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1 Inleiding 

1.1 Programmabureau Deltaprogramma IJsselmeergebied en vraagstelling 
In het voorjaar van 2011 zijn door het Programmabureau Deltaprogramma IJsselmeergebied 
(DPIJ) in samenwerking met partijen in de regio, kennisinstellingen en adviesbureaus vier 
strategieën ontwikkeld, voor de lange termijn peilontwikkeling van het IJsselmeer, het 
Markermeer en de Randmeren. Deze strategieontwikkeling vormde het einde van fase 1 van 
het Deltaprogramma en brengt de “hoekpunten van het speelveld” in beeld. Dat wil zeggen 
dat deze strategieën de uitersten bevatten wat betreft het peilverloop waarbinnen mogelijke 
strategieën en voorkeursstrategieën in volgende fases verder worden uitgewerkt. 
Aan de vier gepresenteerde strategieën is een kennisagenda gekoppeld met vragen die van 
belang zijn om inzicht te krijgen in de uitvoerbaarheid en consequenties daarvan. Omdat het 
IJsselmeergebied onder de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) valt is het van belang de 
de consequenties van maatregelen voor deze doelen in beeld te brengen.  
Via DPIJ en in opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat is Deltares betrokken bij de 
beantwoording van een aantal van deze kennisvragen. De voorliggende rapportage gaat in 
op één van de kennisvragen met betrekking tot het thema Ecologie en de voorliggende 
kennisvraag luidt: 
 
Wat zijn de effecten van veranderend peilbeheer op het voorkomen van Natura 2000 doelen? 
 
Daarnaast zal er worden ingegaan op de vragen: “Welke eisen aan het peil gesteld worden 
door de natuur?”,  en “Wat is gelet op deze eisen een peilverloop, waarmee zoveel mogelijk 
ecologische winst wordt gehaald?”.  

1.2 Achtergrond en voorgaande studies over peilvarianten 
Er zijn in het verleden meerdere studies geweest naar de effecten van het peil op de ecologie 
in het IJsselmeergebied. In 2009 is in het kader van het project klimaatbestendigheid 
Nederland Waterland een aantal peilvarianten voor het IJsselmeer doorgerekend met behulp 
van HABITAT (Harezlak et al. 2009). Deze peilvarianten, waarin het peil werd opgezet, waren 
gebaseerd op het rapport van de commissie Veerman. In 2005 is in de SPIJ studie gekeken 
naar de effecten van verschillende varianten voor seizoensgebonden peil in het 
IJsselmeergebied (Haasnoot, 2005, Iedema et al, 2005)). Een van de conclusies was dat een 
natuurlijker peilverloop beperkt gunstig kan zijn voor natuur, maar dat dit erg afhangt van het 
basisniveau waarop dit gebeurt. In combinatie met inrichtingsmaatregelen wordt het 
potentiële positieve effect van een natuurlijker peil sterk vergroot.  

1.3 Doelstelling en afbakening 
Het hoofddoel van deze studie is de beoordeling van de 4 peilvarianten op alle Natura 2000 
doelen in het gehele IJsselmeergebied. De uiteindelijke beoordeling wordt gedaan op basis 
van een quickscan HABITAT modellering, aangevuld met expertkennis. Hierbij is uitsluitend 
gekeken naar buitendijkse gebieden. Er is in deze studie geen rekening gehouden met 
autonome ontwikkelingen in de tijd zoals bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering en 
veranderende nutrientconcentraties. 
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2 Methode effectbepaling 

2.1 Peilvarianten 
De gebruikte peilvarianten in deze studie zijn gebaseerd op de peilvarianten van DPIJ (DPIJ 
2011) (zie ook Tabel 2.1 en Figuur 2.1,2.2 en 2.3). In voorliggende studie zijn de peilvarianten 
enigszins aangepast t.b.v. de ecologische analyse (zie 2.2-2.4), namelijk door het peil niet 
lager te laten zakken dan het minimum peil in de winter. Hoewel de mogelijkheid om in de 
zomer extremer uit te zakken van belang is voor de ecologie is er in overleg met DPIJ voor 
deze verkenning gekozen om een minder extreme situatie te hanteren en het peil in de zomer 
uit te laten zakken tot winterpeil. Dit vanwege het feit dat deze buffer alleen in uitzonderlijke 
situaties – in alleen extreem droge jaren - zal worden benut. Omdat experts de effecten van 
een dergelijk event, en de mogelijkheden voor herstel achteraf nog niet goed kunnen 
inschatten, zijn deze effecten niet met de HABITAT modellering meegenomen en alleen waar 
mogelijk door een expert beoordeeld.  
 
In het IJsselmeergebied zijn drie peilgebieden waar het peil gereguleerd kan worden, 
namelijk 
1. IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Meer 
2. Markermeer, Gooimeer en Eemmeer 
3. Veluwerandmeren 
 
De peilstrategieën beschrijven voor deze deelgebieden verschillende peilvarianten. Deze zijn 
weergegeven in Bijlage A. 
Omdat de weergegeven peilen bij peilvariant 1 gelijk zijn aan de huidige gemiddelde 
waterstand (en dus niet het streefpeil) is deze variant gelijkgesteld aan de huidige situatie en 
wordt deze gebruikt als referentie. Alle varianten worden beoordeeld ten opzichte van de 
referentie. In figuren 2.1-2.3 zijn de gehanteerde peilen weergegeven. 
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Figuren 2.1,2.2 en 2.3: gehanteerde peilvarianten per gebied (in m t.o.v. NAP). 
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2.2 Natura 2000 doelen en beoordeling 
In figuur 2.4  zijn de Natura 2000 gebieden in en rondom het IJsselmeergebied weergegeven. 
Op basis van Natura 2000 doelen documenten (Programmadirectie Natura 2000, 2009, 
Platteeuw, 2010, DHV, 2011) is een tabel samengesteld (Bijlage B) met daarin de 
verschillende habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten en hun eisen aan hun habitat. 
Voor een deel van deze soorten en habitattypen lagen HABITATmodellen en invoerkaarten 
klaar, voor overige zijn algeme HABITATuitkomsten (zoals dieptezones) en expertkennis 
gebruikt. Op basis van deze informatie is uiteindelijk per soort een score gegeven voor elke 
peilvariant. Voor deze score hebben de auteurs de overlegd met Maarten Platteeuw (RWS). 
In de beoordeling is niet alleen het potentieel geschikt habitat meegenomen, maar 
bijvoorbeeld ook de concurrentie met andere soorten, de benodigde energie voor het 
verkrijgen van voedsel en de helderheid van het water meegenomen. 
 

-- effect sterk negatief 
- effect negatief 
0 effect neutraal 
+ effect positief 
++ effect sterk positief 
 

 
Figuur 2.4: Ligging Natura 2000 gebieden in en rondom het IJsselmeergebied. De groene gebieden zijn aangewezen als 
Natura2000 gebied. In deze studie wordt gekeken naar de effecten van de peilvarianten op het IJsselmeer (72) Ketelmeer 
en Vossemeer (75), Zwarte Meer (74), het Markermeer en IJmeer (73), Gooimeer (77), Eemmeer (56) en 
Veluwerandmeren (76) (Maarse 2011). 



 

 

 
 
 
 
 

 
Effecten van peilstrategieën op de Natura 2000 doelen in het IJsselmeergebied 

 

1205221-000-VEB-0011, 6 april 2012, definitief 
 

6 
 

HABITAT analyse 
 
Voor de kwantificering van ecologische effecten op het IJsselmeer door veranderingen in peil 
wordt gebruikt gemaakt van het HABITAT instrumentarium (Haasnoot en Van de Wolfshaar, 
2009). HABITAT is een ruimtelijk analyse model en geeft een kaartbeeld van de 
habitatgeschiktheid voor ecotopen en soorten aan de hand van kennisregels over 
effectrelaties en milieucondities, zoals waterdiepte en bodemtype. De habitatgeschiktheid is 
een getal tussen 0 en 1, waarbij 1 een hoge habitatgeschiktheid is en 0 een zeer lage 
habitatgeschiktheid. Dit kan vertaald worden naar respectievelijk een groot en laag potentieel 
voor het voorkomen van de betreffende soort. Op basis van eerder gebruikte HABITAT 
modellen voor het IJsselmeergebied (Haasnoot, 2005, Harezlak 2010, Haasnoot 2009, 
Penning 2007) is een verkennende analyse gedaan naar de effecten van veranderend 
peilbeheer. Zie bijlage D voor een overzicht van de gebruikte kennisregels. In dit hoofdstuk 
wordt beschreven welke elementen van deze analyse zijn gebruikt voor de beoordeling van 
de Natura 2000 doelen. 
 

 
Figuur 2.5: Schematische weergave van de rekenregels in de HABITAT toepassing voor het IJsselmeergebied (Haasnoot 
et al 2005).  

2.2.1 Dieptezones 
De effectbepaling is voornamelijk gebaseerd op de toe- en afname van de verschillende 
diepte en/of hoogtezones bij de verschillende peilvarianten. Aan deze hoogteklassen zijn 
soorten, gebruiksfuncties en habitats gekoppeld. Deze zones worden berekend aan de hand 
van een hoogtekaart en het peil. Daarnaast is voor zover mogelijk en indien relevant gekeken 
naar de dieptezones in combinatie met de aanwezigheid van waterplanten en 
driehoeksmosselen. Per hoogteklasse is per peilvariant vervolgens een berekening 
uitgevoerd van de omvang van de oppervlakte verandering.  
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Naast het directe effect van de veranderende waterdiepte als gevolg van een peilverandering 
op de Natura 2000 soorten zijn er ook indirecte effecten via de voedselketen. De volgende 
hoofdstukken wordt beschreven welke elementen uit de IJsselmeermodule in HABITAT 
worden, indien beschikbaar, meegenomen in de effectbepaling. 

2.2.2 Waterplanten, oevervegetatie en herbivore vogels 
Waterplanten zijn van belang voor de voedselketen. Ze dienen als voedsel voor vissen en 
vogels, vissen gebruiken waterplanten ook voor beschutting en als paaiplaats. De 
aanwezigheid van waterplanten wordt voornamelijk bepaald door de waterdiepte en het 
lichtklimaat. Op basis van deze factoren wordt in HABITAT geschiktheid voor waterplanten en 
kranswieren berekend. Het peil is hierop van invloed door een veranderende waterdiepte. De 
waterdiepte kan ook van invloed zijn op de mate van opwerveling van slib, en daarmee op het 
lichtklimaat. Deze effecten konden echter in deze studie nog niet worden meegenomen 
omdat de slibmodellering in dit traject gelijktijdig plaats vond. 

2.2.3 Driehoeksmosselen en benthosetende vogels 
Driehoeksmosselen zijn in het IJsselmeergebied een belangrijke voedselbron voor 
watervogels zoals kuifeend, topper en tafeleend. Ook dienen ze als voedselvoorziening voor 
vis, zoals aal en blankvoorn. Voor vis maakt de diepte waarop de driehoeksmossel voorkomt 
veel minder uit dan voor vogels, dus is een verandering in peil vooral van belang voor de 
voedselvoorziening van benthosetende vogels. Bij peilopzet is het de verwachting dat de 
kwaliteit van driehoeksmosselen met betrekking tot de voedingswaarden vooral voor vogels 
van belang is. Met toenemende diepte neemt de voedingswaarde van de driehoeksmossel 
voor vogels af, doordat enerzijds dieper zittende mossels vaak in slechtere conditie verkeren 
en anderzijds doordat vogels meer energie moeten gebruiken om dieper te kunnen duiken. 
De duikdiepte van benthosetende vogels is daarom in de praktijk energetisch gezien beperkt 
tot ongeveer 4.5 meter diepte. Bij een grotere diepte is de energie die nodig is om te duiken 
groter dan wat het aan voedsel oplevert. Wanneer het peil wordt opgezet, betekent dit dat er 
een kleiner areaal bereikbaar is voor mosseletende vogels. Verlaging van het huidige peil 
leidt echter juist tot een toename van beschikbaar areaal.  
 
In HABITAT wordt de habitatgeschikheid voor driehoeksmosselen niet alleen berekend op 
basis van de waterdiepte maar ook op basis van bodemtype (klei, leem of zand) en de 
hoeveelheid slib. 

2.2.4 Broed- en rustgebied 
In HABITAT wordt het aantal dagen dat een gebied overstroomd wordt berekend op basis 
van het gemiddelde peil per maand (afgeleid uit figuren 2.2-2.4, peilvarianten) en de 
hoogteligging van het gebied. Dit is een gemiddelde op basis van het streefpeil, hierbij is 
geen rekening gehouden met scheefstand. Voor sommige locaties zal de uitkomst dan ook 
een onderschatting zijn, voor andere een overschatting, de verschillende peilvarianten zijn 
echter wel onderling te vergelijken. 

2.2.5 Gebruikte modellen en gegevens 
Voor de beoordeling is gebruikt gemaakt van HABITAT modellen en invoer die reeds 
klaarstond, hierdoor zijn niet voor alle soorten modellen gebruikt hoewel deze in principe wel 
beschikbaar zijn.. De beschikbaarheid van de invoerkaarten verschilde per deelgebied en 
daardoor de HABITAT analyse per deelgebied verschillend..  
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IJsselmeer, Zwarte Meer, Ketelmeer en Vossemeer: HABITAT analyse op basis van de 
kaarten die verzameld zijn voor de klimaatbestendigheidsstudie (Harezlak, 2009). Invoer 
kaarten (gridgrootte 20x20 m): diepte, bodemtype, chlorofyl, schelpen op de bodem, slib, 
temperatuur en orthofosfaat. Het IJsselmeer, Ketelmeer en Zwarte Meer zijn samen 
gemodelleerd, ze hebben echter verschillende Natura 2000 doelen. Het gecombineerd 
modelleren heeft tot gevolg dat de modeluitkomsten wat betreft oppervlaktes van 
verschillende dieptezones en arealen van geschiktheid niet opgesplitst zijn. Er is daarom voor 
de beoordeling ook gekeken naar de outputkaarten om een betere beoordeling te kunnen 
doen specifiek voor het gebied.  
 
Markermeer en IJmeer: HABITAT analyse op basis van gegevens verzameld voor een 
eerdere studie (Haasnoot, 2009) invoerkaarten met een gridgrootte van 10x10 m voor: diepte, 
bodemtype, chlorofyl, schelpen op de bodem, slib, temperatuur en orthofosfaat.  
 
Gooimeer en Eemmeer: voor deze meren was alleen een dieptekaart beschikbaar met een 
gridgrootte van 10x10m, daarmee zijn voor alle peilvarianten veranderingen in dieptezones 
gemodelleerd met HABITAT.  
 
Veluwerandmeren: voor deze meren waren invoerkaarten met een gridgrootte van 10x10 
voor: diepte, bodemtype, extinctie (licht op de bodem) en orthofosfaat beschikbaar, daarmee 
is een versimpelde HABITAT analyse gedaan. Voor de beoordeling is voornamelijk naar de 
gegevens over diepteklassen gekeken. 
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3 Resultaten 

3.1 IJsselmeer 
In de HABITAT modellering zijn het IJsselmeer, het Ketelmeer, Vossemeer en het Zwarte 
Meer samen gemodelleerd, de gegeven oppervlaktes gelden dan ook voor deze drie 
gebieden samen. In dit hoofdstuk zullen eerst de algemene effecten van de peilvarianten op 
de ecologie van deze drie meren worden besproken aan de hand van berekeningen met 
Habitat (3.1.1 – 3.1.4), en vervolgens worden de effecten op de doelsoorten van het 
IJsselmeer beoordeeld op grond van deze berekeningen en op grond van expert beoordeling 
(3.1.5 – 3.1.7). 

3.1.1 Verdeling van dieptezones 
Alle drie de peilvarianten leiden tot een afname van de dieptezones 20-50 cm, 50-100 en 
200-500 cm ten opzichte van de huidige peilvariant. Dit wordt ten dele gecompenseerd door 
toename van het areaal van de zone van 100-200 cm waterdiepte, in variant 4 meer dan in 2 
en 3. De peilvarianten leiden allemaal tot een forse afname van het areaal aan land dat bij 
een gemiddelde zomerdiepte nog boven water ligt. Het areaal aan water dieper dan 5 meter 
neemt in alle varianten toe door de toenemende waterdiepte. 
 
Tabel 3.1: verdeling van diepteklassen in het IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Water per peilvariant bij het 
gemiddeld waterpeil in de zomer. 

 Waterdiepte (cm) Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 
  -20 cm NAP -2 cm NAP +86 cm NAP + 30 cm NAP 

-1000 - -500 0.0 -16.7 -91.7 -50.0 
-500 - -200 0.3 -26.3 -81.0 -55.3 
-200 - -100 1.1 -33.1 -81.7 -59.8 
-100 - -50 4.7 -55.5 -94.3 -82.8 
-50 - -20 11.4 -25.4 -97.3 -87.2 

La
nd

 

-20 -0 2.7 138.1 -85.5 21.1 
0 -20 2.1 13.9 -68.1 308.1 
20 -50 11.6 -61.8 -76.6 -53.6 
50 -100 35.3 -1.1 -57.6 -61.2 
100 - 200 34.6 11.2 35.3 52.2 

200 -500 783.2 -7.9 -58.1 -24.2 
500 -1000 322.5 20.8 152.4 64.0 

W
at

er
 

1000 -10000 1.7 3.3 35.4 11.9 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Effecten van peilstrategieën op de Natura 2000 doelen in het IJsselmeergebied 

 

1205221-000-VEB-0011, 6 april 2012, definitief 
 

10 
 

Verdeling dieptezones IJsselmeer, Zwarte Meer en Ketelmeer 
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Figuur 3.1: Verdeling van de dieptezones in het IJsselmeer, Zwarte Meer, Vossemeer en Ketelmeer. Dieptezones van 
meer dan 2 meter zijn weggelaten in deze figuur. 
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Peilvariant 1 Peilvariant 2 

 

Peilvariant 3 Peilvariant 4 

Figuur 3.2: gemiddelde waterdiepte(in cm) in zomer in het IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Meer bij de 
verschillende peilvarianten 
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3.1.2 Waterplanten en oevervegetatie 
In het IJsselmeer groeien waterplanten voornamelijk langs de Friese kust, tot op ongeveer 
150 cm waterdiepte. Omdat de qua diepte geschikte gebieden in het meest geëxponeerde, 
troebele deel van het meer liggen zijn er duidelijk afnemende dichtheden bij waterdieptes 
groter dan 120 cm. Dit betekent dat in alle peilvarianten het areaal voor waterplanten in het 
IJsselmeer afneemt, bij peilvarianten 3 en 4 substantieel. In tabel 3.2 is te zien dat het relatief 
kleine areaal met een hoge geschiktheid voor waterplanten in alle varianten afneemt en dat 
het areaal met een geschiktheid van 0 voor waterplanten toeneemt. In variant 3 is deze 
afname van geschiktheid het sterkst, in variant 2 het minst. 
 
Tabel 3.2: potentiële habitatgeschiktheid voor waterplanten (0 is niet geschikt, 1 is erg geschikt) per peilvariant, toe- en 
afnames weergegeven in % ten opzichte van Peilvariant 1. 

Geschiktheid voor 
waterplanten 

Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 

0 961.8 3.5 12.8 7.9 
0 - 0,2 0.0 0 0 0 
0,2 - 0,4 75.5 -13.0 -67.6 -33.0 
0,4 - 0,6 81.5 -21.6 -67.3 -49.5 
0,6 - 0,7 16.6 -11.3 24.3 -1.0 
0,7 - 0,8 19.9 -1.7 72.0 19.3 
0,8 - 0,9 51.6 -2.0 -62.1 -26.5 
0,9 – 1.0 4.3 -61.9 -82.2 -20.3 

3.1.3 Driehoeksmosselen 
Door de toenemende waterdiepte neemt de potentiële geschiktheid voor driehoeksmosselen in 
het IJsselmeer over de gehele linie af, voornamelijk in peilvariant 3. Deze berekeningen worden 
gebruikt voor effectinschatting van mosseletende watervogels. 
 
Tabel 3.3: potentiële habitatgeschiktheid voor driehoeksmosselen (0 is niet geschikt, 1 is erg geschikt) per peilvariant, toe- 
en afnames weergegeven in % ten opzichte van Peilvariant 1. 

Geschiktheid voor 
mosselen 

Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 

0 20.3 -10.8 -93.8 -67.8 
0 - 0,2 205.8 0.0 0.3 0.1 
0,2 - 0,4 81.9 -4.2 -21.8 -4.2 
0,4 - 0,6 214.3 25.2 199.1 80.7 
0,6 - 0,7 5.8 -5.6 -62.5 -15.3 
0,7 - 0,8 683.1 -7.1 -56.6 -22.7 
0,8 - 0,9 0.0 0.0 0.0 0.0 
0,9 – 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.1.4 Ecotopen 
Berekeningen met Habitat laten zien op welke manier vooral oevergebonden ecotopen en ondiep 
water achteruit gaan, vooral bij scenario’s 3 en 4. Deze berekeningen worden gebruikt voor 
effectinschatting van diverse soorten in de volgende paragrafen. 
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Tabel 3.4: potentiële arealen van verschillende ecotopen per peilvariant, toe- en afnames weergegeven in % ten opzichte 
van Peilvariant 1. 

Waterdiepte (cm) 
Peilvariant 1 

(km2) 
Peilvariant 2 

(%) 
Peilvariant 3 

(%) 
Peilvariant 4 

(%) 
Diep water 416.0 13.4 103.2 42.6 
Diep water met mosselen 605.2 -5.1 -56.5 -20.0 
Matig diep water met mosselen 77.9 -22.5 -57.7 -43.6 
Matig diep water met waterplanten 35.1 9.5 35.1 51.7 
Matig diep water 7.3 -22.5 -70.1 -68.7 
Ondiep water met waterplanten 47.9 -17.6 -67.8 -54.9 
Ondiep water 0.9 -100.0 -100.0 202.9 
Riet 0.1 -100.0 -100.0 2636.2 
Kale grond 0.4 550.4 632.1 -100.0 
Grasland 20.3 -10.8 -93.8 -67.8 

 

3.1.5 Beoordeling van Habitattypen en -soorten 
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de beoordeling van de Natura2000 habitattypen en –
soorten in het IJsselmeer. Vervolgens wordt voor elk type en soort beschreven hoe de 
beoordeling tot stand is gekomen. 
 
