
Verslag als bedoeld in artikel 12 van EG-Vogelrichtlijn over de toepassing van de 

nationale maatregelen die krachtens de richtlijn zijn getroffen in Nederland in de 

periode 1996-1998. 

 

Artikel 3 

Het herstellen van aangetaste biotopen, het weer aanleggen van vernietigde 

biotopen en het aanleggen van nieuwe biotopen vindt plaats onder de noemer 

natuurontwikkeling. In dit kader zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd 

of in uitvoering genomen: Tiengemeten, Naardermeer (in het kader van het Life-

programma), Huis ter Heide, Duin en Kruidberg, Wieden, Kienveen, Dal van de 

Beerze (Kampina), Mantingerveld (Plan Goudplevier), Biesbosch (Noordwaard en 

Aakvlaai),  Achelse Kluis, Zandbosch, Viermannekes Brug, Geuldal, Mariapeel, 

Reuselse Moeren, Banisveld, it Soal, Vossemeer en Onderdijk.  

 

Artikel 4  

Speciale beschermingszones 

De navolgende gebieden zijn in bedoelde periode aangewezen als speciale 

beschermingszone: 

Biesbosch 8850 ha 

Dwingelderveld 3690 ha 

Kil van Hurwenen 1005 ha 

Zwin 128 ha 

Nieuwkoopse Plassen 2000 ha 

Friese IJsselmeerkust 5130 ha 

Fochteloërveen 2500 ha 

 

Daarnaast zijn kleinere voor vogels belangrijke gebieden aangewezen in het kader 

van de Natuurbeschermingswet. Het betreft hier Kapittelduinen, Hanenplas, Duinen 

bij Vogelenzang, Zwarte Meer, Duinen bij Overveen, Mosterdveen, Drontermeer en 

Vossemeer. De totale oppervlakte betreft 5092 ha. 

 

Soortenbeschermingsplannen 

Ten behoeve van de duurzame instandhouding van soorten van bijlage I zijn 

soortenbeschermingsplannen opgesteld en in uitvoering genomen voor de lepelaar 

en het korhoen. Daarnaast zijn soortenbeschermingsplannen opgesteld en in 

uitvoering genomen voor de kerkuil en de patrijs. 

 

Opvanggebieden voor ganzen 

Met boeren zijn overeenkomsten gesloten voor de opvang van overwinterende 

rotganzen, kolganzen, rietganzen en grauwe ganzen. Rust en voedsel zijn hiermee in 

die gebieden verzekerd. De gebieden hebben een totale oppervlakte van 13.500 ha. 
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Artikel 5 

In bedoelde periode is naar aanleiding van het Vergy-arrest van het Hof van Justitie 

(zaak C-149/94 een wijziging in de regelgeving geëffectueerd. Deze heeft betrekking 

op het houden van in gevangenschap gefokte vogels.  

 

Artikel 9  

Over de toegestane afwijkingen is jaarlijks aan de Commissie gerapporteerd. 

 

Artikel 10 

Aan projecten betreffende de bescherming en het beheer van vogels is financiële en 

andere steun verleend. 

Door Rijkswaterstaat wordt onderzoek gedaan naar de invloed van toxische stoffen 

op het broedsucces van visetende vogels. 

De bestandsontwikkeling van in Nederland voorkomende broedvogels en trekvogels 

wordt gevolgd in het kader van landelijke monitorprogramma’s. 

Onder leiding van de Nederlandse Ringcentrale worden gegevens verzameld aan de 

hand van ringonderzoek. 

Door SOVON Vogelonderzoek Nederland is onderzoek gedaan naar actuele 

vogelwaarden in reeds aangewezen en nog aan te wijzen speciale 

beschermingszones en andere belangrijke vogelgebieden.  
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