000 soorten kent het gebied ook een groot belang voor bijvoorbeeld: bergeend, 

foeragerende blauwe reigers (uit naburige kolonies in de Biesbosch), cetti's zanger en als (redelijk ver 

binnenlands gelegen) doortrekgebied voor steltlopers (bontbekplevier, groenpootruiter, kemphaan, 

kleine plevier, tureluur).

Het plangebied is voor de niet-broedvogeldoelstellingen het gehele jaar belangrijk met uitzondering 

van enkele maanden in het broedseizoen. Iedere maand is wel van bijzonder belang voor één van de 

niet-broedvogelsoorten, met uitzondering van mei en juni. Er zijn dan wel een aantal soorten die het 

plangebied in behoorlijke mate gebruiken, maar geen enkele Natura 2000 niet-broedvogelsoort kent 

dan de hoogste aantallen. 

7.1.3 Slaapplaatsen 

Het plangebied behoort tot de top 3 slaapplaatsen van de Biesbosch, vaak zelfs de belangrijkste 
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slaapplaats. Slaapplaatsen van ganzen en zwanen zijn zeer afhankelijk van het weer of er grote 

aantallen van de betreffende soorten in de buurt van de Biesbosch zitten. Bij streng winterweer kunnen 

zeer grote aantallen ganzen en zwanen slapen in de Biesbosch (kolgans, grauwe gans, brandgans en 

kleine zwaan). Zo was een sneeuwval en vorstperiode in de winter van 2009/2010 goed voor enorme 

aantallen kolganzen (max. 5.000 alleen al in het plangebied) en brandganzen (max. 22.000 alleen al in 

het plangebied). Met name in de winterperiode is het gebied in gebruik als slaapplaats voor ganzen en 

zwanen, maar ook in augustus door grauwe ganzen (max. 5.000 alleen al in het plangebied).

Voor grote zilverreiger is het plangebied de belangrijkste slaapplaats in Nederland, met name in winters 

met vorst. Jaarrond slapen er dan ook grote zilverreigers in het plangebied, maar de hoogste aantallen 

worden aangetroffen van november tot en met februari. Het hoogste aantal ooit geteld is 917 op 1 

februari 2012. Ook voor de grutto is het plangebied één van de allergrootste en belangrijkste 

slaapplaatsen van Nederland. Maart is verreweg de belangrijkste maand hiervoor, maar na het 

broedseizoen worden in juni en juli ook honderden vogels slapend waargenomen in het plangebied.

Voor de aalscholver is de Biesbosch landelijk gezien van ondergeschikt belang als slaapplaats. Wel levert 

het plangebied een behoorlijke bijdrage aan de Natura 2000 doel van aalscholver voor de Biesbosch. 

Met name in september en oktober kunnen er enkele honderden het plangebied gebruiken als 

slaapplaats.

Het plangebied levert een zeer substantiële bijdrage in realisatie van de Natura 2000 doelstelling van 

soorten waarvoor de Biesbosch een slaapplaatfunctie vervult. Verder is het van belang om te realiseren 

dat slaapplaatsen niet alleen 's nachts worden gebruikt, maar dat al de genoemde soorten ook overdag 

vaak voor een aanzienlijk deel blijven hangen in het plangebied om daar te foerageren, zoals ook deels 

al uit de maandelijkse tellingen blijkt.

7.1.4 Effectbeoordeling 

Het vaarwater in het plangebied zal vallen onder de recent gewijzigde Biesboschverordening van het 

Nationaal Park (Nationaal Park, 2013). Hiervoor zal het water in het plangebied worden aangemerkt als 

'openbaar vaarwater', met de eventuele andere beperkende bepalingen die daarin vermeld worden 

zoals één meter afstand houden van rietkragen, niet langer dan drie dagen voor anker liggen, 

maximum vaarsnelheid etc. Eventueel kunnen er extra beperkende voorwaarden worden geformuleerd 

zoals afsluiting in delen van het jaar indien het noodzakelijk wordt geacht vanuit natuurdoelen. Dit is 

aan het Nationaal Park om te besluiten en daar wordt bij deze effectbeoordeling geen rekening mee 
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gehouden. De effectbeoordeling geeft wel inzicht in de (on)mogelijkheden van openstelling voor de 

Natura 2000 vogelsoorten in relatie tot de Natuurbeschermingswet.

In de effectbeoordeling is gekeken naar verstoringsafstanden, verstoringsbronnen, diversiteit in soorten 

en gebruiksfunctie en eventueel groepsgrootte van vogels met betrekking tot de Natura 2000 

vogeldoelen. Omdat niet bekend is in welke mate het gebied gebruikt gaat worden bij openstellen 

voor recreatievaart is het lastiger de verstoringsduur in te schatten. Hierbij is gebruik gemaakt van 

lokale gebiedskennis van de boswachters van Staatsbosbeheer en de Vogelwerkgroep Biesbosch over 

de mate van recreatie in het omliggende gebied binnen het Nationale Park. 