Tabel 3.5: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het IJsselmeer. 
a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor gewenste  
behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels 

foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels 

slaapplaats 

IJsselm
eer D

PIJ 1 

IJsselm
eer D

PIJ 2 

IJsselm
eer D

PIJ 3 

IJsselm
eer D

PIJ 4 

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden b = =     0 - -- - 

H6430 A Ruigten en zomen - Moerasspirea b = =     0 + ++ - 

H6430 B Ruigten en zomen - Harig wilgenroosje c = =     0 + ++ - 

H7140 Overgangs- en trilvenen a = =     0 - -- -- 

H1340 Noordse woelmuis a > >     0 + ++ - 

H1149 Kleine modderkruiper c = =     0 - -- -- 

H1318 Meervleermuis c = =     0 - -- - 

H1903 Groenknolorchis a = =     0 - -- -- 

 
Habitattype H3150: Meren met krabbenscheren en fonteinkruiden 
Fonteinkruiden komen in het IJsselmeer voornamelijk voor langs de Friese kust. 
Fonteinkruiden kunnen tot een relatief grote diepte voorkomen, mits het doorzicht goed is. 
Voor de Friese kust geldt dat ze voorkomen tot op een diepte van 2 meter. Dit habitattype 
wordt dan ook beoordeeld aan de hand van de aanwezigheid zones met een diepte tot 2 
meter. Het totaal van de dieptezones tot 2 meter neemt in alle peilvarianten af.  
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Habitattype H6430: Ruigten en zomen (a en b: harig wilgenroosje en moerasspirea) 
Dit habitat ligt rond de waterlijn en komt voor in de overstromingsklassen <175 dagen 
overstroomd en  >175 dagen overstroomd. Bij het huidige zomerpeil van -20 cm NAP ligt de 
piek van de oppervlakteverdeling van buitendijkse droge grond rond 25-30 cm boven de 
waterlijn. Daardoor neemt het areaal van de zones net boven en onder water aanvankelijk 
sterk toe met een toenemend peil (peilvariant 2, vooral net boven water) bij sterkere 
peilverhoging worden grotere gedeelten langer overstroomd en neemt dus de klasse >175 
dagen overstroomd toe, evenals de klasse altijd overstroomd. In peilvariant 4 bestaan alleen 
nog de klassen altijd en nooit overstroomd. Dit komt deels doordat in deze peilvariant 
gedurende het jaar geen peilvariatie plaatsvindt, met scheefstand is in deze berekeningen 
geen rekening gehouden. Wat in overeenstemming met afspraken (par. 2.1) nog niet is 
meegenomen is dat peilvariant 4 in principe wel mag uitzakken in de zomer, stukken die nu 
op of vlak onder de waterspiegel liggen vallen dan droog, dit is bevorderlijk voor ruigten en 
zomen. 
 
Tabel 3.6: overstromingsklassen in km2 en het verschil in percentage 

Overstromingsklasse 
Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 

(%) 
Peilvariant 3 

(%) 
Peilvariant 4 (%) 

Altijd droog 20.3 -25.3 -96.1 -67.8 
<175 dagen 0.2 2862.6 1060.0 -100.0 
>175 dagen 0.8 34.9 382.7 -100.0 
Altijd onder water 1189.9 0.0 1.2 1.2 
 
Habitattype H7140: Overgangs en trilveen en H1903: Groenknolorchis  
Van de buitendijkse droge grond in dit gebied ligt meer dan de helft tussen 20 en 50 cm 
boven zomerstreefpeil, ongeveer een kwart tussen 50 en 100 cm. Daar wordt het in de regel 
niet overstroomd. Op de Makkumerwaard ligt daar het habitat H7140. Dit is de enige locatie 
in het IJsselmeergebied waar dit habitat voorkomt. Dit habitattype wordt beoordeeld op basis 
van de overstromingsklasse altijd droog Het areaal van deze zone zal in het gehele 
watersysteem bij peilvariant 2 fors afnemen, bij peilvariant 4 worden gedecimeerd, bij 
peilvariant 3 vrijwel geheel verdwijnen. In figuur 3.4 is zichtbaar hoe dit specifiek uitpakt op de 
Makkumerwaard. Waarschijnlijk zullen aanvullende effecten optreden t.o.v. de verandering 
van areaal: omdat het habitat niet tegen overstroming met het relatief nutriëntrijke water kan, 
zal het mogelijk in de praktijk bij alle drie de nieuwe peilvarianten geheel verdwijnen.  
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Peilvariant 1 Peilvariant 2 

  
Peilvariant 3 Peilvariant 4 
Figuur 3.3: gemiddelde waterdiepte (in cm) in de zomer  in de Makkumer- en Workumerwaard bij de verschillende 
peilvarianten 
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H1340: Noordse Woelmuis 
Het habitat van de Noordse Woelmuis kan gekoppeld worden aan het Habitattype  
Ruigten en Zomen en de dieptezones <175 dagen overstroomd) en >175 dagen 
overstroomd. Voor peilvariant 2 geldt een lichte toename van overstroomd gebied, wat 
gunstig is voor de Noordse woelmuis. Overstroming is vooral belangrijk  om concurrentie met 
andere woelmuissoorten te vermijden, overstroming is daarbij het meest effectief in het najaar 
(oktober). Daarom zou peilvariant 4 relatief gunstig kunnen zijn omdat peil in de onderhavige 
berekeningen in het najaar dan niet uitzakt. Dit is echter voor Ruigten en Zomen minder 
gunstig, en de negatieve score is hier vooralsnog t.a.v. variant 4 gehandhaafd, te meer omdat 
in latere instantie uitzakken bij deze variant alsnog aan de orde kan komen (zie afspraken in 
par. 2.1). 
 
H1163; Rivierdonderpad 
De Rivierdonderpad komt vooral voor tussen de stenen van de oeverbeschoeiing en dammen 
en op mosselbanken. De effectinschatting is daarom gebaseerd op de berekeningen voor 
Driehoeksmosselen (par. 3.1.3), die neerkomen op een verslechtering, vooral bij peilvariant 3. 
 
H1318: Meervleermuis 
Het IJsselmeer fungeert als foerageergebied. De Meervleermuis foerageert vlak boven water, 
verdraagt geen planten die boven water uitsteken, relevante zone dus water van meer dan 20 
cm diepte of “altijd onder water” Foerageert soms ook boven grasland, kan dus ook effect 
ondervinden van afname areaal 20-100 cm boven water of ecotoop grasland. 
Als voedsel zijn muggen belangrijk. Daarvoor kan zowel boven de waterplantenzone als 
boven wat dieper water worden gefoerageerd. Meervleermuizen kunnen per nacht een 
actieradius van enkele tientallen kilometers hebben. Terwijl de eerstgenoemde zone in 
omvang afneemt, neemt het areaal van waterdiepten van 100-200 cm toe, van 200-500 cm af 
en dieper dan 500 cm weer toe. Dit laatste is van een zodanige omvang dat het totaal van 20-
500 cm fors afneemt bij peilvariant 4 en vooral peilvariant 3. Omdat in gebieden dieper dan 
500 cm mogelijk meer effecten van stratificatie gelden en de dichtheden van de bodemfauna 
lager zijn, neemt daarmee het totale geschikte jachtareaal van de Meervleermuis af. Hierbij 
moet echter wel opgemerkt worden dat de kennis over het foerageergedrag van de 
meervleermuis nog beperkt is.  
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3.1.6 Beoordeling van broedvogelsoorten 
Voor de beoordeling van de Natura2000 doelstellingen voor broedvogels is gekeken naar het 
waterpeil in april (Tabel 3.7) en het daarbij horende broedareaal. Ook is gekeken naar de 
mogelijkheden voor rietontwikkeling. In Tabel 3.8 wordt een overzicht van de beoordeling van 
broedvogelsoorten gegeven. 
 
Tabel 3.7: verdeling diepteklassen in het IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Water per peilvariant bij het 
gemiddelde waterpeil in april 

 Waterdiepte (cm) Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 
 April -22,5 cm NAP 0 cm NAP +90 cm NAP + 30 cm NAP 

-1000 - -500 0.0 -25.0 -100.0 -50.0 
-500 - -200 0.3 -31.0 -82.8 -57.4 
-200 - -100 1.2 -40.6 -84.3 -63.0 
-100 - -50 5.7 -66.3 -95.7 -85.9 
-50 - -20 10.9 -29.2 -97.2 -86.5 

La
nd

 

-20 -0 2.4 195.5 -86.1 37.3 
0 -20 2.4 12.8 -74.6 269.6 
20 -50 13.3 -69.4 -82.9 -59.6 
50 -100 34.5 -0.9 -56.1 -60.2 
100 - 200 34.3 14.2 31.6 53.6 

200 -500 795.4 -10.2 -60.3 -25.3 
500 -1000 309.3 28.7 168.0 71.0 

W
at

er
 

1000 -10000 1.7 3.9 38.6 12.2 
 
Tabel 3.8: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het IJsselmeer. 
 a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor gewenste  
behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte 

leefgebied 

Kw
aliteit populatie 

Aantal 

paren/vogels 

slaapplaats 

IJsselm
eer D

PIJ 1 

IJsselm
eer D

PIJ 2 

IJsselm
eer D

PIJ 3 

IJsselm
eer D

PIJ 4 

A017 Aalscholver c = = 8000 0 - -- -- 

A034 Lepelaar c = = 25 0 -- -- -- 

A081 Bruine kiekendief c = = 25 0 - -- -- 

A119  Porseleinhoen a > > 18 0 - -- -- 

A137 Bontbekplevier a > > 13 0 - -- -- 

A151 Kemphaan a > > 42 0 - -- -- 

A193  Visdief b = = 3300 0 - --  

A292  Snor a = = 40 0 - -- - 

A295 Rietzanger c = = 990 0 0 -- - 

 
A017 Aalscholver 
De Aalscholver broedt veelal in bomen, maar is in het IJsselmeer ook een broedvogel van 
kale en schaars begroeide gebieden (Kreupel, De Ven), waar de nesten gevoelig zijn voor 
hoge waterstanden. Daardoor is de eerste zone van 0-20 cm boven zomerpeil niet geschikt, 
en de beoordeling is dus gebaseerd op de wat hoger gelegen arealen.  
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A021 Roerdomp, A119 Porseleinhoen, A081 Bruine kiekendief 
Deze moerasbroedvogels broeden op de grond in rietvelden. Daardoor gevoelig voor 
waterstandsverhoging en –fluctuaties, zodat ook de eerste 20 cm boven zomerpeil niet 
geschikt is. 
 
A034 Lepelaar 
Lepelaars broeden binnen dit waterlichaam, behoudens enkele geïsoleerde gevallen, alleen 
in natuurontwikkelingsgebied de Vooroever bij Onderdijk, de laatste jaren met 60-70 paar. De 
nesten bevinden zich op korte afstand boven de waterspiegel; de hoogteligging van dit 
natuurontwikkelingsgebied piekt rond 25 cm boven NAP, dus 45 cm boven het huidige 
zomerpeil. Aangezien de minst verstrekkende variant 2 al 30 cm peilverhoging betekent, gaat 
deze kolonie waarschijnlijk bij alle varianten verloren. Blijkens het feit dat de soort dit 
natuurontwikkelingsgebied heeft gekoloniseerd is broedhabitat wel maakbaar, maar zonder 
dergelijke maatregelen is het ontstaan van nieuwe kolonies in het gebied bij peilverhoging 
vooral bij varianten 3 en 4 onwaarschijnlijk, gezien het grote areaalverlies. 
 
A137 Bontbekplevier 
Broedvogel van kale en schaars begroeide gebieden (“kale-grond-broeder”). Daardoor 
gevoelig voor waterstandsverhoging en -fluctuaties. 
 
A151 Kemphaan 
De Kemphaan is een zeer schaars geworden broedvogel van grasland langs de Friese kust. 
Door afname van het areaal grasland negatief beïnvloed in alle scenario’s, met name 3 en 4. 
 
A193 Visdief 
De Visdief is een broedvogel van kale en schaars begroeide gebieden (“kale-grond-broeder”). 
Daardoor gevoelig voor waterstandsverhoging en -fluctuaties. 
 
A292 Snor 
De Snor is een moerasbroedvogel die vooral broedt in overjarige rietstengels die in het water 
staan, dus aan de randen van rietland. Hiervoor is de dieptezone is 0-50 cm onder 
zomer/vooraarspeil relevant. Dit areaal gaat vooral bij scenario 3 achteruit. Bij scenario 4 blijft 
het areaal ongeveer gelijk (0-20 cm onder zomerpeil neemt toe), maar in dit scenario is er 
geen seizoenspatroon in waterpeil. En gefixeerd peil stimuleert verlanding van riet en 
reduceert de breedte van de waterrietzone. 
 
A295 Rietzanger 
Deze broedvogel maakt gebruik van soms redelijk verruigd rietland, bouwt nest in landriet, 
soms ook op de grond en is dus afhankelijk van de eerste zone boven zomerpeil. De 
Rietzanger zou kunnen profiteren van het toenemende areaal van 0-20 cm boven zomerpeil 
in scenario’s 2 en 4, maar dat wordt (deels) gecompenseerd door afname van het iets hoger 
gelegen rietland. 
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3.1.7 Beoordeling van niet-broedvogelsoorten 
De beoordeling van effecten op viseters is primair gebaseerd op arealen van dieptezones. 
Berekeningen op grond van het zomerpeil zijn maar ten dele relevant, omdat een groot deel 
van het verblijf, zoals bij de meeste niet-broedvogels, de periode betreft waarover het 
winterstreefpeil geldt. Er is daarom ook gekeken naar het winterpeil (tabel 3.6 hierboven). 
Daarin omvatten alleen peilvarianten 3 en 4 een verhoging. Er is in dit rapport slechts 
summier rekening gehouden met effecten van ecotoopverschuivingen op de samenstelling 
van de visstand, omdat Habitat deze mogelijkheid niet biedt, en omdat de inschatting is dat 
deze effecten beperkt zullen zijn. 
 
Tabel 3.9: overzicht van de doeen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het IJsselmeer.    
a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor gewenste  
behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte 

leefgebied 

Kw
aliteit populatie 

Aantal vogels 

foerageerfunctie 

Aantal 

paren/vogels 

slaapplaats 

IJsselm
eer D

PIJ 1 

IJsselm
eer D

PIJ 2 

IJsselm
eer D

PIJ 3 

IJsselm
eer D

PIJ 4 

A005 Fuut b = = 1300   0 0 -- - 

A017 Aalscholver c = = 8100 nf 0 - -- - 

A034 Lepelaar         30 0  -- + 

A037  Kleine Zwaan b = = 20 1600 0 - --  

A039 Toendrarietgans c = =   za 0 0 -- 0 

A040  Kleine rietgans c = = 30 za 0 0 -- 0 

A041  Kolgans c = = 4400 19000 0 0 -- 0 

A043 Grauwe gans c = = 580 nf 0 - -- - 

A045  Brandgans c = = 1500 26200 0 0 -- 0 

A048  Bergeend c = = 210   0 0 -- 0 

A050  Smient c = = nf 10300 0 0 -- 0 

A051  Krakeend c = = 200   0 0 -- 0 

A052  Wintertaling b = = 280   0 0 -- ++ 

A053 Wilde eend c = = 3800   0 - -- - 

A054  Pijlstaart b = = 60   0 - - -- 

A056  Slobeend c = = 60   0 0 -- - 

A059  Tafeleend a = = 310   0 - -- - 

A061 Kuifeend b = = 11300   0 - -- - 

A062  Topper a = = 15800   0 - -- - 

A067 Brilduiker c = = 310   0 - -- - 

A068  Nonnetje b = = 180   0  -- - 

A070  Grote zaagbek a = = 1300   0 0 -- - 

A125  Meerkoet b = = 3600   0 - -- - 

A132  Kluut b = = 20   0 0 -- 0 

A140 Goudplevier a = = nf 9700 0 - -- -- 

A151  Kemphaan b = = 2100 17300 0 - -- -- 

A156  Grutto a = = 290 2200 0 - -- -- 

A160  Wulp c = = 310 3500 0 - -- -- 

A177  Dwergmeeuw b = = 50   0 0 - 0 

A190 Reuzenstern c = = nf 40 0 ++ -- + 

A197  Zwarte stern a = = 49700 49700 0 0 - 0 
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A005 Fuut 
De Fuut is een actief duikende viseter, die in het IJsselmeer vanouds sterk afhankelijk is van 
de Spiering. Dit is een pelagische vis die in scholen leeft, en met name in de 
schemerperioden hoog in de waterkolom zit. De Fuut foerageert in het hele meer, zowel in de 
oeverzones als op open water, waarbij de meest ondiepe zones en in de zomer de gebieden 
met waterplanten minder geschikt zijn. Futen kunnen vissen in water met een gering 
doorzicht, in helder water is de vis relatief moeilijk bereikbaar. 
Deze 60 cm verhoging betekent in de winter geen duidelijke veranderingen van het areaal dat 
voor Futen beschikbaar is. De grotere duikdiepte betekent mogelijk energetisch een wat 
grotere post aan duikkosten, wat mogelijk meer effect heeft dan de verandering van het 
beschikbare areaal. Een grotere diepte betekent niet alleen een grotere spreiding van de 
aanwezige vis over de waterkolom, maar waarschijnlijk ook een groter doorzicht, vanwege de 
reductie van windinvloed op sedimentresuspensie bij de huidige nutriëntbeperking van 
fytoplankton. Prooivis als Spiering zal daarop waarschijnlijk reageren door op grotere diepte 
te zwemmen. 
 
Futen zijn daarnaast talrijk in de ruiperiode (augustus en september), wanneer in 
peilvarianten 2 en 4 een verhoogd, zij het inmiddels uitzakkend zomerpeil geldt. Bij afname 
van areaal voor waterplanten zal het beschikbare areaal voor viseters mogelijk marginaal 
toenemen. Afname van planten heeft echter ook invloed op de samenstelling van het 
visbestand. Daarnaast kan peilverandering invloed hebben op doorzicht en op vangbaarheid 
en verspreiding van vis. Deze relaties zijn echter complex (hoger peil geeft minder 
resuspensie, maar ook grotere algenproductie via verblijftijd en temperatuur, invloed van 
stratificatie etc.). Omdat de vooralsnog belangrijkste prooivis voor de Fuut, de Spiering, 
waterplantenvelden mijdt en door toename van doorzicht moeilijker vangbaar wordt, wordt 
hier ingeschat dat de effecten aansluiten bij die van de winter, in de zin van negatieve 
effecten van variant 4 en vooral 3. 
 
Tabel 3.10: verdeling diepteklassen per peilvariant bij het gemiddeld waterpeil in de zomer 

Waterdiepte (cm) Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 
20 -50 11.6 -61.8 -76.6 -53.6 
50 -100 35.3 -1.1 -57.6 -61.2 
100 - 200 34.6 11.2 35.3 52.2 

200 -500 783.2 -7.9 -58.1 -24.2 
500 -1000 322.5 20.8 152.4 64.0 
1000 -10000 1.7 3.3 35.4 11.9 
 
In de eindbeoordeling worden scenario’s 3 en 4 negatief beoordeeld vanwege de 
toegenomen duikdiepte en een mogelijk daarbij behorende toename van doorzicht en (bij 3) 
het afnemende areaal met beperkte diepte (tot 5m). 
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A017 Aalscholver 
De Aalscholver is eveneens een actief duikende viseter die van het hele meer gebruik maakt. 
Hij heeft een uitgebreidere prooikeuze dan de Fuut en consumeert in het IJsselmeer vooral 
grote hoeveelheden Pos. Dit is een bodemvis, die door Aalscholvers in groepen wordt 
bejaagd, waarbij vanuit de diepte naar boven wordt gewerkt (o.a. hellingen van vaargeulen, 
diepe putten). Daardoor is doorzicht van iets minder groot belang dan bij de Fuut, hoewel nog 
steeds van betekenis. Temperatuur en stratificatie is mogelijk van groter belang in sommige 
jaren, in verband met massale sterfte bij zuurstoftekort. Aalscholvers bereiken hun hoogste 
aantallen in het zomerhalfjaar. Daardoor hebben ze relatief veel last van de toename van de 
duikkosten, vooral bij peilvariant 3. Op grond hiervan wordt het effect van peilverhoging, 
afhankelijk van de peilvariant, licht negatief tot negatief ingeschat. Scenario 2 is negatiever 
beoordeeld dan bij de Fuut wegens de toegenomen diepte en omdat de Aalscholver meer 
dan de Fuut op bodemvis foerageert. 
 
A034 Lepelaar 
Lepelaars foerageren in het IJsselmeer vooral rond de broedkolonie bij Onderdijk, maar 
vooral later in de zomer ook bij de Makkumer Noordwaard, Workumerwaard en de Steile 
Bank. Ze foerageren wadend in ondiep water en zijn alleen aanwezig in het zomerhalfjaar; 
buiten het broedgebied worden verreweg de hoogste aantallen geteld in juli en augustus. 
Door dit gedrag en dit seizoenspatroon worden ze sterk beïnvloed door peilverandering. De 
effectinschatting kan grotendeels worden gebaseerd op veranderingen van de dieptezones 
van 0-20 cm en 20-50 cm waterdiepte. Bij variant 3 neemt het areaal van beide sterk af. Bij 
variant 2 is dat in wat mindere mate ook het geval, doordat toename van de 0-20 zone flink 
wordt overtroffen door afname van de 20-50 cm dieptezone, terwijl de toename van de 0-20 
cm zone geleidelijk wegvalt bij het uitzakken van het peil (zie Figuur 3.1 ). Bij variant 4 
ontstaat op een zodanige schaal nieuw areaal met dieptes van 0-20 cm dat het effect positief 
kan uitpakken. Dit voordeel vervalt weer als het peil in deze variant alsnog in de zomer 
uitzakt. 
 
A037 Kleine Zwaan 
De Kleine Zwaan is een planteneter die in het watersysteem het meest talrijk foerageert op 
de waterplanten langs de Friese kust. Daarnaast is er sprake van een slaapplaatsfunctie die 
tevens betrekking heeft op vogels die in het achterland foerageren. Foeragerende vogels 
profiteren in de meren zelf vooral van ondergrondse delen van waterplanten en kunnen die 
bereiken tot op ongeveer 80 cm diepte. Kleine Zwanen arriveren in oktober, en hun verblijf 
wordt beïnvloed door de waterstand op het moment van aankomst in relatie tot de 
beschikbaarheid van de planten. Als slaapplaats zijn drooggevallen strandjes en slikken en 
ondiep water geschikt. Relevant is dus de zone die loopt van omstreeks gemiddeld zomerpeil 
(slaapplaats) tot 80 cm onder het winterpeil. Om te foerageren op waterplanten is de 
dieptezone van 20-80 cm onder waterpeil relevant. Bij zomerpeil neemt het areaal van deze 
zone bij alle drie de peilvarianten sterk af, en daarmee ook de beschikbaarheid van planten 
(tabel 3.2) In potentie wordt dit gedeeltelijk gecompenseerd door het grotere verschil tussen 
zomer en winterpeil, waardoor bij uitzakken van het peil in het najaar een groter deel van de 
planten beschikbaar komt. Langs de Friese kust is deze compensatie beperkt omdat de 
planten niet zo diep groeien vanwege het beperkte doorzicht. Wel zorgt afwezigheid van 
uitzakken van het peil in het najaar bij peilvariant 4 in deze modellering voor de Kleine Zwaan 
een extra nadeel. In tweede instantie is dit wellicht alsnog mogelijk, waardoor het effect 
minder negatief kan worden. De slaapplaatsfunctie wordt vooral negatief beïnvloed bij 
peilvariant 3 vanwege het kleinere areaal met diepten/hoogten rond de waterlijn. 
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Omdat de aanwezigheid van slaapgelegenheid bij de Kleine Zwaan minder relevant is zonder 
foerageermogelijkheden is de beoordeling vooral gebaseerd op de afname van de 
waterplantenzone. 
 
A039 Toendrarietgans, A040 Kleine Rietgans,  A041 Kolgans en A045 Brandgans 
Deze ganzen zijn graseters in het achterland (en evt. buitendijks grasland) en zijn aanwezig 
in de winter. Net als bij de meeste ganzen betreft dit doel vooral de slaapplaatsfunctie. Voor 
Toendrarietgans en de kleine Rietgans zijn de doelen voor de slaapplaatsfunctie zijn niet 
gekwantificeerd bij gebrek aan telgegevens op de slaapplaatsen. Vooral peilvariant 3 heeft 
waarschijnlijk een sterk negatieve invloed door de afname van het areaal van de zones rond 
het waterpeil. Bij 2 en 4 neemt dit areaal toe, maar het iets hoger gelegen areaal (20-50 cm 
boven zomerpeil, grasland) neemt af, zodat het effect in deze scenario’s neutraal is 
beoordeeld. 
 
A043 Grauwe Gans 
De Grauwe Gans is een graseter in het achterland, maar leeft ook van oeverplanten. 
Slaapplaatsen zijn hier slechts een nevenfunctie en de Grauwe Gans is meer jaarrond 
aanwezig dan andere ganzen. Hij reageert daardoor behalve op zeer ondiepe zones 
(slaap/rustplaats) ook op de zone van 20-50 cm onder zomerpeil, waar wordt gefoerageerd 
op emergente water/oeverplanten (riet) en wortels daarvan. Dit is met name van belang in de 
ruitijd (nazomer), waarbij enige diepte van belang is zodat zwemmend tussen de stengels kan 
worden gefoerageerd. Daardoor zijn alle peilvarianten van nadeel voor de Grauwe Gans. 
 
A048 Bergeend en A132 Kluut 
De Bergeend is jaarrond aanwezig en eet vooral macrofauna, met name op slikkige platen op 
of vlak onder de waterlijn. De Bergeend is vooral negatief beïnvloed in peilvariant 3 vanwege 
grote afname van het areaal rond zomerpeil. Toename van dit areaal in scenario 4 wordt 
enigszins geneutraliseerd door uitblijven van uitzakken naar een lager winterpeil, waardoor 
anders daarna nieuw voedsel beschikbaar zou komen. De Kluut foerageert in slik rond de 
waterlijn of vlak daaronder, en daarom beoordeeld als Bergeend. 
 
A050 Smient 
De Smient is aanwezig in de winter en een graseter in het achterland.. Betreft in de eerste 
plaats slaapplaatsfuncties overdag, na nachtelijk foerageren op gras in het achterland. 
Slapende vogels deels zitten deels op land, deels op water, waarbij beschutting belangrijker 
is dan de diepte. De effecten zijn daardoor minder voorspelbaar. Achteruitgang van areaal 
rond de waterlijn en ondiepten is wellicht van negatieve invloed en daardoor een relatief sterk 
negatief effect in peilvariant 3. In feite is deze beoordeling vergelijkbaar met de beoordeling 
van ganzen, zij het dat de afname van buitendijks grasland niet zozeer negatief scoort (ter 
compensatie van toename areaal rond de waterlijn) als het areaal voor slaapplaatsen en 
foerageergebied.  
 
A051 Krakeend 
De Krakeend is jaarrond aanwezig en een planteneter van ondiepten (mogelijk vooral 
rustfunctie in relatie tot nachtelijk foerageren op gras en akkers in achterland), maar ook veel 
foeragerend op draadalgen langs dijken. Negatief effect op grond van eerste functie vooral in 
peilvariant 3, laatstgenoemde functie wordt wellicht weinig beïnvloed. 
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A052 Wintertaling 
De Wintertaling is vooral aanwezig in de winter (najaar) en een planteneter (zaden) die 
foerageert in zeer ondiep water, deels op (achter)land. Sterk negatief beïnvloed in peilvariant 
3 door sterke afname van zeer ondiep water, iets positief in 4. 
 
A053 Wilde Eend 
De Wilde Eend is jaarrond aanwezig en een planteneter, deels ’s nachts op gras en akkers in 
het achterland. Foerageert ook in ondiep water, iets dieper dan vorige soorten. Naast 
peilvariant 3 daardoor mogelijk ook in peilvarianten 2 en 4 enige negatief effect. 
 
A054 Pijlstaart 
De Pijlstaart foerageert ongeveer als de Wilde Eend maar is meer gericht op waterplanten. 
Kan foerageren tot ongeveer 50 cm waterdiepte door lange nek. Daardoor relatief veel 
negatief effect ook bij peilvarianten 2 en 4. Net als Kleine Zwaan gevoelig voor relatie zomer 
en winterpeil, timing van peilafzet en fluctuaties. Peilvariant 4 is daardoor extra ongunstig 
voor deze soort. 
 
A056 Slobeend 
De Slobeend is vooral aanwezig in de winter (nazomer/najaar) en foerageert op zoöplankton 
met een zeefvormige constructie in de snavel. Daardoor ondervindt de foergaeerfunctie van 
het IJsselmeer in theorie relatief weinig effect van peilverandering. Mogelijk wordt de 
rustfunctie wel beïnvloed door verandering van het areaal ondiepe, beschutte gebieden, dus 
met name peilvariant 3 en een licht negatief effect voor peilvariant 4. 
 
A059 Tafeleend 
De Tafeleend is een duikende omnivoor die kan foerageren op mosselen, andere 
bodemfauna zoals muggenlarven of op planten (kranswier). Vooral aanwezig in de winter. 
Enerzijds beïnvloed via veranderingen in aanwezigheid van mosselen en planten, anderzijds 
door toename van duikdiepte, gezien winters verblijf vooral in peilvarianten 3 en 4, bij 3 vooral 
gecombineerd met afname van areaal voor planten. Toename duikdiepte betreft hier niet 
alleen de energetische kosten van duiken maar ook de mogelijk met diepte afnemende 
vleesinhoud van mosselen, waardoor niet profijtelijk kan worden gefoerageerd op mosselen 
dieper dan 5 meter. Afname van het areaal met diepten van 2-5 meter ten gunste van 5-10 
meter heeft dus waarschijnlijk extra negatief effect in met name peilvariant 3, in mindere mate 
ook in peilvariant 4. Met name bij peilvariant 3 mogelijk ook op lange termijn negatief 
beïnvloed door grotere kans op stratificatie en sterfte van mosselen door zuurstoftekort. 
 
A061 Kuifeend en A062 Topper en A067 Brilduiker 
De Kuifeend en Topper zijn uitgesproken duikende macrofauna-eters, in de winter vooral 
Driehoeks/Quagga-mossel, in de ruitijd (nazomer, geldt alleen voor Kuifeend) kleine 
bodemfauna (erwtenmosseltjes, slakjes, mosselkreeftjes). De Brilduiker is ook alleen in de 
winter aanwezig eet ook dierlijk voedsel maar heeft een iets bredere keus, soms ook kleine 
vis. In het IJsselmeer eet de Brilduiker in de eerste plaats mosselen.  Deze soorten worden 
vooral beïnvloed door toename van duikdiepte, dus met name peilvarianten 3 en 4. De 
effecten van de toename van de duikdiepte betreffen hier niet alleen de energetische kosten 
van duiken maar ook de mogelijk met diepte afnemende vleesinhoud van mosselen, 
waardoor niet profijtelijk kan worden gefoerageerd op mosselen dieper dan 5 meter. Afname 
van het areaal met diepten van 2-5 meter ten gunste van 5-10 meter heeft dus waarschijnlijk 
extra negatief effect in met name peilvariant 3, in mindere mate ook in peilvariant 4. Met 
name bij peilvariant 3 mogelijk ook op lange termijn negatief beïnvloed door grotere kans op 
stratificatie en sterfte van mosselen door zuurstoftekort. 
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A068 Nonnetje en A069 Grote Zaagbek 
Het Nonnetje en de Grote Zaagbek zijn duikende viseters, in het IJsselmeer vanouds sterk 
afhankelijk van Spiering. Alleen in de winter aanwezig, dus vooral negatief effect van 
toegenomen duikdiepte in peilvarianten 3 en 4. Zoals ook bij de Fuut is beargumenteerd is 
een toename van de noodzakelijke duikdiepte bij verdieping aannemelijk, niet alleen door een 
toegenomen verticale spreiding van de vis, maar vooral omdat het doorzicht in het IJsselmeer 
sterk is gerelateerd aan wind en resuspensie, die bij grotere diepte geringer is. 
 
A125 Meerkoet 
De Meerkoet is jaarrond aanwezig en een omnivoor met beperkt duikvermogen (2,5 meter) 
die in het IJsselmeer vooral op waterplanten en mosselen foerageert. De grootste aantallen 
meerkoeten zijn aanwezig in de winter. Door het beperkte duikvermogen wordt de Meerkoet 
voor wat betreft mosselen mogelijk minder negatief beïnvloed dan bijv. Tafeleend 
(vergelijkbaar in voedselkeuze), omdat de vooral in peilvariant 3 sterk krimpende zone van 2-
5 meter minder wordt benut. In dit scenario wel negatief beïnvloed via afname van planten in 
de zone tot 1 meter. 
 
A140 Goudplevier, A151 Kemphaan, A156 Grutto en A160 Wulp 
De Goudplevier is  aanwezig van augustus tot april en het IJsselmeer heeft met name een 
slaapplaatsfunctie. De Goudplevier foerageert op grasland en is in het IJsselmeer sterk 
afhankelijk van de Workumerwaard. Het grasland voor deze soort zal grotendeels verdwijnen 
in peilvarianten 3 en 4 en enigszins negatief worden beïnvloed in 2 door het onderlopen van 
de Workumerwaard. De effecten voor de Kemphaan zijn ongeveer zoals die voor de 
Goudplevier. De Kemphaan is vooral in de trektijd talrijk en iets meer verspreid over 
verschillende buitendijkse gebieden langs de Friese kust, maar de effecten zijn bijna even 
sterk door de grote betekenis van gebieden als Workumerwaard; deze functies verdwijnen bij 
peilvarianten 3 en 4 
De Grutto en de Wulp zijn aanwezig van maart t/m augustus, nog iets meer verspreid langs 
de Friese kust, ook slaapplaatsen in Ketelmeer/Vossemeer en Zwarte Meer. 
 
A177 Dwergmeeuw en A197 Zwarte Stern 
De Dwergmeeuw is een viseter die relatief sterk afhankelijk is van Spiering, maar die alleen in 
de bovenste waterlaag kan bemachtigen. Foerageert boven open water, verspreid over het 
hele meer. Behalve door de hoeveelheid vis vooral beïnvloed door doorzicht, bij helder water 
zit de vis te diep. Effect van peilverhoging vermoedelijk vooral via veranderingen in doorzicht. 
Bij nutriëntbeperking zou dat doorzicht vooral bij peilvariant 3 kunnen toenemen, mede in 
samenhang met stratificatie. De Zwarte stern is vooral aanwezig in augustus en een viseter 
die ook relatief sterk afhankelijk is van spiering in de bovenste waterlaag en over het hele 
meer foerageert. Effecten daarom als Dwergmeeuw.  
 
A190 Reuzenstern 
Het IJsselmeer heeft voor de Reuzenstern in de eerste plaats slaapplaatsfunctie, hij slaapt op 
strandjes en kale eilandjes. Op grond daarvan positief effect bij peilvarianten 2 en 4, negatief 
bij 3.  
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3.2 Zwarte Meer 
Het Zwarte Meer is in HABITAT gezamenlijk met het IJsselmeer en het Ketelmeer en 
Vossemeer gemodelleerd. Voor de resultaten van dieptezones wordt daarom verwezen naar 
de tabellen van hoofdstuk 3.1 IJsselmeer. Waar mogelijk is met behulp van aanvullende 
informatie over de diepteverdeling van het Zwarte Meer en de hoogteligging van buitendijks 
land en door in te zoemen op de ecotopenkaarten een meer specifieke effectinschatting 
gemaakt. 

3.2.1 Waterplanten 
In de noordelijke randmeren komen de meeste waterplanten in de zones van 50-100 cm en 
vooral 20-50 cm voor, mede omdat het areaal van deze zones groot is in relatie tot het 
wateroppervlak (Zwarte Meer en Vossemeer). De habitatgeschiktheid voor waterplanten zal 
hier door de grotere diepte afnemen, mogelijk vindt een verschuiving van de 
soortsamenstelling plaats. 

3.2.2 Beoordeling van habitattypen en -soorten 
Tabel 3.11: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Zwarte Meer. 
a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor gewenste  
behoud of verbetering. 

Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels slaapplaats 

Zw
arte M

eer D
PIJ 1 

Zw
arte M

eer D
PIJ 2 

Zw
arte M

eer D
PIJ 3 

Zw
arte M

eer D
PIJ 4 

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden b > >     0 + 0 + 

Ruigten en zomen - Moerasspirea b = =     0 + - + 

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden a > >     0 0 -- -- 

Grote modderkruiper c = =     0 - -- -- 

Kleine modderkruiper c = =     0 0 -- - 

Rivierdonderpad c = =     0 0 + ++ 

Meervleermuis c = =     0 + ++ + 

 
H3150: Meren met krabbenscheren en fonteinkruid 
Op dit vegetatietype (het gaat hier om het subtype met fonteinkruid, niet met Krabbenscheer) 
ligt in het Zwarte Meer een behoudsdoel dat niet realistisch is, omdat het ecologisch herstel 
hier mogelijk in zal houden dat dit type grotendeels wordt vervangen door kranswier. Hiervoor 
geldt in dit gebied echter geen doel omdat het er ten tijde van de aanwijzing nog nauwelijks 
stond. Deze vervanging geschiedt vanuit de ondiepste delen van het meer, waarbij een deel 
van de fonteinkruiden naar de diepere delen van het meer zal worden geschoven (ervaringen 
Veluwerandmeren). Dit kan betekenen dat verdieping van voordeel is voor fonteinkruiden 
voor zover het huidige doorzicht geen belemmering is dan wel verbetert (door minder 
resuspensie bij grotere diepte). Op grond van deze overweging zijn varianten 2 en 4 licht 
positief beoordeeld en variant 3 neutraal. 
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H6430: Ruigten en zomen – a (moerasspirea)  
Het effect op dit habitat is in het IJsselmeer bij varianten 2 en 4 positief beoordeeld vanwege 
de toename van arealen rond de waterlijn. Op de hoogte-dieptekaartjes in figuur 3.4 is 
zichtbaar dat het areaal van -20 tot +20 cm t.o.v. de waterlijn bij varianten 2 en 4 toeneemt, 
vooral aan de noordoostkant van het Vogeleiland. Bij variant 3 neemt deze zone af.  
 
H6510: Glanshaver en Vossestaarthooilanden 
Dit habitat komt alleen voor langs de oostoever van het Zwarte Meer en mag in de winter 
overstromen. Het gaat hier om een subtype met Kievitsbloemen. Doordat in dit watersysteem 
de piek van de hoogteverdeling van buitendijks land ca. 25-30 cm boven zomerpeil ligt, 
neemt het areaal dat vlak boven dit peil ligt bij geringe peilverhoging iets toe (peilvariant 2 en 
4). In figuur 3.4 wordt duidelijk hoe dit in het Zwarte Meer uitpakt. Dan blijken de peilvarianten 
in de praktijk minder gunstig uit te pakken. In figuur 3.5 is af te lezen dat het optimum van 
arealen qua hoogteligging in het Zwarte Meer relatief laag ligt, zodat relatief geringe 
peilverhogingen al leiden tot afname van het areaal. Ook is in het Zwarte Meer door de 
nabijheid van de IJsselmonding en door de opwaaiing het waterpeil gemiddeld relatief hoog. 
Buitendijks land tussen 0 en 20 cm boven zomerpeil neemt bij peilverhoging in Zwarte Meer 
toe totdat de peilverhoging groter wordt dan 40 cm (figuur 3.4). Peilvariant 2 kan daardoor 
gunstig zijn, peilvariant 4 niet, terwijl peilvariant 3 een zeer sterke afname zal betekenen. Uit 
een verdere onderverdeling van de zone van 0-20 cm boven zomerpeil blijkt echter dat de 
aanvankelijke toename vrijwel geheel de eerste 10 cm betreft. Mogelijk is deze zone te nat. 
Of peilvariant 2 werkelijk wat op kan leveren is daarom met behulp van deze quickscan niet te 
zeggen. 
Van overstroming in de winter is theoretisch bij geen van de peilvarianten sprake. De hoogste 
waterstanden worden bij peilvarianten 2 en 3 bereikt in de tweede helft van april en mei. Dat 
is tijdens en na de bloei van de Kievitsbloemen (april). Doordat het winterstreefpeil gelijk blijft, 
wordt de kans dat het water in de winter hoger komt dan in voorjaar en zomer kleiner. Qua 
peilverloop is peilvariant 4 daarom mogelijk gunstiger dan 2 en 3, ware het niet dat dit 
peilvariant waarschijnlijk een afname van het areaal betekent op grond van hoogteligging. 
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Peilvariant1  Peilvariant 2 

  
Peilvariant 3 Peilvariant 4 
Figuur 3.4: verdeling van dieptezones in het Ketelmeer, Zwarte Meer en Vossemeer 
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Figuur 3.5. Toe- en afname van het areaal buitendijks land langs het Zwarte Meer op 0-20 cm, 
 20-40 cm en 40-60 cm boven zomerpeil (hier het streefpeil van -20 cm NAP) in relatie tot peilverhoging. De onderbroken 
lijnen geven een verdere onderverdeling van de zone van 0-20 cm in klassen van 5 cm. Bron: RWS Dienst 
IJsselmeergebied (zie Noordhuis et al. 2009). 
 
H1145 Grote Modderkruiper 
De Grote Modderkruiper is minder aan plantenvelden gebonden dan de Kleine Modderkruiper 
en verdraagt lage zuurstofconcentraties. Het moerasachtige habitat zal bij peilverhoging 
achteruit gaan, waardoor de effecten waarschijnlijk negatiever zijn dan bij de Kleine 
Modderkruiper.  
 
H1149 Kleine Modderkruiper 
De Kleine Modderkruiper is veelal geassocieerd met waterplanten, waarbij het effect van 
diepte onbekend is. Door de sterke toename van de diepte en de afname van het areaal 
waterplanten die daarvan waarschijnlijk het gevolg is, wordt het effect van variant 3 als zeer 
negatief ingeschat, terwijl bij variant 2 waarschijnlijk alleen enige verschuiving in 
soortsamenstelling van de vegetatie optreedt, met weinig effect voor de Kleine 
Modderkruiper. 
 
H1163 Rivierdonderpad 
De Rivierdonderpad komt vooral voor tussen de stenen van de oeverbeschoeiing en op 
mosselbanken. De dichtheden van mosselen zijn in het algemeen laag in de ondiepste delen 
van de meren waar veel planten staan. Daarom is de verwachting dat ze bij verdieping zullen 
toenemen, vooral bij varianten 3 en 4. 
 
H1318 Meervleermuis 
De meervleermuis gebruikt het Zwarte Meer om te jagen, en hij doet dat vlak boven het 
wateroppervlak. Daarbij heeft hij last van emergente planten zoals Mattenbies, die in het 
Zwarte Meer relatief veel boven water uit steken. De kans daarop wordt kleiner als het peil 
stijgt, zodat het jachtgebied van de Meervleermuis wordt vergroot. 
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3.2.3 Beoordeling van broedvogelsoorten  
Tabel 3.12: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Zwarte Meer 
a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor gewenste  
behoud of verbetering.. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels slaapplaats 

Zw
artem

eer D
PIJ 1 

Zw
artem

eer D
PIJ 2 

Zw
artem

eer D
PIJ 3 

Zw
artem

eer D
PIJ 4 

A021 Roerdomp a > >   6 0 0 -- -- 

A029 Purperreiger a > >   20 0 0 -- -- 

A119  Porseleinhoen a > >   7 0 0 -- -- 

A292  Snor a > >   50 0 - -- -- 

A295 Rietzanger c = =   270 0 0 -- -- 

A298 Grote karekiet b > >   40 0 0 -- -- 

 
A021 Roerdomp, A029 Purperreiger, A119 Porseleinhoen en A295 Rietzanger 
De Roerdomp, de Puerperreiger en de Porseleinhoen zijn een broedvogels van landriet. Bij 
scenario 2 schuift het areaal van landriet mogelijk mee, zodat effect beperkt is. Bij 3 en 4 
sterk areaalverlies, bij 4 ook nog verlies aan rietkwaliteit (toename verlanding) door wegvallen 
van seizoensdynamiek. 
 