Gemiddeld genomen hebben de Natura 2000 niet-broedvogelsoorten van de Biesbosch die 

voorkomen in het plangebied een verstoringsafstand tot vluchten van 185 meter (min. 75, max. 566) en 

tot verhoogde alertheid van 411 m (min. 125, max. 1325). Er is een indicatie van het door verstoring 

beïnvloede gebied gegeven wanneer alleen de vaargeul toegankelijk wordt. Met deze grove indicatie 

wordt duidelijk dat een flink deel van het gebied en bijna al het open water beïnvloed wordt, waardoor 

het voor de gemiddelde vogel lastig wordt om een onverstoord plekje te vinden in het plangebied.

De broedvogels kennen een gemiddelde vluchtafstand van 75 meter (min. 25, max. 125) en tot 

verhoogde alertheid van 162 meter (min. 75, max. 275). In de praktijk in de Biesbosch lijkt dit voor 

sommige soorten echter wat veel. Omdat broedlocaties jaarlijks kunnen verschillen is het lastig 

gebieden aan te geven die verstoord zouden kunnen worden. Hier is de aanname gedaan dat de 

gehele oeverzone, inclusief het eiland beschouwd zou kunnen worden als potentiële broedlocatie 

Daarmee wordt duidelijk dat een buffer van 25 tot 275 meter een aanzienlijk deel van het plangebied 

bedraagt waar potentieel verstoring op zou kunnen treden.

Gedurende het hele jaar bevinden zich in het plangebied aanzienlijke aantallen kwalificerende Natura 

2000 vogelsoorten. Zowel om te rusten, te foerageren, te slapen als te broeden. Openstelling van het 

plangebied voor waterrecreatie conform de Biesboschverordening (Nationaal Park, 2013) zorgt zeker 

voor significante negatieve effecten op meerdere doelsoorten. Met het nemen van beperkende 

voorwaarden kan dit verminderd worden. Hierbij moet dan gedacht worden aan, afhankelijk van de tijd 

van het jaar: het (deels) afsluiten van het gebied (door het jaar heen, maar ook bijv. alleen 's nachts), de 

recreatie strikt beperken tot een smalle, duidelijk aangegeven vaargeul, het verbieden om aan land te 

gaan in het plangebied en/of het verbieden van het voor anker liggen in het plangebied. Dit zou met 

een nadere analyse uitgewerkt moeten worden, waarbij de dynamiek van het gebied nog eens een 
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extra storende factor is. Maar zelfs met deze beperkende voorwaarden wordt het vrijwel onmogelijk om 

te komen tot een acceptabele openstelling voor waterrecreatie én het kunnen uitsluiten van 

significante negatieve effecten op alle aanwezige Natura 2000 soorten.

7.2 Aanbevelingen

Het plangebied kent jaarrond een zeer grote waarde voor vele vogelsoorten, waaronder nagenoeg alle 

vogeldoelsoorten zoals die geformuleerd zijn voor het Natura 2000 gebied de Biesbosch. Voor veel van 

die soorten vormt het plangebied zelfs een disproportioneel belangrijk gebied waarbij voor enkele 

doelsoorten de gehele doelstelling voor de Biesbosch alleen al in het plangebied behaald wordt. De 

waarde van het gebied voor vogels geldt zowel voor broedvogels, niet-broedvogels als voor vogels die 

het gebied gebruiken als slaapplaats. 

Jaarrond openstelling van het plangebied voor waterrecreatie is dan ook een complexe kwestie, niet 

alleen maatschappelijk gezien zal gelaveerd moeten worden tussen verschillende belangen(groepen), 

maar ook vanuit de wetgeving gezien is het zeer lastig. Met in iedere maand van het jaar (Natura 2000) 

vogelsoorten die het gebied in belangrijke mate gebruiken, zullen (significant) negatieve effecten naar 

verwachting altijd optreden op de Natura 2000 vogeldoelstellingen. Om de eventuele beperkte ruimte 

voor openstelling te vinden is nog een verdiepende analyse nodig op de beoordeling die hier al 

gemaakt is. 

Op voorhand mag worden verondersteld dat het twijfelachtig is of de voorwaarden (vanuit de 

Natuurbeschermingswet) die nodig zullen zijn wel voldoende kansen geven voor waterrecreatie in het 

plangebied. Mede daarom wordt aanbevolen om het plangebied niet open te stellen voor 

waterrecreatie, maar juist te behouden als waardevolle natuurkern, die vanaf het land zeer goed 

recreatief te beleven is. Mogelijk zijn er andere delen van de (Brabantse) Biesbosch die zich beter lenen 

tot waterrecreatie. 
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied

De Beneden Spieringpolder (B4). Foto: Bas Verhoeven | Ecoresult.
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De Boven Spieringpolder (B5). Foto: Bas Verhoeven | Ecoresult.

Gat van Lijnoorden (B7). Foto: Bas Verhoeven | Ecoresult.

Hardenhoek (B9) met links in beeld het broedvogeleiland. Foto: Bas Verhoeven | Ecoresult.
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Hardenhoek (B9). Foto: Bas Verhoeven | Ecoresult.
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Bijlage 2 Territoriakaarten Natura 2000 broedvogels 2010 

51



52



53



54



Bijlage 3 Resultaten tellingen niet broedvogels
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