A292 Snor en A298 Grote karekiet 
De Snor en de Grote Karekiet zijn broedvogels van waterriet. Ook bij scenario 2 al afname 
van de ondiepe zone voor waterriet, zeer sterke afname bij 3, iets minder bij 4, maar daar ook 
snellere verlanding. 
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3.2.4 Beoordeling van niet-broedvogelsoorten 
Tabel 3.13: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Zwarte Meer. 
a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor gewenste  
behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels slaapplaats 

Zw
artem

eer D
PIJ 1 

Zw
artem

eer D
PIJ 2 

Zw
artem

eer D
PIJ 3 

Zw
artem

eer D
PIJ 4 

A005 Fuut b = = 170  0 0 - - 

A017 Aalscholver c = = 330  0 0 - - 

A034 Lepelaar b = = 3  0 - -- -- 

A037  Kleine Zwaan b = = 2 nf 0 - -- -- 

A039 Toendrarietgans c = =   za 0 0 - - 

A041  Kolgans b = = 740 za 0 0 - - 

A043 Grauwe gans b = = 630 nf 0 0 - - 

A048  Bergeend c = =   1300 0 0 -- -- 

A050  Smient c = = 90  0 0 - - 

A051  Krakeend c = = 470  0 0 -- - 

A052  Wintertaling c = = 10  0 0 -- -- 

A056  Slobeend c = = 10  0 0 -- - 

A059  Tafeleend c = = 240  0 0 0 - 

A061 Kuifeend c = = 1700  0 0 + 0 

A125  Meerkoet c = = 1800  0 0 - - 

A156  Grutto b = =   za 0 - -- - 

A197  Zwarte stern b = = 10  0 0 - - 
 
A005 Fuut en A017 Aalscholver 
De Fuut is een duikende viseter en  jaarrond aanwezig met pieken in sept/okt en maart/april. 
Heeft bij peilvarianten 3 en 4 te maken met forse toename van duikdiepte, effecten via vis 
nog onduidelijk. 
 
A034 Lepelaar 
De Lepelaar is een waadvogel die foerageert in ondiep water. Bij 3 en 4 negatief beïnvloed 
door verlies van areaal ondiep water. Het is een zomergast die vooral aanwezig is in juli en 
augustus, daarom ook enig effect bij 2. 
 
A037 Kleine Zwaan 
De Kleine Zwaan foerageert op waterplanten tot een meter diepte. Het areaal van deze 
dieptes neemt af bij scenario’s 3 en 4, daarom negatief effect. Alleen in de winter aanwezig 
en daardoor weinig effect van scenario 2, behalve via een eventuele verandering in het 
areaal planten. 
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A039 Toendrarietgans, A041 Kolgans en A043 Grauwe Gans 
Voor de Toendrarietgans en de Kolgans heett het Zwarte Meer vooral een slaapplaatsfunctie. 
Ze zijn alleen in de winter aanwezig en er is daarom geen effect van peilvariant 2. Bij 
varianten 3 en 4 is 60 cm verhoging en dus een fors verlies van ondiepten. In het Zwarte 
Meer is de Grauwe Gans nog nauwelijks aanwezig in de zomer, dus vooral slaapplaatsfunctie 
in de winter, effecten daardoor als Toendrarietgans en Kolgans. 
 
A048 Bergeend 
De Bergeend is jaarrond aanwezig eet voornamelijk macrofauna en foerageert in slik op of 
vlak onder de waterlijn. Vooral negatief beïnvloed in peilvariant 3, in de winter ook als gevolg 
van de winterpeilverhoging in peilvariant 4. 
 
A050 Smient 
De Smient is aanwezig in de winter en een graseter in het achterland (en evt. buitendijks 
grasland, veel minder waterplanten, dan zeer ondiep). Het betreft in de eerste plaats 
slaapplaatsfuncties overdag, na nachtelijk foerageren op gras in het achterland. Slapende 
vogels deels op land, deels op water, waarbij beschutting belangrijker is dan diepte. Effecten 
daardoor minder voorspelbaar. Achteruitgang areaal rond de waterlijn en ondiepten wellicht 
van negatieve invloed, daardoor relatief sterk negatief beïnvloed in peilvariant 3. Geen effect 
bij scenario 2; effecten in feite als bij de ganzen. 
 
A051 Krakeend 
De Krakeend is jaarrond aanwezig maar de aanwezigheid is sterk geconcentreerd in de 
zomer (juni-sept). Het is een planteneter van ondiepten (mogelijk vooral rustfunctie in relatie 
tot nachtelijk foerageren op gras en akkers in achterland), foerageert ook op draadalgen 
langs dijken. .Negatief effect op grond van eerste functie vooral in peilvariant 3, 
laatstgenoemde functie wordt wellicht weinig beïnvloed. 
 
A052 Wintertaling 
De Wintertaling is een planteneter (zaden) die foerageert in zeer ondiep water, deels op 
(achter)land. Vooral aanwezig in de winter, piek in november. Sterk negatief beïnvloed in 
peilvariant 3 en 4 door areaalverlies ondiepten in de winter. 
 
A056 Slobeend 
De Slobeend is in het Zwarte Meer jaarrond aanwezig, het minst in de winter, en .foerageert 
op zooplankton met een zeefvormige constructie in de snavel. Daardoor is er in theorie 
relatief weinig effect van peilverandering op de foerageerfunctie. Mogelijk wel beïnvloed door 
verandering van areaal ondiepe, beschutte gebieden voor rustfuncties, dus met name 
peilvariant 3. 
 
A059 Tafeleend 
De Tafeleend is een duikende omnivoor die kan foerageren op mosselen, andere 
bodemfauna zoals muggenlarven of op planten (kranswier). Vooral aanwezig in de winter.  
Effect via toename van duikdiepte bij scenario’s 3 en 4, maar mogelijk beperkt effect door 
verschuiving van planten naar mosselen, vooral bij sterke teruggang van planten door grote 
zomerpeilverhoging in scenario 3. Bij varianten 3 en 4 waarschijnlijk tevens verschuiving van 
kranswier naar fonteinkruid, zodat plantaardig voedsel afneemt, daarom minder positief dan 
Kuifeend. 
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A061 Kuifeend 
De Kuifeend is een uitgesproken macrofauna-eter, duikend, in de winter vooral 
Driehoeks/Quagga-mossel, in de ruitijd (nazomer) kleine bodemfauna (erwtenmosseltjes, 
slakjes, mosselkreeftjes). Vooral beïnvloed door toename van duikdiepte, dus voornamelijk 
peilvarianten 3 en 4, maar mogelijk wordt dit gecompenseerd door verschuiving van planten 
naar mosselen, vooral bij sterke teruggang van planten door grote zomerpeilverhoging in 
scenario 3. Positiever beoordeeld dan Tafeleend omdat soortverschuiving binnen de 
vegetatie minder effect heeft. De balans is bij variant 3 positief omdat de toegenomen 
duikdiepte slechts leidt tot dieptes (rond 2 meter) waarop de mosselen voor deze soort nog 
steeds ruimschoots rendabel zijn te exploiteren. 
 
A125 Meerkoet 
De Meerkoet is een jaarrond aanwezig, grootste aantallen in het najaar (sept-nov) en een 
omnivoor met beperkt duikvermogen (2,5 meter) die in het IJsselmeer vooral op waterplanten 
en mosselen foerageert. Door beperkt duikvermogen minder compensatie van grotere 
duikdiepte door toename van mosselen. 
 
A156 Grutto 
De Grutto is vooral aanwezig in maart en april, kleine aantallen t/m juli. Foeragerend en 
rustend in ondiep water. Vooral bij 3 en 4 sterk negatief effect door areaalverlies. 
 
A197 Zwarte Stern 
De Stern is een vliegende (niet-duikende) viseter, doortrekker in juli en augustus. 
Foerageerfunctie. Omdat vis niet duikend wordt gevangen is er weinig effect van 
peilverhoging, alleen via eventuele veranderingen in visbiomassa en doorzicht. Effecten van 
3 en 4 licht negatief gescoord vanwege toegenomen vluchtmogelijkheden (doorzicht) voor vis 
bij sterke peilverhoging. 

3.3 Ketelmeer en Vossemeer 
Ketelmeer en Vossemeer zijn in HABITAT gezamenlijk met het IJsselmeer en het Zwarte 
Meer gemodelleerd. Voor de resultaten van dieptezones wordt daarom verwezen naar de 
tabellen van hoofdstuk 3.1 IJsselmeer. Lokale beoordeling dus relatief sterk afhankelijk van 
expert oordeel. 

3.3.1 Beoordeling van broedvogelsoorten 
Tabel 3.14: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Ketelmeer en 
Vossemeer. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor 
gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels 

Ketelm
eer en Vossem

eer D
PIJ 1 

Ketelm
eer en Vossem

eer D
PIJ 2 

Ketelm
eer en Vossem

eer D
PIJ 3 

Ketelm
eer en Vossem

eer D
PIJ 4 

A021 Roerdomp a >  >    5 0 - -- - 

A119  Porseleinhoen a >  >    4 0 - -- - 

A298 Grote karekiet b >  >    40 0 - -- -- 
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A021 Roerdomp en A119 Porseleinhoen 
De Roerdomp heeft als broedhabitat landriet, dat in areaal afneemt bij peilverhoging. 
Daardoor is er een sterk negatief effect van scenario 3, licht negatief van 2. Negatief effect 
van 4 wordt veroorzaakt door verlies van peilverschil in seizoen, waardoor verlanding van riet 
versnelt.  
 
A298 Grote karekiet 
Effecten voor de Grote karekiet zijn vergelijkbaar maar met die voor de Roerdomp en 
Poseleinhoen. Echter om de Grote karekiet een broedvogel van waterriet is zijn er sterkere 
negatieve effecten van peilvariant  4. 

3.3.2 Beoordeling van niet-broedvogelsoorten 
Tabel 3.15: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Ketelmeer en 
Vossemeer. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor 
gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels 

Ketelm
eer en Vossem

eer D
PIJ 1 

Ketelm
eer en Vossem

eer D
PIJ 2 

Ketelm
eer en Vossem

eer D
PIJ 3 

Ketelm
eer en Vossem

eer D
PIJ 4 

A005 Fuut b = = 350  0 0 -- - 

A017 Aalscholver c = = 870  0 - -- - 

A034 Lepelaar b = = 8  0 - -- -- 

A037  Kleine Zwaan b = = 5 za 0 + -- -- 

A039 Toendrarietgans c = =   za 0 0 -- -- 

A041  Kolgans c = = 220 za 0 0 -- -- 

A043 Grauwe gans c = = 680  0 - -- -- 

A051  Krakeend c = = 160  0 0 -- - 

A052  Wintertaling c = = 360  0 0 -- -- 

A054  Pijlstaart c = = 50  0 0 -- -- 

A059  Tafeleend c = = 350  0 0 -- -- 

A061 Kuifeend b = = 4500  0 + -- - 

A068  Nonnetje b = = 30  0 0 - - 

A070  Grote zaagbek a = = 70  0 0 - - 

A094 Visarend b = = 3  0 - -- -- 

A125  Meerkoet c = = 1700  0 0 -- -- 

A156  Grutto b = = 20 za 0 0 -- -- 

A190 Reuzenstern b = =   10 0  -  -- --  
 
A005 Fuut 
De Fuut is een duikende viseters. Zelfde beoordeling als de Fuut in het IJsselmeer, vooral bij 
peilvariant 3 negatief beïnvloed door grotere duikdiepte en mogelijk groter doorzicht. 
 
A017 Aalscholver 
De Aalscholver is een duikende viseter. Zelfde beoordeling als de Fuut in het IJsselmeer 
maar beperkte peilverhoging in scenario 2 is deze ook negatief gescoord vanwege de 
afhankelijkheid van de Aalscholver van bodemvis.  
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A034 Lepelaar 
De Lepelaar is een waadvogel die foerageert in ondiep water. Aanwezig van juni –september 
en daardoor in alle scenario’s negatief beïnvloedt. 
 
A037 Kleine Zwaan 
De Kleine Zwaan foerageert in het gebied op waterplanten, daardoor sterk negatief 
beïnvloedt door grote peilstijging in scenario’s 3 en 4, bij 4 ook door versterkte concurrentie 
met Knobbelzwaan door uitblijven peilafzet voor aankomst Kleine Zwaan in oktober. Bij 2 is 
deze concurrentie mogelijk juist iets verminderd, daardoor positief gescoord. 
 
A039 Toendrarietgans en A041 Kolgans 
Het Ketelmeer en Vossemeer hebben voor de Toendrarietgans en Kolgans vooral een 
slaapplaatsfunctie in de winter, dus geen effect van scenario 2, maar sterk negatief effect van 
3 en 4 vanwege verlies van ondiepten en areaal rond de waterlijn. 
 
A043 Grauwe Gans 
De Grauwe Gans heeft de hoogste aantallen in de winter en het Ketelmeer en Vossemeer 
hebben vooral een slaapplaatsfunctie net als als voor andere ganzen, de Gauwe Gans is 
echter ook in de zomer aanwezig, wanneer tussen de stengels van waterriet kan worden 
gefoerageerd. Daardoor is ook scenario 2 van nadeel voor de Grauwe Gans. 
 
A051 Krakeend 
De Krakeend is een planteneter van ondiepten (mogelijk vooral rustfunctie in relatie tot 
nachtelijk foerageren op gras en akkers in achterland), maar ook veel foeragerend op 
draadalgen langs dijken. In dit gebied vooral aanwezig van juni-oktober, sterk piekend in 
augustus (Vossemeer) en september. Negatief effect op grond van eerste functie vooral in 
peilvariant 3, laatstgenoemde functie wordt wellicht weinig beïnvloed. Door geringe diepte 
van met name het Vossemeer wellicht ook bij scenario 4 licht negatief effect. 
 
A052 Wintertaling 
De Wintertaling is een planteneter (zaden) die foerageert in zeer ondiep water, deels op 
(achter)land. Vooral aanwezig in de winter (najaar). Jaarrond aanwezig met piek in sept/okt, 
met name in het Vossemeer. Sterk negatief beïnvloed in peilvariant 3 en 4 door verlies 
ondiep water, weinig effect bij 2. 
 
A054 Pijlstaart 
De Pijlstaart foerageert onder meer op waterplanten, in het gebied veel op kranswier. In het 
gebied aanwezig van september t/m maart. Kan foerageren tot ongeveer 50 cm waterdiepte 
door lange nek. Daardoor relatief veel negatief effect ook bij peilvariant 4, maar door winters 
verblijf in dit gebied weinig gevoelig voor scenario 2. Net als Kleine Zwaan gevoelig voor 
relatie zomer en winterpeil, timing van peilafzet en fluctuaties. Peilvariant 4 is daardoor extra 
ongunstig voor deze soort. 
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A059 Tafeleend 
De Tafeleend is een duikende omnivoor die kan foerageren op mosselen, andere 
bodemfauna zoals muggenlarven of op planten (kranswier). Jaarrond in het gebied aanwezig, 
maar vooral van september t/m maart, in het Vossemeer iets vroeger weg (meer op planten 
gericht). Enerzijds beïnvloed via veranderingen in aanwezigheid van mosselen en planten, 
anderzijds door toename van duikdiepte, gezien winters verblijf vooral in peilvarianten 3 en 4, 
bij 3 vooral gecombineerd met afname van areaal voor planten. Bij 2 door seizoenspatroon 
nauwelijks toenemende duikdiepte, verhoging in de zomer heeft waarschijnlijk weinig effect 
omdat zowel planten als mosselen worden gegeten. 
 
A061 Kuifeend 
De Kuifeend is een uitgesproken macrofauna-eter, duikend, in de winter vooral 
Driehoeks/Quagga-mossel, in de ruitijd (nazomer) kleine bodemfauna (erwtenmosseltjes, 
slakjes, mosselkreeftjes). De aanwezigheid is sterk geconcentreerd in de periode november – 
maart. Vooral beïnvloed door toename van duikdiepte, dus met name peilvarianten 3 en 4. 
Met name bij peilvariant 3 mogelijk ook op lange termijn negatief beïnvloed door grotere kans 
op stratificatie en sterfte van mosselen door zuurstoftekort. Mogelijk enige compensatie van 
effect door verschuiving van planten naar mosselen, maar dit is minder relevant dan in het 
Zwarte Meer omdat het Ketelmeer dieper is. Het effect van toename van de duikdiepte is om 
diezelfde reden juist sterker. Daarom neutraal gescoord bij scenario 2, waarbij door winters 
verblijf geen toename van duikdiepte geldt, en (zeer) negatief bij 3 en 4. 
 
A068 Nonnetje en A069 Grote Zaagbek 
Het nonnetje is een duikende viseter, in het IJsselmeer vanouds sterk afhankelijk van 
Spiering. Alleen in de winter aanwezig, dus vooral effect van toegenomen duikdiepte in 
peilvarianten 3 en 4. 
 
A094 Visarend 
De Visarend is een viseter die al vliegend grote vis uit het water grijpt en is dus afhankelijk 
van de bovenste waterlaag en ondiep water. Daardoor waarschijnlijk negatief effect bij alle 
scenario’s, bij 2 het minst door geringe verhoging, wel gedeeltelijk tijdens de perioden van 
aanwezigheid van Visarend; vooral april en augustus. 
 
A125 Meerkoet 
De Meerkoet is een omnivoor met beperkt duikvermogen (2,5 meter) die in het gebied vooral 
op waterplanten en mosselen foerageert. Jaarrond aanwezig, grootste aantallen Ketelmeer 
sept-dec, Vossemeer juli-sept. Door beperkt duikvermogen voor wat betreft mosselen 
mogelijk minder negatief beïnvloed dan bijv. Tafeleend (vergelijkbaar in voedselkeuze), 
omdat de vooral in peilvariant 3 sterk krimpende zone van 2-5 meter minder wordt benut. In 
dit scenario wel negatief beïnvloed via afname van planten in de zone tot 1 meter. 
 
A156 Grutto 
De Grutto is aanwezig van maart (febr) t/m augustus, in Vossemeer piek in maart, in 
Ketelmeer april. Sterk negatief beïnvloedt door peilstijging bij 3 en 4, door vroege piek in 
Vossemeer waarschijnlijk weinig effect bij scenario 2. 
 
A190 Reuzenstern 
De Reuzenstern is een viseter die afhankelijk is van de bovenste waterlaag, ook 
slaapplaatsfunctie (strandjes en eilandjes). Vooral aanwezig als doortrekker in augustus. 
Vooral negatief effect door verlies stranden en andere slaapplaatsen, door verblijf in augustus 
ook enigszins bij scenario 2. 
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3.4 Markermeer en IJmeer  

3.4.1 Diepteklassen 
In Tabel 3.16 en Figuur 3.6 is de verandering in diepteverdeling bij verschillende peilvarianten 
weergeven. In scenario 2 en 3 is te zien dat er bij gemiddelde zomerdiepte een sterke 
afname is van de diepteklassen 0 tot 200 cm meter diepte. In peilvariant 4 is juist een sterke 
toename te zien van deze klassen. 
 
Tabel 3.16: verdeling diepteklassen per scenario bij een gemiddelde waterdiepte in de zomer in een jaar met uitzakken tot 
winterpeil 
 Waterdiepte (cm) Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 
 Gemiddelde diepte 

zomer 
-20 NAP -2 NAP -2 NAP -30 NAP 

-1000 - -500 0.017 -6.3 -6.3 1.1 
-500 - -200 0.006 8.2 8.2 -1.6 
-200 - -100 2.2 -2.0 -2.0 0.7 
-100 - -50 0.1 20.1 20.1 -3.5 
-50 - -20 0.03 7.4 7.4 7929.7 

La
nd

 

-20 -0 2.5 0.8 0.8 -100.0 
0 -20 0.001 -92.9 -92.9 350.0 
20 -50 0.1 -89.2 -89.2 239.3 
50 -100 2.9 -52.0 -52.0 45.1 
100 - 200 28.2 -31.3 -31.3 25.7 

200 -500 648.2 1.5 1.5 -1.3 
500 -1000 6.5 5.7 5.7 -2.0 

W
at

er
 

1000 -10000 5.8 2.6 2.6 -1.5 
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Verdeling dieptezones Markermeer en IJmeer
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Figuur 3.6: verdeling van dieptezones in het Markermeer en IJmeer bij de verschillende peilvarianten. Diepte van meer dan 
twee meter is in deze figuur niet weergegeven. 
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Peilvariant1  Peilvariant 2 

 
 

Peilvariant 3 Peilvariant 4 
Figuur 3.7: verdeling van dieptezones in het Markermeer en IJmeer bij de verschillende peilvarianten 
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3.4.2 Waterplanten en oevervegetatie 
De voorgenoemde veranderingen in waterdiepte hebben in peilvariant 2 en 3 een nadelig 
effect op het areaal dat geschikt is voor waterplanten, deze komen voornamelijk voor in de 
diepteklassen tussen 0 en 200 cm. Peilvariant 4 is juist voordelig vanwege de toename van 
ondiepe zones. Dit effect op waterplanten zal van invloed zijn op waterplantetende vogels, 
omdat voor deze soorten het areaal dat geschikt is om voedsel te zoeken veranderd. 
Hieronder zijn de veranderingen in habitatgeschiktheid per peilvariant weergegeven voor 
waterplanten algemeen en kranswieren. 
 
Tabel 3.17: potentiële habitatgeschiktheid voor waterplanten (0 is niet geschikt, 1 is erg geschikt) per peilvariant, toe- en 
afnames weergegeven in % ten opzichte van Peilvariant 1. 

Geschiktheid voor 
Waterplanten 

Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 

0 511,1 3,9 3,9 -2,0 
0 - 0,2 116,1 -7,6 -7,6 4,1 
0,2 - 0,4 20,5 -2,3 -2,3 4,8 
0,4 - 0,6 17,8 0,3 0,3 9,8 
0,6 - 0,7 11,1 -28,4 -28,4 12,2 
0,7 - 0,8 7,3 -22,1 -22,1 31,1 
0,8 - 0,9 5,4 -5,0 -5,0 35,1 
0,9 – 1.0 7,3 -74,9 -74,9 -34,2 
 19,9 -36,7 -36,7 8,3 

 
Tabel 3.18: potentiële habitatgeschiktheid voor Kranswieren (0 is niet geschikt, 1 is erg geschikt) per peilvariant, toe- en 
afnames weergegeven in % ten opzichte van Peilvariant 1. 

Geschiktheid voor 
Kranswieren 

Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 

0 418.4 9.8 9.8 -6.3 
0 - 0,2 199.3 -12.0 -12.0 8.6 
0,2 - 0,4 24.2 -11.7 -11.7 10.0 
0,4 - 0,6 11.0 -12.4 -12.4 15.4 
0,6 - 0,7 3.0 -4.0 -4.0 13.4 
0,7 - 0,8 2.8 -3.9 -3.9 11.2 
0,8 - 0,9 2.7 -22.6 -22.6 -1.4 
0,9 – 1.0 35.0 -34.0 -34.0 13.3 
0,7 - 1,0 40.6 -31.2 -31.2 12.2 

 

3.4.3 Driehoeksmosselen 
Door de toenemende diepte in peilvarianten 2 en 3 is daar een lichte toename te zien van de 
geschiktheid voor driehoeksmosselen, voor peilvariant 4 een lichte afname.  
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Effecten van peilstrategieën op de Natura 2000 doelen in het IJsselmeergebied 

 

1205221-000-VEB-0011, 6 april 2012, definitief 
 

40 
 

Tabel 3.19 potentiële habitatgeschiktheid voor Driehoeksmosselen  (0 is niet geschikt, 1 is erg geschikt) per peilvariant, 
toe- en afnames weergegeven in % ten opzichte van Peilvariant 1. 

Geschiktheid voor 
Kranswieren 

Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 

0 0.7 362.7 362.7 362.3 
0 - 0,2 313.6 1.1 1.1 1.1 
0,2 - 0,4 18.0 -30.7 -30.7 33.0 
0,4 - 0,6 214.3 0.6 0.6 -0.3 
0,6 - 0,7 5.4 3.2 3.2 -3.4 
0,7 - 0,8 127.3 4.3 4.3 -2.3 
0,8 - 0,9 5.2 9.6 9.6 -5.2 
0,9 – 1.0 0.0 1600.0 1600.0 1400.0 
0,7 - 1,0 132.5 4.5 4.5 -2.4 

 

3.4.4 Ecotopen 
In de huidige situatie is het aandeel ondiep water, riet, kale grond en grasland zeer beperkt. 
Dit wordt veroorzaakt door de diepte verdeling van het Markermeer. In peilvarianten 2 en 3 
veranderen de oppervlaktes van deze zones dan ook niet, wel nemen de zones matig diep 
water of, daar komt diep water voor in de plaats. In peilvariant 4 neemt het diepe water juist af 
en komt er matig diep water voor in de plaats. 
 
Tabel 3.20: potentiële arealen van verschillende ecotopen per peilvariant, toe- en afnames weergegeven in % ten opzichte 
van Peilvariant 1.  
Ecotopen Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2(%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 
Diep water 474.5 3.3 3.3 -3.6 
Diep water met mosselen 59.7 31.2 31.2 -15.6 
Matig diep water met mosselen 72.8 -17.5 -17.5 8.4 
Matig diep water met waterplanten 33.7 -16.0 -16.0 22.3 
Matig diep water 40.9 -24.9 -24.9 38.4 
Ondiep water met waterplanten 2.1 -35.3 -35.3 111.8 
Ondiep water 0.0 0 0 0 
Riet 0.0 0 0 0 
Kale grond 0.0 0 0 0 
Grasland 0.6 383.2 383.2 383.2 
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3.4.5 Beoordeling Habitattypen en –soorten 
Tabel 3.21: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Markermeer 
en IJmeer. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor 
gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels slaapplaats 

M
arkerm

eer D
P

IJ 1 

M
arkerm

eer D
P

IJ 2 

M
arkerm

eer D
P

IJ 3 

M
arkerm

eer D
P

IJ 4 

H3140 Kranswierwateren c = =     0 -- --+ 

H1163 Rivierdonderpad c = =     0 0 0 0

H1318 Meervleermuis c = =     0 -- --+ 
 
Habitattype H3140 kranswierwateren 
Het areaal geschikt voor het habitattype kranswieren neemt in Peilvariant 2 en 3 af door de 
toenemende waterdiepte en de daarmee gepaard gaande afname van de dieptezone 0 tot 2 
meter. In peilvariant 4 neemt het areaal geschikt juist licht toe door het doordat het areaal van 
deze dieptezone toeneemt.  
 
H1163: Rivierdonderpad  
De Rivierdonderpad komt vooral voor tussen de stenen van de oeverbeschoeiing en dammen 
en op mosselbanken. Waarschijnlijk zal beperkte peilverandering weinig effect hebben op het 
areaal dat geschikt is voor deze soort.  
 
H1318: Meervleermuis 
Gebied betreft alleen foerageergebied. Foerageert vlak boven water, verdraagt geen planten 
die boven water uitsteken, relevante zone dus water van meer dan 20 cm diepte of “altijd 
onder water”. Foerageert soms ook boven grasland, kan dus ook effect ondervinden van 
afname areaal 20-100 cm boven water of ecotoop grasland. Als voedsel zijn muggen 
belangrijk. Daarvoor kan zowel boven de waterplantenzone als boven wat dieper water 
worden gefoerageerd. Meervleermuizen kunnen per nacht een actieradius van enkele 
tientallen kilometers hebben. Door de veel geringere peilverhoging dan in het IJsselmeer is 
de verandering van het areaal per dieptezone ook veel kleiner. De eventuele toename van 
hinderlijk boven het water uitstekende planten (zie positief effect van verdieping bij Zwarte 
Meer) is marginaal gezien het zeer kleine areaal daarvan in de huidige situatie. Daarom 
worden de effecten op deze soort als neutraal ingeschat.  

3.4.6 Beoordeling broedvogelsoorten 
Omdat voor broedvogels het voornamelijk de situatie bij het peil in april van belang is in Tabel 
3.18 een overzicht gegeven van de verdeling van diepteklassen bij het peil in april. 
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Tabel 3.22: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het IJsselmeer, 
Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Water. 

 Waterdiepte (cm) Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 
  -22,5 cm NAP 0 cm NAP 0 cmNAP -30 cmNAP 

-1000 - -500 0.0017 -100.0 -100.0 1.1 
-500 - -200 0.0006 273.8 273.8 -1.6 
-200 - -100 2.2 -99.9 -99.9 0.5 
-100 - -50 0.1 1755.1 1755.1 -4.4 
-50 - -20 2.5 -96.2 -96.2 -0.3 

La
nd

 

-20 -0 0.0 20000.0 20000.0 100.0 
0 -20 0.0 94865.4 94865.4 142.3 
20 -50 0.1 -95.0 -95.0 140.3 
50 -100 3.3 -62.6 -62.6 28.3 
100 - 200 29.9 -39.0 -39.0 18.4 

200 -500 646.1 2.0 2.0 -1.0 
500 -1000 6.5 8.1 8.1 -1.5 

W
at

er
 

1000 -10000 5.8 3.3 3.3 -1.2 
 
Tabel 3.23a: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Markermeer 
en IJmeer. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor 
gewenste  behoud of verbetering 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels slaapplaats 

M
arkerm

eer D
P

IJ 1 

M
arkerm

eer D
P

IJ 2 

M
arkerm

eer D
P

IJ 3 

M
arkerm

eer 4 

A017 Aalscholver b = =   8000 0 -- -- +

A193  Visdief c = =   630 0 -- -- 0
 
A017 Aalscholver 
De Aalscholver is binnen de grenzen van het Markermeer/IJmeer als broedvogel aanwezig 
langs de Houtribdijk bij Trintelhaven. Hier wordt in bomen gebroed in tussen de stortstenen 
van de golfbrekerdammen. Laag gelegen nesten kunnen wegspoelen bij peilverhoging in het 
voorjaar. Omdat een deel van de Aalscholvers bij de peilverhoging in april al eieren heeft, 
worden de effecten van scenario’s 2 en 3 zeer negatief geschat door het aanzienlijk grotere 
verschil tussen winter- en voorjaarspeil. Door het uitblijven van peilverhoging in april is 
scenario 4 in voor dit doel gunstig. 
 
A193 Visdief 
Visdieven broeden in het gebied vooral op de Hoeckelingsdam. Ze hebben minder last van 
de peilopzet in april omdat ze later eieren leggen dan de Aalscholvers, maar hebben tevens 
meer last van areaalverlies doordat ze op kale grond broeden. Daardoor scoren peilvarianten 
2 en 3 zeer negatief. 



 

 
1205221-000-VEB-0011, 6 april 2012, definitief 
 

 
Effecten van peilstrategieën op de Natura 2000 doelen in het IJsselmeergebied 
 

43 

3.4.7 Beoordeling niet-broedvogelsoorten 
 
Tabel 3.23b: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Markermeer 
en IJmeer. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor 
gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 
H

uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels slaapplaats 

M
arkerm

eer D
P

IJ 1 

M
arkerm

eer D
P

IJ 2 

M
arkerm

eer D
P

IJ 3 

M
arkerm

eer 4 

A005 Fuut b = = 170  0 0 0 0 

A017 Aalscholver c = = 2600 nf 0 0 0 0 

A034 Lepelaar c = = 2  0 - - + 

A043 Grauwe gans c = = 510 nf 0 - - 0 

A045  Brandgans c = = 160 nf 0 0 0 0 

A050  Smient c = =   15600 0 0 0 0 

A051  Krakeend c = = 90  0 0 0 0 

A056  Slobeend c = = 20  0 0 0 0 

A058 Krooneend b = =     0 - - + 

A059  Tafeleend b = = 3200  0 - - + 

A061 Kuifeend b = = 18800  0 + + - 

A062  Topper a = = 70  0 + + - 

A067 Brilduiker b = = 170  0 + + - 

A068  Nonnetje a = = 80  0 0 0 0 

A070  Grote zaagbek a = = 40  0 0 0 0 

A125  Meerkoet b = = 4500  0 - - + 

A177  Dwergmeeuw b = =     0 0 0 0 

A197  Zwarte stern a = = za nf 0 0 0 0 
 
A005 Fuut 
De Fuut is een actief duikende viseter, die in het Markermeer vanouds sterk afhankelijk is van 
de Spiering. Dit is een pelagische vis die in scholen leeft, en met name in de 
schemerperioden hoog in de waterkolom zit. De Fuut foerageert in het hele meer, zowel in de 
oeverzones als op open water, waarbij de meest ondiepe zones en in de zomer de gebieden 
met waterplanten minder geschikt zijn. Futen kunnen vissen in water met een gering 
doorzicht, in helder water is de vis relatief moeilijk bereikbaar. 
De beoordeling van effecten op viseters primair gebaseerd op arealen van dieptezones. 
Berekeningen op grond van het zomerpeil zijn echter maar ten dele relevant, omdat een groot 
deel van het verblijf zoals bij de meeste niet-broedvogels de periode betreft waarover het 
winterstreefpeil geldt. In het Markermeer blijft in alle varianten het winterpeil gelijk. Futen zijn 
in het Markermeer in de ruitijd (ook relatief t.o.v. het winterverblijf) veel minder talrijk dan in 
het IJsselmeer. Aangezien het winterstreefpeil niet verandert worden de effecten van alle 
varianten daarom neutraal ingeschat. 
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A017 Aalscholver 
De Aalscholver is eveneens een actief duikende viseter die van het hele meer gebruik maakt. 
Hij heeft een uitgebreidere prooikeuze dan de Fuut en consumeert in het Markermeer vooral 
grote hoeveelheden Pos. Dit is een bodemvis, die door Aalscholvers in groepen wordt 
bejaagd, waarbij vanuit de diepte naar boven wordt gewerkt (o.a. hellingen van vaargeulen, 
diepe putten). Daardoor is doorzicht van iets minder groot belang dan bij de Fuut, hoewel nog 
steeds van betekenis. Temperatuur en stratificatie is mogelijk van groter belang in sommige 
jaren, in verband met massale sterfte bij zuurstoftekort. Aalscholvers bereiken hun hoogste 
aantallen in het zomerhalfjaar. Daardoor hebben ze relatief veel last van de toename van de 
duikkosten, vooral bij peilvariant 2 en 3. De peilverhoging in het Markermeer is echter veel 
geringer dan in scenario 3 in het IJsselmeer. Op grond hiervan wordt het effect van 
peilverhoging in het Markermeer als neutraal ingeschat. 
 
A034 Lepelaar 
De Lepelaar is in het Markermeer aanwezig van maart t/m juli, de grootste aantallen zijn 
aanwezig in juni. Deze soort krijgt dus in scenario’s 2 en 3 te maken met 30 cm 
peilverhoging, in scenario 4 met 10 cm verlaging. De Lepelaar foerageert in ondiep water. 
Aangezien de zone van 0-20 cm diepte weinig voorstelt is het effect gebaseerd op afname 
van de zone van 20-50 cm diepte in scenario’s 2 en 3 en toename in 4. 
 
A043 Grauwe Gans 
De Grauwe Gans is een graseter in het achterland, maar ook oeverplanten. Slaapplaatsen 
hier slechts als nevenfunctie en meer jaarrond aanwezig dan andere ganzen. Reageert 
daardoor behalve op zeer ondiepe zones (slaap/rustplaats) ook op de zone van 20-50 cm 
onder zomerpeil, waar wordt gefoerageerd op emergente water/oeverplanten (riet) en wortels 
daarvan. Dit is met name van belang in de ruitijd (nazomer), waarbij enige diepte van belang 
is zodat zwemmend tussen de stengels kan worden gefoerageerd. Door toename van de 
zone van 20-50 cm diepte zijn peilvarianten 2 en 3 mogelijk van nadeel voor de Grauwe Gans 
en is scenario 4 mogelijk van voordeel. In scenario 4 is echter in het geheel geen 
seizoensfluctuatie van peil over, waardoor een uitbreiding van waterriet praktisch is 
uitgesloten. Daarom wordt scenario 4 neutraal gescoord. Als het peil bij variant 4 uiteindelijk 
toch uitzakt, kan het effect positief worden. 
 
A045 Brandgans 
Graseter in het achterland (en evt. buitendijks grasland). Foerageer- en slaapplaatsfuncties, 
in de praktijk vooral rustfunctie in relatie tot foerageergebieden in Waterland. Vooral aanwezig 
in de winter, hoewel in toenemende mate ook in de zomer. Gezien deze combinatie zijn de 
effecten als neutraal beoordeeld. 
 
A050 Smient 
De Smient is een graseter in het achterland (en evt. buitendijks grasland, veel minder 
waterplanten, dan zeer ondiep). Aanwezig in de winter. Betreft in de eerste plaats 
slaapplaatsfuncties overdag, na nachtelijk foerageren op gras in het achterland. Gezien het 
feit dat het winterpeil niet verandert zijn effecten als neutraal beoordeeld. 
 
A051 Krakeend 
De Krakeend is een planteneter van ondiepten (mogelijk vooral rustfunctie in relatie tot 
nachtelijk foerageren op gras en akkers in achterland), maar ook veel foeragerend op 
draadalgen langs dijken. Jaarrond aanwezig, maar meest talrijk van juni t/m september. 
Foerageert weinig onder water, geschikte ondiepten zijn ook in de uitgangssituatie 
verwaarloosbaar. Effecten daarom als neutraal beoordeeld. 
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A056 Slobeend 
De Slobeend foerageert op zoöplankton met zeefvormige constructie in de snavel. Daardoor 
is er in theorie relatief weinig effect van peilverandering op foerageerfunctie. Vooral aanwezig 
in de winter (nazomer/najaar). Mogelijk wel beïnvloed door verandering van beschutte 
gebieden voor rustfuncties in scenario’s 2 en 3, maar aantallen nemen pas toe in juni, als het 
peil alweer zakt. Effecten daarom als neutraal beoordeeld. 
 
A058 Krooneend 
De Krooneend is vooral aanwezig in de nazomer (augustus/september), grootste aantallen in 
de Gouwzee, kleinere aantallen in het IJmeer. Foerageert op waterplanten (kranswier). De 
beperkte verandering van diepte heeft gering effect op duikkosten, mogelijk wat effect op het 
areaal kranswieren, het voornaamste voedsel (Sterkranswier). Daardoor licht negatief effect 
geschat bij 2 en 3, licht positief bij 4. 
 
A059 Tafeleend 
De Tafeleend is een duikende omnivoor die kan foerageren op mosselen, andere 
bodemfauna zoals muggenlarven of op planten (kranswier). Vroeger vooral aanwezig in de 
winter (okt-dec) om te foerageren op mosselen, tegenwoordig sterk piekend in oktober op de 
plantenvelden van de Gouwzee. Daardoor vooral beïnvloed via veranderingen in abundantie 
van planten, van verandering van duikdiepte is in oktober nauwelijks meer sprake. Daarom 
beoordeeld op grond van mogelijke areaalverandering van kranswier via peilverandering in 
het voorjaar, maar zeer negatief effect van scenario’s 2 en 3 kan deels worden 
gecompenseerd door een mogelijk lichte toename van mosselen 
 
A061 Kuifeend 
De Kuifeend is een uitgesproken macrofauna-eter, duikend, in de winter vooral 
Driehoeks/Quagga-mossel, in de ruitijd (nazomer) kleine bodemfauna (erwtenmosseltjes, 
slakjes, mosselkreeftjes). In het Markermeer sterk piekend in en vlak na de ruitijd, sept/okt en 
dan nog niet op mosselen foeragerend. Verandering van duikkosten beperkt door dit 
seizoenspatroon, mogelijk enig positief effect van 2 en 3 via toename van mosselen en 
negatief effect van scenario 4.  
 
A062 Topper en A067 Brilduiker 
De Topper is een duikende macrofauna-eter, net als de Kuifeend maar alleen aanwezig in de 
winter en sterk geconcentreerd op mosselen, dus beoordeling op grond van veranderingen 
mosselpopulatie. Daarbij gaat het wel om veel lagere aantallen vogels dan in het IJsselmeer, 
waardoor het licht positieve effect van varianten 2 en 3 over het totale gebied gezien 
verwaarloosbaar is. 
 
A068 Nonnetje en A070 Grote Zaagbek 
Het Nonnetje en de Grote Zaagbek zijn viseters die vooral van Spiering afhankelijk zijn, 
alleen aanwezig in de wintermaanden, dus naar verwachting weinig effect. 
 
A125 Meerkoet 
De Meerkoet is een omnivoor met beperkt duikvermogen (2,5 meter) die in het Markermeer 
vooral op waterplanten en mosselen foerageert. Jaarrond aanwezig, maar verreweg het 
meest talrijk in september tot november. Concentratie in waterplantengebieden, daarom 
effecten ingeschat als bij Krooneend en Tafeleend, via veranderingen in areaal van planten 
via verandering van diepte in het voorjaar. Compensatie door toename mosselen bij 2 en 3 
niet verrekend  
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A177 Dwergmeeuw 
De Dwergmeeuw is een viseter die sterk afhankelijk is van spiering in de bovenste waterlaag, 
jaarrond aanwezig, minste in mei-juli. Foerageert op het hele meer, naar verwachting weinig 
invloed van beperkte peilverandering. 
 
A197 Zwarte Stern 
De Zwarte stern is een viseter die sterk afhankelijk is van spiering in de bovenste waterlaag, 
met name aanwezig in augustus. Slaapt dan grotendeels in het IJsselmeer (Kreupel). 
Daardoor waarschijnlijk nauwelijks beïnvloed door beperkte peilverandering in het 
Markermeer 

3.5 Gooimeer en Eemmeer 
Voor het Gooimeer en Eemmeer is geen totale HABITAT analyse gedaan maar zijn alleen 
veranderingen in diepteklassen berekend. De behandeling van oevergebonden soorten en 
habitats is hier echter net als bij het Ketelmeer wat minder relevant omdat het geen 
habitatrichtlijngebied betreft. 

3.5.1 Diepteklassen 
Tabel 3.24: verdeling diepteklassen in het Gooimeer en Eemmeer per peilvariant bij het gemiddelde waterpeil in de zomer 
 Waterdiepte (cm) Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 
 Gemiddeld zomer -20 cm NAP -2 cm NAP -2 cm NAP -30 cm NAP 

 -10000 - -1000 0.0 -11.6 -11.6 1.5 
-1000 - -500 0.2 -11.2 -11.2 6.2 
-500 - -200 1.6 -10.9 -10.9 6.4 
-200 - -100 1.4 -9.7 -9.7 6.7 
-100 - -50 1.7 -26.3 -26.3 16.5 
-50 - -20 1.3 8.6 8.6 -20.4 

La
nd

 

-20 -0 0.5 60.0 60.0 -19.7 
0 -20 0.2 82.2 82.2 -25.0 
20 -50 2.1 -76.6 -76.6 43.9 
50 -100 6.1 -9.4 -9.4 5.5 
100 - 200 13.2 2.2 2.2 -2.6 

200 -500 13.2 14.5 14.5 -7.0 
500 -1000 3.3 3.5 3.5 -1.6 

W
at

er
 

1000 -10000 2.5 2.7 2.7 -1.2 
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Verdeling dieptezones Gooimeer en Eemmeer
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Figuur 3.8: verdeling van dieptezones in de Randmeren bij de verschillende peilvarianten. Waterdieptes van meer dan 2 
meter zijn niet weergegeven in deze figuur. 
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Peilvariant 1 

 

 

Peilvariant 2  

 

Peilvariant 3  

 

Peilvariant 4  

Figuur  3.9: gemiddelde  waterdiepte in zomer in het Gooimeer en Eemmeer  bij de verschilllende peilvarianten 
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3.5.2 Beoordeling broedvogelsoorten 
 
Tabel 3.25: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Gooimeer en 
Eemmeer. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor 
gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels 

G
ooim

eer en Eem
m

eer D
PIJ 1 

G
ooim

eer en Eem
m

eer D
PIJ 2 

G
ooim

eer en Eem
m

eer D
PIJ 3 

G
ooim

eer en Eem
m

eer D
PIJ 4 

A193  Visdief b = =   2800  -  -  + 
 
Tabel 3.26: verdeling diepteklassen in het Markermeer en IJmeer per peilvariant bij het gemiddelde waterpeil in april 
 Waterdiepte (cm) Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2/3 (%) Peilvariant 4 (%) Peilvariant 4 (%) 
  -22,5 NAP 0 NAP 0 NAP -30 NAP 

 -1000 - -10000 0.0 -11.6 -11.6 1.5 
-1000 - -500 0.2 -12.8 -12.8 5.2 
-500 - -200 1.7 -14.2 -14.2 4.1 
-200 - -100 1.5 -11.8 -11.8 4.8 
-100 - -50 1.8 -32.7 -32.7 10.8 
-50 - -20 1.2 13.0 13.0 -16.9 

La
nd

 

-20 -0 0.4 80.9 80.9 -10.6 
0 -20 0.2 122.1 122.1 -16.3 
20 -50 2.4 -86.5 -86.5 26.9 
50 -100 6.3 -12.0 -12.0 3.5 
100 - 200 13.1 3.1 3.1 -1.7 

200 -500 12.9 18.9 18.9 -5.0 
500 -1000 3.2 4.5 4.5 -1.1 

W
at

er
 

1000 -10000 2.4 3.4 3.4 -0.8 
 
A193 Visdief 
Bestaand broedhabitat (kale grond op eilandjes) gaat verloren bij peilverhoging, nieuw land 
op de zelfde hoogte boven peil (20-50 cm) neemt toe maar niet per se op de goede plek 
(eilandjes). Daarom negatief bij 2 en 3 en positief bij 4. Ook toename van verschil tussen 
zomer- en winterpeil levert risico op (wegspoelen eieren). 
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3.5.3 Beoordeling niet-broedvogelsoorten 
 
Tabel 3.27: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor het Gooimeer en 
Eemmeer. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan voor 
gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 
H

uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels 

G
ooim

eer en Eem
m

eer D
PIJ 1 

G
ooim

eer en Eem
m

eer D
PIJ 2 

G
ooim

eer en Eem
m

eer D
PIJ 3 

G
ooim

eer en Eem
m

eer D
PIJ 4 

A005 Fuut b = = 160  0 - - + 

A017 Aalscholver c = = 160  0 0 0 0 

A037  Kleine Zwaan b = = 2  0 0 0 0 

A043 Grauwe gans c = = 300  0 - - - 

A050  Smient c =  =    4900 0 0 0 0 

A051  Krakeend c = = 90  0 + + - 

A056  Slobeend b = = 5  0 0 0 0 

A059  Tafeleend c = = 790  0 0 0 0 

A061 Kuifeend c = = 2700  0 + + - 

A068  Nonnetje c = = 10  0 0 0 0 

A125  Meerkoet c = = 1700  0 - - + 
 
A005 Fuut 
De Fuut is een actief duikende viseter, die afhankelijk is van relatief kleine vis. Jaarrond in het 
gebied aanwezig, hoogste aantallen in september en oktober, laagste in mei en juni. De 
beperkte peilverhoging (in vergelijking met IJsselmeer) heeft is dus het sterkst in een periode 
met beperkte aantallen Futen. Vanwege de iets grotere duikdiepte in relatie tot de 
waterdiepte licht negatief beoordeeld in scenario’s 2 en 3, licht positief in 4. 
 
A017 Aalscholver 
De Aalscholver is eveneens een actief duikende viseter die van het hele meer gebruik maakt. 
Hij heeft een uitgebreidere prooikeuze dan de Fuut en consumeert in het gebied vooral grote 
hoeveelheden Pos. Nog sterker dan Fuut is de Aalscholver geconcentreerd aanwezig in 
september en oktober, waardoor er weinig effect van peilverhoging in het voorjaar wordt 
verwacht, mogelijk scenario 4 nog iets positief wegens geringere duikdiepte in september. 
Omdat het maar 10 cm betreft wordt dit mogelijke effect als verwaarloosbaar ingeschat. 
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A037 Kleine Zwaan 
De Kleine Zwaan is een planteneter die vroeger placht te foerageren op fonteinkruiden in het 
Eem- en Gooimeer, en die het gebied tevens in enige mate als rustplaats gebruikt in relatie 
tot foerageergebied binnendijks (Arkemheen). De soort is midden jaren negentig nagenoeg 
verdwenen in samenhang met toename van Knobbelzwanen, die in de zomer al het voedsel 
consumeren waarop de Kleine Zwanen anders in het najaar zouden foerageren. Kleine 
Zwanen zijn alleen aanwezig in de winter en ondergaan dus geen peilverandering. Wel zou 
concurrentie met Knobbelzwanen iets kunnen verminderen door peilverhoging in de zomer, 
zodat er meer over is als de Kleine Zwanen komen, en scenario’s licht 2 en 3 positief zouden 
kunnen uitpakken (bij redelijk doorzicht). Scenario 4 is dan negatief door de peilverlaging. 
Door peilverhoging kan de dichtheid van planten echter ook iets achteruit gaan en bovendien 
verloopt de peilverlaging in de zomer geleidelijk, zodat niet ineens meer areaal beschikbaar 
komt vlak voordat de Kleine Zwanen arriveren (zoals nu in de Veluwerandmeren het geval is). 
Daardoor is het effect verwaarloosbaar en blijft alleen een licht negatief effect van variant 4 
over (omdat dan helemaal geen nieuw areaal beschikbaar komt voordat de Kleine Zwanen 
arriveren).  
 
A043 Grauwe Gans 
De Grauwe Gans is een graseter in het achterland, maar leeft ook van oeverplanten. 
Foerageerfunctie, jaarrond aanwezig met hoogste aantallen tegenwoordig in de winter (okt-
dec). Tijdens de piek dus gering effect door zelfde peil, echter wel verminderd areaal van 
waterriet door afname van de zone tot 50 cm diepte in scenario’s 2 en 3 en door sterkere 
verlanding bij 4 als gevolg van wegvallen seizoensvariatie in peil 
 
A050 Smient 
De Smient is een graseter in het achterland (en evt. buitendijks grasland, veel minder 
waterplanten, dan zeer ondiep). Aanwezig in de winter. Betreft in de eerste plaats 
slaapplaatsfuncties overdag, na nachtelijk foerageren op gras in het achterland. Geen 
foerageerfunctie, geen peilverandering tijdens aanwezigheid, dus geen effect. 
 
A051 Krakeend 
Planteneter van ondiepten (mogelijk vooral rustfunctie in relatie tot nachtelijk foerageren op 
gras en akkers in achterland), maar ook veel foeragerend op draadalgen langs dijken. 
Jaarrond aanwezig. Sterk toegenomen (zoals overal), jaarrond aanwezig met piek in sept-
nov. Tijdens piek dus weinig peilverandering, in de zomer mogelijk in scenario’s 2 en 3 iets 
positief beïnvloed door toename van het areaal zeer ondiep water, bij 4 afname. 
 
A056 Slobeend 
De Slobeend foerageert op zoöplankton met zeefvormige constructie in de snavel. Daardoor 
in theorie relatief weinig effect van peilverandering op foerageerfunctie. Vooral aanwezig rond 
september en rond april, tegenwoordig lage aantallen. Mogelijk beïnvloed door verandering 
van areaal ondiepe, beschutte gebieden voor rustfuncties, maar beperkte overlap van 
peilverhoging met aanwzigheid. 
 
A059 Tafeleend 
De Tafeleend is een duikende omnivoor die kan foerageren op mosselen, andere 
bodemfauna zoals muggenlarven of op planten (kranswier). Vooral aanwezig in de winter. 
Beïnvloed via veranderingen in abundantie van mosselen en planten, relatief weinig door 
verandering van duikdiepte, gezien winters verblijf. Wel verschuiving van planten naar 
mosselen door afname areaal ondiepte en toename areaal van matige diepte. Door benutting 
van beide voedselbronnen geen effect (wel verschuiving van seizoenspatroon).  
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A061 Kuifeend 
De Kuifeend is een uitgesproken macrofauna-eter, duikend, in de winter vooral 
Driehoeks/Quagga-mossel, in de ruitijd (nazomer) kleine bodemfauna (erwtenmosseltjes, 
slakjes, mosselkreeftjes). Weinig peilverhoging in periode van aanwezigheid, dus een effect 
op duikdiepte, wel verschuiving van planten naar mosselen door verdieping in de zomer. 
Daardoor positief effect van 2 en 3, negatief van 4 
 
A068 Nonnetje 
Het  Nonnetje is een duikende viseter, in het IJsselmeergebied vanouds sterk afhankelijk van 
Spiering. Alleen in de winter aanwezig, dus geen effect van eventueel toegenomen 
duikdiepte. Spiering ondervindt mogelijk positief effect van achteruitgang van planten door 
peilverhoging het voorjaar, maar andere kleine vis (jonge Baars en Blankvoorn) wordt 
daardoor juist gestimuleerd, en toename van deze soorten tijdens het ecologisch herstel heeft 
in de Veluwerandmeren alle viseters doen toenemen. Deze effecten afwegend zijn alle 
effecten neutraal gescoord. 
 
A125 Meerkoet 
De Meerkoet is een omnivoor met beperkt duikvermogen (2,5 meter) die in het gebied vooral 
op waterplanten en mosselen foerageert. Jaarrond aanwezig, grootste aantallen in de winter. 
Effectinschatting in principe als bij Tafeleend wegens gebruik beide voedselbronnen, maar 
profiteert door beperkt duikvermogen minder van toename mosselen, omdat de zone 2-5 
meter moeilijk bereikbaar is. Daarom negatief bij 2 en 3, positief bij 4. 

3.6 Veluwerandmeren 

3.6.1 Diepteklassen 
Voor de Veluwerandmeren zijn er twee verschillende scenario’s, peilvariant 1 en 4 zijn gelijk 
evenals 2 en 3. Voor peilvarianten 2 en 3 geldt dat de gemiddelde diepte in de zomer 
toeneemt en daardoor nemen vooral de dieptezones vanaf 100cm toe, evenals de zeer 
ondiepe zone van 0 tot 20 cm. De zone van 20 tot 100 cm neemt af, evenals de de zones die 
net boven water liggen. Alleen de landzone van 20 tot 50 cm neemt heel licht toe. 
 
Tabel 3.28: verdeling diepteklassen in het Gooimeer en Eemmeer per peilvariant bij het gemiddelde waterpeil in de zomer 
 Waterdiepte (cm) Peilvariant 1 (km2) Peilvariant 2 (%) Peilvariant 3 (%) Peilvariant 4 (%) 
 Gemiddeld zomer -6 cm NAP 3 cm NAP 3 cm NAP -6 cm NAP 

-1000 - -500 0.0 0  0  0 
-500 - -200 0.1 -11.2 -11.2 0 
-200 - -100 0.1 -5.4 -5.4 0 
-100 - -50 0.3 -31.3 -31.3 0 
-50 - -20 0.3 0.5 0.5 0 

La
nd

 

-20 -0 0.8 -55.3 -55.3 0 
0 -20 1.0 6.9 6.9 0 
20 -50 4.5 -43.3 -43.3 0 
50 -100 24.0 -4.9 -4.9 0 
100 - 200 18.7 9.5 9.5 0 

200 -500 20.8 7.2 7.2 0 
500 -1000 2.8 11.8 11.8 0 

W
at

er
 

1000 -10000 0.0 36.4 36.4 0 
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Verdeling dieptezones Randmeren
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Figuur 3.10: verdeling van dieptezones in de Randmeren bij de verschillende peilvarianten. Diepte van meer dan 2 meter is 
in deze figuur niet weergegeven. 
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Peilvariant 1 Peilvariant 2  

  

 

Peilvariant 3 Peilvariant 4  
Figuur  3.11: gemiddelde waterdiepte in de zomer in de Veluwerandmeren bij de verschillende peilvarianten 
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3.6.2 Beoordeling Habitattypen en –soorten 
Tabel 3.29: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor de 
Veluwerandmeren. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan 
voor gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels 

foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 1 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 2 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 3 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 4 

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden b = =     0 + + 0 

H3140 Kranswierwateren c = =     0 - - 0 

H1149 Kleine modderkruiper c = =     0 0 0 0 

H1163 Rivierdonderpad c  =(<)  =(<)   0 0 + 0 

H1318 Meervleermuis c = =     0 + + 0 
 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
Het peil wordt in varianten 2 en 3 15 cm hoger in kiem- en groeiseizoen van fonteinkruiden. 
Bij huidige doorzicht telt vooral de toename van matig diep water, omdat fonteinkruid in 
ondiep water verdrongen is door kranswier. Mogelijk zijn scenario’s 2 en 3 dus positief. 
 
H3140 Kranswierwateren 
Het areaal van 20-100 cm neemt af in peilvarianten 2 en 3 dus is er waarschijnlijk een 
negatief effect voor kranswieren. 
 
H1149 Kleine Modderkruiper 
De Kleine Modderkruiper is verbonden aan waterplanten. Het is onduidelijk of kranswier en 
fonteinkruid gelijke functies hebben, daarom neutraal gescoord. 
 
H1163 Rivierdonderpad 
De Rivierdonderpad komt vooral voor in de stenen oeverbeschoeiing en in associatie met 
mosselen. Door verdieping mogelijk enige toename van mosselen, daarom positief gescoord. 
 
H1318 Meervleermuis 
Door verhoging van voorjaarspeil wordt emergente vegetatie iets terug gedrongen. Omdat de 
Meervleermuis boven open water foerageert wordt deze daarom licht positief beoordeeld. 
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3.6.3 Beoordeling broedvogelsoorten 
Tabel 3.30: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor de 
Veluwerandmeren. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan 
voor gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels 

foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 1 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 2 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 3 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 4 

A021 Roerdomp a > >   50   -- --- 0  

A298 Grote karekiet b > >   40 0 --  --  0 

 
A021 Roerdomp 
Peilstijging betekent terugdringing van de moeraszone, dus ook van het areaal van 
moerasbroedvogels. De Roerdomp scoort sterk negatief omdat het areaal vlak boven 
zomerpeil, en daarmee dat van landriet (broedhabitat) fors afneemt. 
 
A298 Grote Karekiet 
De Grote Karekiet is een moerasbroedvogel met nesten in waterriet. Door peilverhoging in 
het voorjaar wordt de waterrietzone smaller, het areaal voor waterriet (0-50 cm beneden 
zomerpeil) neemt fors af, daarom is het effect sterk negatief beoordeeld. 
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3.6.4 Beoordeling niet-broedvogelsoorten 
Tabel 3.31: overzicht van de doelen en de beoordeling van de Natura 2000 habitattypen en -soorten voor de 
Veluwerandmeren. a, b en c staat voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding,  = en > staan 
voor gewenste  behoud of verbetering. 

Code Type/Soorten 

H
uidig /a/b/c/d 

O
ppervlakte/leefgebied 

Kw
aliteit/populatie 

Aantal vogels foerageerfunctie 

Aantal paren/vogels 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 1 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 2 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 3 

Veluw
erandm

eren D
PIJ 4 

A021 Roerdomp a > >   5 0 -- -- 0 

A298 Grote karekiet b > >   40 0 -- -- 0 

A005 Fuut c = = 400  0 0 0 0 

A017 Aalscholver c = = 420  0 0 0 0 

A027 Grote zilverreiger c = =   40 0 0 0 0 

A034 Lepelaar c = = 3  0 - - 0 

A037  Kleine Zwaan b = = 120  0 0 0 0 

A050  Smient c = =   3500 0 0 0 0 

A051  Krakeend c = = 280  0 0 0 0 

A054  Pijlstaart b = = 140  0 0 0 0 

A056  Slobeend c = = 50  0 0 0 0 

A058 Krooneend c = = 30  0 - - 0 

A059  Tafeleend b = = 6600  0 0 0 0 

A061 Kuifeend b = = 5700  0 + + 0 

A067 Brilduiker c = = 220  0 + + 0 

A068  Nonnetje c = = 60  0 0 0 0 

A070 Grote Zaagbek b = = 50  0 0 0 0 

A125  Meerkoet c = = 11000  0 - - 0 

 
A005 Fuut 
De Fuut en de Aalscholvers zijn duikende viseters, het effect van peilvarianten 2 en 3 is 
daardoor verwaarloosbaar. 
 
A027 Grote Zilverreiger 
De Grote Zilverreiger is een wadende viseter; mogelijk een relatief groot effect van afname 
areaal 20-50 cm waterdiepte, echter in deze periode beperkt aanwezig. Uiteindelijk is het 
effect daardoor ook verwaarloosbaar. 
 
A034 Lepelaar 
De Lepelaar is een waadvogel van ondiep water, relatief vroeg in het seizoen in het seizoen 
aanwezig (juli, augustus), daarom licht negatief gescoord. 
 
A037 Kleine Zwaan 
De Kleine Zwaan foerageert in de randmeren vooral op waterplanten, en heeft daarbij te 
maken met concurrentie met Knobbelzwaan. Ook sterk beïnvloed door peilverandering, maar 
niet aanwezig in de periode van verhoging voorjaars- en zomerpeil. Heeft echter mogelijk wel 
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voordeel van slechtere bereikbaarheid van planten voor Knobbelzwanen in de zomer, daarom 
licht positief gescoord. 
 
A050 Smient 
De Smient gebruikt de meren vooral als rustplaats, foerageert in het achterland op gras. 
Alleen aanwezig in de winter, daarom neutraal gescoord. 
 
A051 Krakeend 
De Krakeend foerageert op gras (’s nachts) en op draadalgen langs de oevers, vooral 
aanwezige in september – februari. Daarom neutraal gescoord. 
 
A054 Pijlstaart 
De Pijlstaart is vooral aanwezig in de winter, foerageert op planten (kranswier) tot op enkele 
dm diepte. Verschuiving van kranswier naar foenteinkruid door zomerpeilverhoging speelt 
zich af op grotere diepte, daarom geen effect. 
 
A056 Slobeend 
De Slobeend foerageert op zooplankton in ondiep water. Vooral aanwezig in sept-nov en in 
april, op grond van deze combinatie is het effect mogelijk licht negatief , maar beoordeeld als 
verwaarloosbaar. 
 
A058 Krooneend 
De Krooneend is een planteneter met sterke voorkeur voor kranswier, kan duiken waardoor 
ook dieper kranswier bereikbaar is. Daardoor mogelijk enig negatief effect door de 
verschuiving van kranswier naar fonteinkruid. Is jaarrond aanwezig, daarom mogelijk in 
voorjaar ook iets benadeeld door grotere duikdiepte. 
 
A059 Tafeleend 
De Tafeleend foerageert zowel op waterplanten als op mosselen. Daardoor geen effect van 
onderlinge verschuivingen van deze voedselbronnen. Is vooral in najaar aanwezig en 
ondervind dus geen effecten van de  toename van de duikdiepte. 
 
A061 Kuifeend en A067 Brilduiker 
De Kuifeend en de Brilduiker zijn een mosseleters. Door grotere diepte in de zomer vindt er 
mogelijk een lichte verschuiving van planten naar mosselen plaats. Ze zijn vooral in het 
najaar en winter aanwezig en hebben dus weinig last van toegenomen duikdiepte. Licht 
positief gescoord. 
 
A068 Nonnetje en A070 Grote Zaagbek 
Het nonnetje en de Grote Zaagbek zijn viseters, alleen aanwezig in de winter. Effect daarom 
verwaarloosbaar. 
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3.7 Overzicht van de resultaten en beoordeling per deelgebied 
In dit overzicht worden per deelgebied en per peilvariant de algemene effecten beschreven 
ten opzichte van peilvariant 1, die gelijk is gesteld aan huidig en geldt als referentie. Let wel; 
de set van peilvarianten is niet voor alle gebieden gelijk (zie par 2.1).  
 
IJsselmeer 
 
 Peilvariant 2:  

- Licht negatieve effecten op overstromingsgevoelige habitattypen en licht positieve 
effecten voor ‘’natte’’ habitattypen. 

- Licht negatieve effecten op habitatsoorten 
- Door het onderlopen van kale gronden voornamelijk licht negatieve effecten op 

broedvogelsoorten 
- Neutraal tot licht negatief effect op niet-broedvogelsoorten.  

 
 Peilvariant 3:  

- Sterk negatieve effecten op overstromingsgevoelige habitattypen en sterk positieve 
effecten voor ‘’natte’’ habitattypen 

- Sterk negatieve effecten op habitatsoorten 
- Door het onderlopen van kale gronden voornamelijk sterk negatieve effecten op 

broedvogelsoorten 
- Sterk negatieve effecten op niet-broedvogelsoorten  

 
 Peilvariant 4:  

- Licht negatieve tot sterk negatieve effecten op habitattypen en habitatsoorten 
- Sterk negatieve effecten op broedvogelsoorten 
- Licht negatieve effecten tot neutrale effecten op niet-broedvogel soorten met enkele 

positieve uitzonderingen 
 
Zwarte Meer 
 
Voor dit meer gelden dezelfde peilvarianten als in het IJsselmeer. 
  
 Peilvariant 2 

- Neutrale tot licht positieve effecten op habitattypen en -soorten 
- Neutrale effecten op broedvogelsoorten 
- Neutrale effecten op niet-broedvogelsoorten 

 
 Peilvariant 3:  

- Zowel negatieve als positieve effecten op habitattypen en habitatsoorten 
- Door het onderlopen van kale gronden en het verdwijnen van riet voornamelijk sterk 

negatief effect op broedvogelsoorten 
- Licht tot sterk negatieve effecten op niet-broedvogelsoorten.  

 
 Peilvariant 4:  

- Zowel negatieve als positieve effecten op habitattypen en habitatsoorten 
- Door het onderlopen van kale gronden en het verdwijnen van riet voornamelijk sterk 

negatief effect op broedvogelsoorten 
- Licht tot sterk negatieve effecten op niet-broedvogelsoorten.  
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Ketelmeer en Vossemeer 
 
Voor deze meren gelden dezelfde peilvarianten als in het IJsselmeer en Zwarte Meer 
 
 Peilvariant 2:  

- Licht negatieve effecten op broedvogelsoorten 
- Overwegend geen effecten op niet-broedvogelsoorten met enkele negatieve en 

positieve uitzonderingen 
 

 Peilvariant 3: 
- sterke negatieve effecten op broedvogelsoorten 
- sterke negatieve effecten op niet-broedvogelsoorten met enkele uitzondering van licht 

negatieve effecten 
 

 Peilvariant 4:  
- Licht tot sterk negatieve effecten op broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten 

 
Markermeer en IJmeer 
 
 Peilvarianten 2 en 3 

- Negatieve effecten op habitattype kranswierwateren en meervleermuis, geen effect 
op habitatsoort rivierdonderpad 

- Sterk negatieve effecten op broedvogelsoorten 
- Overwegend geen effecten op niet-broedvogelssoorten met enkele negatieve en 

positieve uitzonderingen 
 
 Peilvariant 4:  

- Positieve effecten op habitattype kranswierwateren en meervleermuis, geen effect op 
habitatsoort rivierdonderpad 

- Geen tot positieve effecten op broedvogelssoorten 
- Neutrale effecten op niet-broedvogelsoorten met enkele licht negatieve 

uitzonderingen  
 
Gooimeer en Eemmeer 
 
 Peilvarianten 2 en 3 

- Licht negatieve effecten op broedvogelsoort Visdief 
- Overwegend geen effecten op niet-broedvogelssoorten met enkele licht negatieve en 

positieve uitzonderingen 
 
 Peilvariant 4:  

- Positieve effecten op broedvogelssoort Visdief 
- Neutrale effecten op niet-broedvogelsoorten met enkele licht negatieve  en positieve 

uitzonderingen  
 
Veluwerandmeren 
 
 Peilvarianten 2 en 3  

- Positieve effecten op habitattype Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
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- Licht negatieve effecten op habitattype Kranswierwateren 
- Geen effecten op kleine modderkruiper, licht positieve effecten op rivierdonderpad en 

meervleermuis 
- Negatieve effecten op broedvogelsoorten 
- Neutrale effecten op niet-broedvogelsoorten met enkele licht negatieve  en positieve 

uitzonderingen  
 

 
 Peilvariant 4:  

- Gelijk aan huidige situatie, geen effecten op habitattypen, habitatsoorten, 
broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten 

 
A125 Meerkoet 
De Meerkoet foerageert zowel op mosselen als op planten maar duikt niet zo diep als 
Tafeleend en heeft daardoor nauwelijks te maken van verschuiving van planten naar 
mosselen aan de diepe kant van de vegetatie. Mogelijk iets benadeeld door verschuiving van 
kranswier naar fonteinkruid. Aantallen verreweg het hoogst in oktober/november, dus weinig 
last van toename duikdiepte op zichzelf. Licht negatief gescoord vanwege lichte afname van 
het kranswierareaal in varianten 2 en 3.  
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3.8 Natuurlijk peil 
Er zijn al meerdere studies geweest naar het mogelijke verloop en de effecten van een 
natuurlijk peil. In 2005 is in de studie Seizoensgebonden Peilbeheer IJsselmeergebied (SPIJ) 
gekeken naar de effecten van verschillende varianten voor seizoensgebonden peil in het 
IJsselmeergebied (Haasnoot, 2005). Een van de conclusies was dat een natuurlijker 
peilverloop beperkt gunstig kan zijn voor natuur, maar dat dit erg afhangt van het basisniveau 
waarop dit gebeurt. In combinatie met inrichtingsmaatregelen wordt het potentiële positieve 
effect van een natuurlijker peil sterk vergroot. In 2007 is er in expertsessie geweest waarin is 
aangegeven welke peilfluctuaties en welk peilverloop gunstig is voor de natuur. In Meijer et 
al. 2010 worden deze als volgt samengevat: 
 
Welke peilfluctuaties zijn wenselijk vanuit natuur? 
 
Momenteel zijn IJsselmeer en Markermeer te karakteriseren als grote tobbes water met relatief 
weinig land-water overgangen. Er is de ambitie geformuleerd de meren te ontwikkelen tot meer 
complete natuurlijke, zoete, dynamische laaglandmeren met een natuurlijke gradiënt bestaande 
uit voldoende land-water overgangen (grootschalig buitendijks moerasgebied, vooroevers en 
binnendijkse vernatting), een slibgradiënt inclusief luwe zones met helder doorzicht, vispassages 
etc. Pas na realisatie van grootschalige land-water overgangen (dus grote morfologische 
aanpassingen) heeft het zin om een natuurlijker peil te gaan voeren.  
 
Wat levert een natuurlijk(er) peilverloop op: 
 
• Langdurige inundatie (3 tot 4 maanden) gaat de opslag (groei) van wilgen tegen. 
• Een verhoogde voorjaarspiek van 1 tot 2 maanden in de periode maart-mei levert paaigronden 
en kraamkramers voor vis (snoekbaar en snoek). Deze poeltjes moeten in het voorjaar in contact 
komen met de meren zelf, zodat de jonge vis de kraamkamers/broedpoeltjes kan verlaten. Daarna 
kunnen de waterstanden in de paaigronden zakken zodat een waterschijf van 20 á 85 cm 
ontstaat. 
• In de zomer moet de waterstand zover zakken, dat er gedurende een paar maanden gronden in 
het moerasgebied en van de vooroevers droogvallen zodat er riet, en mogelijk ook zegges en 
biezen kunnen ontkiemen. De kieming vindt plaats in juni. Riet kan zich ook via uitlopers 
verspreiden, dit proces vindt vooral in juli en augustus plaats. 
• In het najaar en de winter komen er grote groepen vogels foerageren. Hiervoor zijn ondiep water 
gebieden nodig, het water moet dus niet té snel stijgen. 
• Daarnaast is er een korte piek in de waterstanden nodig om bestaande rietlanden ‘schoon’ te 
spoelen. Het dode organisch materiaal wordt hierdoor afgevoerd, waardoor er weer kieming van 
jonge planten kan plaatsvinden. Verbossing en verlanding van het moerasgebied wordt hiermee 
tegengegaan. Bovendien treden onder invloed van de peildynamiek erosie en 
sedimentatieprocessen in het moerasgebied op. Door peildynamiek blijft de kwaliteit en diversiteit 
in het systeem in stand. 
 
Op grond van deze wensen is vanuit natuur het volgende peilverloop ideaal: 

 
Weergave van uitkomsten expertbijeenkomst november 2007, uit: Meijer et al, 2010. 
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Ook in het kader van deze studie is in een expertbijeenkomst besproken wat het 
natuurlijke/gewenste peilverloop zou kunnen zijn. Het peil dat naar voren kwam voor het 
IJsselmeergebied (exclusief de Veluwerandmeren) is weergegeven in figuur 3.12. Voor de 
Veluwerandmeren is wordt het huidige peil als wenselijk gezien.  
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Figuur 3.12: Weergave van een mogelijk natuurlijk peil, weergegeven tenopzichte van de DPIJ peilvarianten voor het 
Markermeer, Gooimeer en Eemmeer. Het winterpeil is in deze variant gelijk aan huidig winterpeil (gemiddeld -30) met een 
peilopzet in maart tot +10, vervolgens snel uitzakken naar -30 voor half april en dan in de zomer zover uitzakken als 
toegestaan is, vanaf eind augustus het peil weer laten stijgen naar winterpeil.  
 
Stijgen boven huidig zomerpeil is gunstig voor de ontwikkeling van oeverplanten (riet en 
waterrriet). De peildynamiek gaat verlanding tegen en zorgt voor de uitspoeling van dood 
materiaal. Als de peilopzet na half april plaatsvindt kan dit schadelijk zijn voor 
broedvogelsoorten, voornamelijk voor Aalscholvers, en voor bepaalde habitattypen 
(kievitsbloemhooilanden)  Ook moet het uitzakken van het peil plaatsvinden voordat het water 
zodanig opwarmt dat de kans op stratificatie word vergroot. Stratificatie kan leiden tot 
mosselsterfte en de ontwikkeling van algenplagen. Dit peilverloop zou dan overeenkomen 
met de natuurlijke afvoer van de IJssel. Zie figuur 3.13. 
 

 
Figuur 3.13: weergave van het Friese Boezem peil in de negentiende eeuw ten opzichte van huidig (bron onbekend). 
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Peilopzet na april is zoals gezegd ongunstig voor broedvogels, daarnaast nemen dan ook 
variatie in en de hoogte van de windsnelheden af (zie figuur 3.14). Door deze afnemende 
windsnelheden is er minder dynamiek door scheefstand en golfwerking en worden de 
positieve effecten van peilopzet minder. In april is de dynamiek echter nog wel gunstiger dan 
in mei. Of een kortstondige peilopzet voornamelijk voordelen biedt of nadelen zal verdere 
studie moeten uitwijzen. 
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Figuur 3.14: weergave van de standaardeviaties van windsnelheden op Schiphol en de de IJsselafvoer bij Olst op basis 
van maandgemiddelden (variatie tussen jaren) en van daggemiddelden (gemiddelde variatie binnen een maand).  
 
Het is moeilijk om een uitspraak te doen over een peil dat het meest gunstig is voor de 
ecologie in het algemeen. De beschreven peilvariant komt het dichtst in de buurt van een 
natuurlijk peilverloop. Dit betekent niet dat het ook automatisch gunstig is voor alle 
Natura2000 doelsoorten. Ook de studie naar een ecologisch optimaal peil (Maarse 2010) laat 
zien dat het peilverloop op verschillende soorten een andere uitwerking heeft. De afweging 
moet dus gemaakt worden; een peil kiezen dat het best is voor bepaalde doelsoorten of een 
peil dat het meest een natuurlijk ecosysteem bevorderd.  
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4 Conclusie en Discussie 

In dit rapport is per Natura 2000 soort een beoordeling gegeven van de effecten van de DPIJ 
peilvarianten. Deze peilvarianten verschillen in toename van de waterdiepte, het opzetten van 
het peil aan het einde van de winter en het wel of niet uitzakken in de zomer. 
Door de peilverhoging treedt er een verschuiving op in de onderlinge verhouding van diepte- 
en hoogtezones. Doordat de diepte in het IJsselmeergebied over het algemeen geen 
geleidelijk verloop kent en het begrensd wordt door dijken kunnen de ondiepe zones niet 
meeschuiven met de waterdiepte naar hoger gelegen grond (zie bijlage C). 
 
Hierdoor komen met name de oever- en landgebonden soorten en habitats in de knel.  
In het IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Water neemt bij de peilvariant met de 
grootste verhoging (variant 3) het areaal ondiepten (met waterplanten) het sterkst af. Ook 
neemt het areaal water waar bentisch voedsel niet of minder goed bereikbaar is voor 
watervogels sterk toe. Ook de kans op stratificatie neemt toe bij een hoger peil. Hier treden 
dus verliezen op over de hele linie wat nadelig is voor de beoordeling van een groot deel van 
de Natura 2000 soorten. Voor het Markermeer, IJmeer, Gooimeer en Eemmeer geldt dat 
peilvarianten 3 en 4 een licht negatief effect hebben op de doelsoorten en peilvariant 4 
neutraal effect op de Natura 2000 doelen. Voor de Veluwerandmeren hebben peilvarianten 2 
en 3 licht negatieve tot positieve effecten, peilvariant 4 toont nagenoeg geen effecten. Tabel 
4.1 geeft een grof overzicht van de beoordeling.  
 
Tabel 4.1: overzicht van de Natura 2000 beoordeling van de verschillende peilvarianten per deelgebied, opgesplits in 
effcten op habitattypen en –soorten (HS), broedvogelsoorten (BV) en niet-broedvogelsoorten (NBV). Niet ingekleurd 
betekent geen doel voor dit gebied. 
 DPIJ  1 DPIJ 2 DPIJ 3 DPIJ 4 

  HS BV NBV HS BV NBV HS BV NBV 
IJsselmeer 0 - - - - -- -- 0 -- - 
Zwarte Meer 0 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 

Vossemeer en Ketelmeer 0  - 0  -- --  - - 

Markermeer en IJmeer 0 - -- 0 - -- 0 + + 0 

Gooimeer en Eemmeer 0  - 0  - 0  + 0 

Veluwerandmeren 0 + - 0 + - 0 0 0 0 

 
Aanbevelingen 
Het opzetten van het peil leidt in het IJsselmeergebied al gauw tot verlies aan ondiepe zones 
wat een negatief effect heeft op de ecologie in het gebied. De varianten met de hoogte 
peilopzet hebben daardoor de meest negatieve effecten. Doordat de grootste effecten 
plaatsvinden in de overgangszone van land naar water is compensatie of mitigatie van 
effecten mogelijk door dieptes en hoogtes te manipuleren, bijvoorbeeld door het opspuiten 
van zand aan de oevers en het aanleggen van eilanden. Hieraan zijn beperkingen van kosten 
en beschikbare ruimte. Een andere optie is verlies aan areaal te compenseren met 
verbetering van de kwaliteit van het restant. Dat kan tot op zekere hoogte met peilbeheer. 
Door een “natuurlijker” peilbeheer te voeren kan met name de kwaliteit van habitats op de 
land-waterovergang worden verbeterd. Dit is gunstig voor de diversiteit en het functioneren 
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van het totale ecosysteem, maar niet perse voor alle onder Natura 2000 aangewezen 
soorten.  
 
Omdat de eisen van afzonderlijke soorten vaak niet overeenstemmen, lijkt het verstandiger 
het peilbeheer te optimaliseren ten behoeve van de diversiteit en het ecologisch functioneren 
in het algemeen. Daarbij draait een groot deel van dit functioneren via dit “natuurlijk” peil om 
variatie, fluctuaties rond het streefpeil door afwijkingen en extremen bij storm, en om 
verschillen tussen jaren. Die grilligheid is van nature het grootst in de winter, neemt af vanaf 
eind maart en is relatief beperkt van mei t/m september. Zaken als paai van vis in habitats als 
ondergelopen gras- en rietland en het broedseizoen van grondbroeders zijn daar in principe 
op afgestemd. Zowel de peilopzet in het vroege voorjaar als het eventueel van daaruit weer 
uitzakkende zomerpeil dienen vooral in verband met die grondbroeders niet te laat worden 
ingezet. Verhogen van voorjaarspeil ten behoeve van het uitzakken lijkt in eerste instantie 
enigszins op gespannen voet te staan met het ruimtegebrek voor droge habitats. Het zou 
voor kale grondbroeders iets kunnen opleveren als het wordt gecombineerd met 
natuurontwikkeling, maar late, versterkte opzet verhoogt het risico voor soorten die daarvoor 
al eieren hebben. 
 
Hoe deze studie te verbeteren 
Deze studie focust op effecten van veranderingen in peilbeheer. Bij klimaatveranderingen 
kunnen temperatuurstijging en een verandering in nutriëntentoevoer van invloed kunnen zijn 
op het ecosysteem. Deze effecten zijn in deze studie niet meegenomen. Echter, deze 
ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke ecologische toestand van het 
gebied 
 
Voor verdere beoordeling is het aan te bevelen niet alleen te kijken naar de afzonderlijke 
gebieden maar ook naar de samenhang en andere (binnendijkse) gebieden. Daarbij is het 
ook belangrijk niet alleen naar de Natura 2000 doelsoorten maar ook naar het gehele 
ecosysteem te kijken. Ook zou verder kunnen worden ingezoomd op belangrijke gebieden. 
 
De effecten van het (mogelijk) verder uitzakken dan winterpeil zijn in deze studie niet 
uitgebreid bekeken. Hiertoe zou een gevoeligheidsanalyse gedaan kunnen worden. Om te 
kijken naar de mogelijke effecten van een ‘’natuurlijk’’ peil is het aan te bevelen deze variant 
ook door te rekenen met HABITAT en te analyseren op gelijke wijze. 
 
Voor gedetailleerdere studie is het mogelijk reeds beschikbare HABITAT modellen nog in te 
zetten, onder andere voor de Noordse Woelmuis, Rivierdonderpad en Meervleermuis. 
Daarnaast kan voor een ecosysteemanalyse nog meer gebruik gemaakt worden van de 
HABITAT berekeningen die zijn gedaan voor deze studie. Ook is het door de opzet het 
gebruik van kennisregels mogelijk om het HABITAT IJsselmeergebiedmodel te koppelen aan 
de PBL natuurpunten. 
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A-1  

A Peilstrategien DPIJ 

Tabel 2.1: waterpeilen t.o.v. per peilvariant en gebied (bron: DPIJ, 2011) 

 
Figuur 2.1: schematische weergave van het peilverloop in de vierverschillende peilvarianten 
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B Natura 2000 soorten en 
Habitateisen
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Code Type/Soorten Natura 2000

W
inter

Zom
er

Trek/rui

A
ltijd droog

< 175 dagen overstroom
d

> 175 dagen overstroom
d

A
ltijd onder w

ater

K
ransw

ieren

R
iet

G
rasland (ganzen)

B
odem

hoogte 50-100 cm

B
odem

hoogte 20-50 cm

B
odem

hoogte 0-20 cm

W
aterdiepte 0-20 cm

W
aterdiepte 20-50 cm

W
aterdiepte 50-100 cm

W
aterdiepte 100-200 cm

W
aterdiepte 200-500 cm

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden x x x x
H6430 ARuigten en zomen - Moerasspirea x x x x
H6430 BRuigten en zomen - Harig wilgenroosje x x x x
H7140 Overgangs- en trilvenen x
H3140 Kranswierwateren x x
H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden x x x
H1340 Noordse woelmuis x x x x
H1145 Grote modderkruiper x x
H1149 Kleine modderkruiper x p p p p
H1163 Rivierdonderpad x b b b b
H1318 Meervleermuis x b b b b
H1903 Groenknolorchis x
A017 Aalscholver x x x x x
A021 Roerdomp x x x x x x
A029 Purperreiger x x x x
A034 Lepelaar x x x x
A081 Bruine kiekendief x x x x x x
A119 Porseleinhoen x x x x x x
A137 Bontbekplevier x x x x
A151 Kemphaan x x x
A193 Visdief x x                                                                                 .
A292 Snor x x x x x x
A295 Rietzanger x x x x
A298 Grote karekiet x x x x x
A005 Fuut x x x x v v v v v
A017 Aalscholver x x x x v v v v v
A027 Grote zilverreiger x x x x x x x v v
A034 Lepelaar x x x x v v
A037 Kleine Zwaan x x x x x x s s p p p
A039 Toendrarietgans x x s s p p
A040 Kleine rietgans x x s s p p
A041 Kolgans x x s s p p
A043 Grauwe gans x x x x x x s s p p
A045 Brandgans x x x x s s p p p p
A048 Bergeend x x x x x x b
A050 Smient x x x s s x x
A051 Krakeend x x x x p p
A052 Wintertaling x x x p
A053 Wilde eend x x x x p p
A054 Pijlstaart x x p p
A056 Slobeend x s s
A058 Krooneend x x x x x p p p
A059 Tafeleend x x x x p,b p,b p,b p,b b
A061 Kuifeend x x x b b b
A062 Topper x b b b
A067 Brilduiker x b b b
A068 Nonnetje x x v v v v
A070 Grote zaagbek x x v v v v
A094 Visarend x x v v
A125 Meerkoet x x x x x x x x p,b p,b p,b p,b
A132 Kluut x x x x b
A140 Goudplevier x x s s s
A151 Kemphaan x x s s s
A156 Grutto x x s s s
A160 Wulp x x s s s
A177 Dwergmeeuw x x x v v
A190 Reuzenstern x x x x s s s v v
A197 Zwarte stern x x x x v v
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x = algemeen benodigd habitat, p,b, v = aanwezigheid waterplanten (p) benthos (b) of vis (v) benodigd, s = habitat als slaapfunctie
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C Diepteprofielen IJsselmeer, Markermeer en 
Veluwerandmeren 
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D Overzicht gebruikte kennisregels 

Deze bijlage beschrijft in het kort de kennisregels die in HABITAT zijn gebruikt voor deze 
studie.  
 
De niet-ecologische kennisregels zijn als volgt: 
 waterdiepte wordt berekend door waterpeil en morfologie van elkaar af te trekken; 
 overstromingsduur wordt berekend uit het peilverloop en de morfologie in dagen per jaar; 
 doorzicht wordt berekend uit het slibgehalte in de waterkolom met de volgende formule: 

1.44/(SlibWaterKolom*0.05); 
 het percentage licht op de bodem wordt berekend aan de hand van een formule van 

Scheffer (1998):  0.81+0.016*Chlorofylgehalte+(0.46/Doorzicht); 
 expositie wordt berekend door de het rekenkundig gemiddelde te nemen van de 

strijklengte in 8 windrichtingen en het aandeel van de tijd dat deze frequenties voorkomen 
(afkomstig van het ECOMIJ model, Janssen, 2000).  

 
Hierna volgt een korte beschrijving van de ecologische kennisregels. Voor meer informatie 
wordt verwezen naar de habitat wiki (http://habitat.deltares.nl) 
 
Kennisregels Waterplanten 
 
Algemeen 
Er zijn drie typen waterplanten: drijvend, ondergedoken en emergent.  
 
Milieurandvoorwaarden 
In zoete Nederlandse meersystemen wordt macrofytengroei voornamelijk bepaald door het 
lichtklimaat, welke gestuurd wordt door doorzicht, waterdiepte, nutriënten (omdat deze het 
doorzicht kunnen beïnvloeden) en elementen in watersamenstelling die het doorzicht 
beïnvloeden, zoals concentratie algen, detritus, zwevend stof, humuszuren. Het type 
sediment en zoutgehalte zijn voornamelijk van invloed op de soortsamenstelling, en niet 
zozeer op het totale areaal aan ondergedoken waterplanten. Verder kan graas door herbivore 
vogels in ondiepe delen van een meer een belemmering vormen voor de groei. Een andere 
belemmering voor de groei kan biomechanische verstoring zijn. Dit is vooral het geval in de 
late zomer en het najaar, wanneer de groeipiek van macrofyten voorbij is; macrofyten zijn dan 
minder goed bestand tegen vraat en golfslag (Schutten, 2005). 
 
Dosis-effect relaties 
De gebruikte response curves zijn afkomstig van het logistisch regressiemodel MACROMIJ 
(Van den Berg et al., 2003). Dit model is gebaseerd op meetgegevens uit de 
Veluwerandmeren. Om het model toepasbaar te maken op het diepere Markermeer is er een 
begrenzing gesteld aan de uitkomsten van het model wat betreft de diepte (voorkomen van 
macrofyten 0.2-3.5m diepte). 
De gebruikte formule voor de kans op voorkomen van macrofyten is de volgende: 
 
P_macrophytes_term = exp (4.47 - 0.018 * diepte - 1.1 * doorzicht + 0.005 * diepte * doorzicht 
+ 0.0000051 * diepte * wind + 0.0003 * doorzicht * wind - 0.0000047 * diepte * doorzicht * 
wind) 
 
HGI macrophytes =  P_macrophytes_term/(1 + P_macrophytes_term) 
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Validatie 
Deze rekenregels zijn getoetst aan de hand van meetgegevens in het Markermeer (Van de 
Wolfshaar en Haasnoot, 2007). Samengevat bleek hieruit dat het model in 74% de juiste 
uitkomst geeft. 
 
Referenties 
Haasnoot, M. en Van de Wolfshaar, K.E (2006) Habitat analyse in het kader van de 

Planstudie/MER voor Krammer, Volkerak en Zoommeer. WL report Q4015. 
Penning, W.E., Haasnoot, M., Kuijper, M. en Van Buren, R. (2006) Rekenregels voor 

macrofyten in meren ten behoeve van de KRW. WL | Delft Hydraulics rapport Q4058, 
Delft.  

Srivastava, J., Gupta, A. en Chandra, H. (2008) Managing water quality with aquatic 
macrophytes. Review on Environment, Science and Biotechnology 7, 255-266. 

https://public.deltares.nl/display/HBTDB/Waterplanten+-+zoet+water 
Van den Berg M.S., W. Joosse & H. Coops (2003) A statistical model predicting the 

occurrence and dynamics of submerged macrophytes in shallow lakes in the Netherlands. 
Hydrobiologia 506-509: 611-623. 

 
 
Kennisregels habitattype Chara 
 
Algemeen 
Kranswieren zijn de pioniers van minder voedselrijke, heldere wateren, waar ze dichte 
tapijten kunnen ontwikkelen die bestaan uit een of meerdere soorten kranswieren. De helft 
van de 40 kranswiersoorten in Europa komt voor in Nederland, waardoor Nederland van zeer 
groot belang is voor deze soorten. In de grote meren van het IJsselmeergebied komen in de 
ondiepe zone (0,5 - 2,5 m) kranswieren voor als de waterkwaliteit voldoende is en als er 
voldoende licht op de bodem doordringt. 
 
Milieuvoorwaarden 
Kranswieren hebben basische condities nodig (pH>6), komen voor in wateren met 
uiteenlopende chemische samenstelling en groeien op diverse bodems (zand, klei, veen) 
(Nat et al., 1994). Het meest bepalende voor het voorkomen van kranswieren is het doorzicht 
in de waterkolom. Dit bepaalt de maximale groeidiepte waarop lichtbeperking gaat optreden. 
Als zodanig zijn kranswieren gevoelig voor verhoogde troebelheid en kunnen onder zulke 
omstandigheden verdrongen worden door andere waterplanten en draadwieren. Bij matig 
verminderd doorzicht kunnen kranswieren zich vaak goed handhaven doordat ze zelf de 
helderheid van water stimuleren. Uitgebreid onderzoek in het IJsselmeergebied heeft 
aangetoond dat de factoren doorzicht en diepte het grootste deel het voorkomen van 
Kranswieren verklaren (Van de Wolfshaar en Haasnoot, 2007).  
 
Dosis-effect relaties 
Bij deze studie is gebruik gemaakt van de relaties van kranswieren met doorzicht van de 
waterkolom en de waterdiepte. Voor het doorzicht is een relatieve maat aangegeven voor 
lichtdoordringing in het water, waarbij aangenomen is dat fotosynthese van waterplanten niet 
meer mogelijk is als de lichtreductie op de bodem lager is dan 3%. De rekenregel voor 
waterdiepte is afgeleidt van de referentie-dieptegrens voor waterplanten voor de bepaling van 
de "begroeibare zone" (Van den Berg et al., 2003). De waterdiepte is watertype-specifiek. 
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Validatie 
Deze rekenregels zijn getoetst aan de hand van meetgegevens in het Markermeer (Van de 
Wolfshaar en Haasnoot, 2007). Samengevat bleek hieruit dat het model in 81% de juiste 
resultaten weer gaf. 
 
Referenties 
Nat, E. et al. (1994) Historisch en actueel verspreidingsbeeld van kranswieren in Nederland in 

samenhang met waterkwaliteitsfactoren. 
Van den Berg, M.S., M. Scheffer, E. van Nes & H. Coops (1999) Dynamics and stability of 

Chara sp. and Potamogeton pectinatus in a shallow lake changing in eutrophication level. 
Hydrobiologia 408/409: 335-342. 

Van den Berg M.S., W. Joosse & H. Coops (2003) A statistical model predicting the 
occurrence and dynamics of submerged macrophytes in shallow lakes in the Netherlands. 
Hydrobiologia 506-509: 611-623.  

Van de Wolfshaar, K.E. en M. Haasnoot (2007) Toetsing response curves Habitat. Pilot voor 
het Markermeer en de Voordelta. RWS-RIZA rapport.  

http://public.deltares.nl/display/HBTDB/H3140+-+Kranswierwateren 
 
 
Rekenregels Riet 
 
Algemeen  
Riet is een belangrijke soort in veel waterlichamen, naast dat het de oever helpt beschermen 
tegen onder andere erosie is voor veel diersoorten een geschikt tot vereist habitat. 
Diersoorten die riet als habitat hebben zijn onder andere de Noordse Woelmuis, Rietzanger, 
Roerdomp en Blauwborst. Het levert beschutting en voedsel.  
 
Milieurandvoorwaarden 
Riet groeit enkel in zoete wateren en het voorkomen ervan wordt bepaald door strijklengte, 
waterdiepte en peildynamiek. De waterdiepte is van invloed tot hoever riet waterwaarts kan 
groeien: dieper water betekend dat er langere stengels nodig zijn. Peildynamiek is van 
invloed op het vestigingsareaal van riet. Het gebied dat in de ruiperiode onder water staat 
(rond maart) zorgt ervoor dat daar geen riet kan kiemen en werkt ook gras in de hand. 
Peildynamiek bepaald zo, samen met de waterdiepte, de waterwaartse ontwikkeling van riet 
(Penning et al., 2006). Hoge gemiddelde strijklengtes zorgen voor beschadiging van het riet, 
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waarbij te hoge gemiddelde strijklengtes riet dusdanig beschadigt dat riet op die plek niet 
voorkomt.  
 
Dosis-effect relaties 
In deze studie zijn de drie milieurandvoorwaarden, waterdiepte, peildynamiek en strijklengte, 
meegenomen voor het bepalen van de habitatgeschiktheid van riet in het  Markermeer. De 
afleiding van de rekenregels komt van Haasnoot en van de Wolfshaar (2006), expert 
judgement en Penning et al., 2006. 
 
 

  

 

 

 
Validatie 
Deze dosis-effect relaties zijn gevalideerd voor het IJsselmeergebied en het Friese 
boezemmeer De Leijen (Penning et al., 2006).  
 
Referenties 
Haasnoot, M. en Van de Wolfshaar, K.E.. Habitat analyse in het kader van de 

Planstudie/MER voor Krammer, Volkerak en Zoommeer. WL report Q4015. 2006 
Penning, W.E., Haasnoot, M., Kuijper, M. en Van Buren, R. Rekenregels voor macrofyten in 

meren ten behoeve van de KRW. WL | Delft Hydraulics rapport Q4058, Delft. 2006 
https://public.deltares.nl/display/HBTDB/Oevervegetatie 
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Kennisregels Driehoeksmossel 
 
Algemeen 
Driehoeksmosselen zijn een sleutelsoort in het Markermeer. Ze vormen een bron van voedsel 
voor watervogels zoals de Kuifeend Aythya fuligula, de Tafeleend A. ferina, de Topper A. 
marila en de Meerkoet Fulica atra. Daarnaast beïnvloeden ze de helderheid van het water 
doordat ze voor hun voedsel algen uit het water filteren. 
  
Milieurandvoorwaarden 
De milieucondities die van belang zijn voor de driehoeksmossel zijn zoet water, bodemtype, 
waterdiepte, watertemperatuur en waterkwaliteit. Driehoeksmosselen vestigen zich op hard 
substraat zoals stenen en schelpen. Ze foerageren door algen te filteren uit het water. Hoge 
slibconcentraties in het water of op de bodem kunnen dit verhinderen en zorgen uiteindelijk 
voor verstikking. De diepte waarop mosselen voorkomen verschilt per gebied. Er zijn 
waarnemingen tot 50 meter diepte gedaan. De hoogste dichtheden vinden meestal plaats op 
een diepte tussen de 2 en 5 m. In ondieptes wordt de afwezigheid mogelijk veroorzaakt door 
de snelle temperatuurwisselingen, door predatiedruk door mosselen of door een hoge 
wintersterfte als gevolg van een lange periode met zuurstofloosheid bij ijsbedekking. Bij 
grotere dieptes (>5m) zijn temperatuur en zuurstofgehalte vaak limiterende factoren. De groei 
en reproductie van de driehoeksmosselen wordt beïnvloed door de watertemperatuur. In 
koude wateren (minder dan 15 C) is de periode van groei kort en is de reproductie minimaal 
(Morton, 1969; Lewandowski, 1982; Strayer, 1991). Ook warme wateren hebben een negatief 
effect op de populatie-ontwikkeling (Walz, 1974). Sterftecijfers nemen toe bij 
watertemperaturen van > 26-32 C (Strayer, 1991).  
 
Dosis-effectrelaties 
In deze studie zijn relaties voor waterdiepte, bodemtype, slibgehalte in de waterkolom, 
slibgehalte bodem fosfaatgehalte en schelpen op de bodem meegenomen. De gegevens 
over slibgehaltes komen uit de studie van het slibmodel (Genseberger en Boderie, 2009). De 
overige gegevens zijn meetgegevens van RWS. De effectrelaties zijn vergeleken met 
meetgegevens. Uit een ‘goodness of fit’ analyse blijkt dat in 76% van de resultaten 
overeenkomen met de metingen (Van der Wolfshaar &Haasnoot 2007). 
 
In deze studie is speciale aandacht besteed aan de relatie tussen filtratie van 
driehoeksmosselen  en slibconcentraties, zoals die in het Markermeer voorkomen. In 2008 
zijn er door Lara Pozzato, Miguel Dionisio Pires en Ellis Penning (Deltares) experimenten in 
het lab uitgevoerd naar mosselfiltratie van driehoeksmosselen onder verschillende 
anorganische slibconcentraties. Het slib was afkomstig uit het Markermeer. Behalve dat de 
mosselen blootgesteld werden aan slib is er ook een groenalg toegevoegd (1 concentratie, 3 
mg  C  L-1). Groenalgen zijn van hoge voedselkwaliteit. Duur van het experiment was 3 uur. 
Het oorspronkelijke idee achter dit experiment was om te kijken naar de kwaliteit en kwantiteit 
van de, door de mosselen uitgescheiden, pseudofaeces. Pseudofaeces zijn bolletjes met 
slijm die een mossel produceert om van ongewenste deeltjes af te komen. Hoewel de mate 
van filtratie als gevolg van slibconcentratie niet de aanleiding was van dit experiment is er 
mogelijk wel informatie uit dit experiment te halen over filtratie onder verschillende 
slibconcentraties. Daarbij kan gekeken worden naar zowel filtratie op het slib zelf als op de 
toegevoegde algen. Hieronder volgen de bevindingen. 
 
Filtratie van driehoeksmosselen op slib neemt met toenemende slibconcentraties af (Figuur 
1). Er lijkt een patroon in te zitten van een negatieve powerfunctie.  
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Fig
uur 1: filtratie (y-as, clearance rate, ml mossel-1 h-1) van driehoeksmosselen op verschillende 
slibconcentraties (x-as).  
 
Het patroon van het filtratiegedrag op de groenalg ziet er heel anders uit (polynoom). Hier 
wordt de hoogste filtratie waargenomen bij 0.5 g/L slib. De laagste waarde ligt bij 1 g/L.  
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Figuur 2: filtratie (y-as, clearance rate, ml mossel-1 h-1) van driehoeksmosselen op de 
groenalg Scenedesmus obliquus bij verschillende slibconcentraties (x-as).  
 
Op basis van een combinatie van bovenstaande figuren zou geconcludeerd kunnen worden 
dat een slibconcentratie van 1 g/L echt lastig is voor de mosselen. Bij deze concentratie is 
niet alleen de filtratie op slib zelf laag, maar ook die op de groenalg. Op den duur zou dit 
kunnen betekenen dat de mosselen weinig goed voedsel binnen krijgen (en teveel bezig zijn 
met het verwijderen van slib via pseudofaeces) waardoor ze niet goed groeien en misschien 
wel dood gaan. Harde data om dit te staven bestaan echter niet (oorspronkelijk voorgesteld in 
mosselvoorstel ANT IJsselmeer). Uit de hier gepresenteerde data kan alleen geconcludeerd 
worden dat een slibconcentratie van 1 g/L leidt tot een duidelijk lagere filtratie door de 
mosselen. 
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Vertaling modeluitvoer van het Slibmodel naar HSI mosselen (filtratie) 
 
Maximale anorganisch slib 
concentratie die in een jaar optreedt in 
de onderste laag van het model (nabij 
de bodem) 
(mg.l-1) 

HSI 

0 1 
100 1 
200 1 
300 1 
400 1 
500 1 
600 0.8 
700 0.6 
800 0.4 
900 0.2 
1000 0.0 
 
Validatie 
Deze dosis-effect relaties zijn gevalideerd voor het Markermeer, maar zonder de 
effectrelaties voor slibconcentraties. Voor de toevoeging van de effectrelaties voor 
slibconcentratie gaf het model in 75% van de bekeken punten het juiste antwoord. 
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Referenties 
Haasnoot, M. en Van de Wolfshaar, K.E.. Habitat analyse in het kader van de 

Planstudie/MER voor Krammer, Volkerak en Zoommeer. WL report Q4015. 2006 
Duel, H. en Specken B. Habitatmodel Driehoeksmossel en andere modellen voor het 

voorspellen van de populatie-omvang van de Driehoeksmossel Dreissena polymorpha in 
meren en rivieren. TNO-BSA werkdocument P94-026 1994 

Van der Lee, G., H. Duel, S. Groot, H. Aarts, R. Pouwels (2000). Kwaliteit van het HEP-
instrumentarium voor toepassing in het IJsselmeergebied. WL | Delft Hydraulics, WL-
rapport T2391 

Haasnoot, M. (2004) Memo validatie rekenregels Driehoeksmossel IJsselmeer. 
Van de Lee, G., H.F.P. van den Boogaard, W.E. Penning (2001). Achtergronddocument voor 

aanvulling van het habitatinstrument: 1. Flexibilisering invoer; 2. Onzekerheidsanalyse; 3. 
Validatie. WL rapport Q3433 

Noordhuis, R. & EJ. Houwing, 2003. Oorzaken en gevolgen van een vermoedelijke "crash" 
met betrekking tot waterkwaliteit, slibhuishouding en natuurwaarden. RIZA rapport 
2003.016, Lelystad. 

Van de Wolfshaar, K.E., M. Haasnoot, 2007. Toetsing dosis-effect relaties HABITAT. Pilot 
voor het Markermeer en de Voordelta. WL-report Q4327. 

https://public.deltares.nl/display/HBTDB/Driehoeksmossel+-+Dreissena+polymorpha 
 



 

 
1205221-000-VEB-0011, 6 april 2012, definitief 
 

 
Effecten van peilscenario's op de Natura 2000 doelen in het IJsselmeergebied 
 

D-9  

 
Benthosetende Watervogels 
 
Algemeen voorkomen 
Benthosetende watervogels zijn vogels die hun eten op of in de bodem zoeken. Dit zijn 
voornamelijk watervogels maar terrestrische foeragerende vogels doen dit ook wel. Binnen 
de bodemfauna-etende vogels zijn er verschillende klassen van vogels van waar en waarop 
er gefoerageerd wordt. 
 
Milieurandvoorwaarden 
Voor benthos-etende vogels is de waterdiepte, het voorkomen van voedsel (Platteeuw en 
Noordhuis, 2005;Haasnoot et al., 2005) en in het meer terrestrische gedeelte het type 
ecotopen (Haasnoot en Van de Wolfshaar, 2006) bepalend voor de habitatgeschiktheid. 
Duikvogels, zoals de brilduiker of tafeleend, zoeken hun plek om te foerageren in diepere 
gedeelten van een waterlichaam dan bijvoorbeeld de kluut of de lepelaar. Verder is voor de 
vogels die foerageren langs de randen van een waterlichaam het type ecotoop van belang 
voor waar welke vogel voor kan komen. Verder bepaald het type voedsel dat voorkomt in en 
rond een waterlichaam welk soort vogel waar foerageert.  
 
Dosis-effect relaties 
Verschil in waterdiepte zorgt voor een scheiding in foerageergebied tussen verschillende 
soorten vogels (Platteeuw en Noorhuis, 2005;Haasnoot et al., 2005). Langs de randen van 
waterlichamen zijn ecotopen sturende variabelen voor het voorkomen van vogelsoorten 
(Haasnoot en Van de Wolfshaar, 2006). In deze studie is vooral gekeken naar waterhoogte 
en de aanwezigheid van driehoeksmossel omdat terrestrische ecotopen nauwelijks 
voorkomen op de gebruikte uitsnede van het Markermeer. Voor andere bodemfauna dan 
driehoeksmosselen is geen nadere specificatie gemaakt. 

  
 
  
Validatie 
De dosis-effect relaties zijn getoetst aan meetgegevens van het Markermeer. De 
modelresultaten beschrijven enkel de habitatgeschiktheid voor het foerageren op 
bodemfauna (Van de Wolfshaar en Haasnoot, 2007). De gebruikte dosis-effect relaties zijn 
van toepassing in Nederland en geven een geschiktheid in het algemeen voor bodemfauna-
etende vogels en niet voor specifieke soorten. Voor specifieke soorten zijn eventueel 
additionele dosis-effect relaties nodig. 
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Referenties 
Haasnoot, M. en K.E. van de Wolfshaar (ed). Habitat analyse in het kader van de 

Planstudie/MER voor Krammer, Volkerak en Zoommeer. WL report Q4015. 2006 
Memo Platteeuw, M. en Noordhuis, R. RIZA 2005 
Haasnoot, M., Kranenbarg, J. en van Buren, R. Seizoensgebonden peilen in het 

IJsselmeergebied. WL report Q3889. 2005 
https://public.deltares.nl/display/HBTDB/Algemeen+-+Bodemfauna-etende+vogels 
 
 
Rekenregels Waterplant-etende vogels 
 
Algemeen  
Deze groep omvat vogels rond de waterlijn op vegetatie foerageren, dit zijn met name 
eenden, ganzen en zwanen. Zwanen en duikeenden bereiken grotere diepten dan ganzen en 
eenden.  
  
Milieurandvoorwaarden 
De habitatgeschiktheid van waterplantetende vogels wordt beïnvloed door de waterdiepte en 
de aanwezigheid van waterplanten. Waterdiepte bepaald de bereikbaarheid van de 
waterplanten, waardoor er een scheiding optreedt in foerageergebied tussen dieper duikende 
vogelsoorten (duikeenden en zwanen) en minder diep duikende vogelsoorten (eenden en 
zwanen). Het al dan niet voorkomen van waterplanten bepaald in eerste instantie de 
mogelijke habitatomvang, de diepte de uiteindelijke habitatgeschiktheid per klasse vogel 
(diepduikend versus minder diepduikend). 
 
Dosis-effectrelaties 
In deze studie is het voorkomen van waterplantetende vogels beperkt omdat het voorkomen 
van waterplanten beperkt is door de waterdiepte, die vrij snel toeneemt in het Markermeer. 
Wanneer de waterdiepte zodanig is dat er gefoerageerd kan worden, dan bepaald de 
aanwezigheid van waterplanten of er daadwerkelijk gegeten kan worden. Wanneer de 
habitatgeschiktheid van waterplanten hoger is dan 0.6 dan wordt er vanuit gegaan dat er 
voldoende waterplanten aanwezig zijn waarop gefoerageerd kan worden.  
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Validatie 
De dosis-effect relaties zijn gebaseerd op expert judgement van RIZA (Haasnoot et. al 2005). 
De relaties zijn alleen kwalitatief vergeleken met meetgegevens in het Markermeer, hierbij 
dient benadrukt te worden dat de modelresultaten alleen betrekking hebben op het leefgebied 
als voedsel gebied. Verder zijn de dosis-effect relaties bedoeld voor de berekening van de 
algemene geschiktheid voor plant-etende vogels en geven geen resultaten voor specifieke 
soorten. Voor specifieke soorten zijn eventueel additionele dosis-effect relaties nodig.  
 
Referenties 
Haasnoot, M. en K.E. van de Wolfshaar (ed). Habitat analyse in het kader van de 

Planstudie/MER voor Krammer, Volkerak en Zoommeer. WL report Q4015. 2006 
https://public.deltares.nl/display/HBTDB/Algemeen+-+Plant-etende+vogels 
 
 
Kennisregels ecotopen 
 
Algemeen 
Ecotopen zijn een relatief homogene, ruimtelijke gebiedseenheid van biotische en abiotische 
kenmerken. Ecotopen bepalen de leefomgeving van organismen en als zodanig het 
voorkomen van soorten in een bepaald gebied. 
 
Markermeer 
In deze studie is aan de hand van een aantal gegevens, zoals waterdiepte en strijklengte, 
tezamen met expert judgement gekomen tot een beslisboom die het Markermeer 
onderverdeeld in verschillende ecotopen (zie figuur beneden). 
 
Validatie 
Het model is niet gevalideerd, maar de expert judgement is voldoende bevonden om de 
rekenregels in deze studie te gebruiken. 
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Figuur. Schematische weergave kennisregels ecotopen. De rekenregels is een 
tabelclassificatie, waarbij meerder kaarten als invoer worden gebruikt. 
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