
Overzichtskaart 1. Begrenzing van het Zuidlaardermeergebied, provinciebegrenzing 
en de polders binnen het gebied.  



Overzichtskaart 2. Eigendomssituatie binnen het Zuidlaardermeergebied. 
Bron:Provincie Groningen, Provincie Drenthe en Dienst Landelijk Gebied Noord 



Overzichtskaart 3. Grondsoorten in en rondom het Zuidlaardermeergebied. Bron: 
WUR Alterra. 



Overzichtskaart 4. Gemalen, stuwen, sluizen en hoofdwatergangen in en om het 
Zuidlaardermeergebied. Bron: Waterschap Hunze & Aa’s.  



Overzichtskaart 5. Peilgebieden in en rond het Zuidlaardermeergebied. Bron: 
Waterschap Hunze & Aa’s. 



 Overzichtskaart 6. Waterdiepten in het Zuidlaardermeer. 

 



Overzichtskaart 7. Verspreiding van territoria van aangewezen Roerdomp, 
Porseleinhoen en Rietzanger in het Zuidlaardermeergebied op basis van 
gegevens uit de periode 2010-2015. 

 



Overzichtskaart 8. Belangrijke slaapplaatsen van Toendrarietgans, Kolgans en 
Smient in het Zuidlaardermeergebied. Bron: J. Nienhuis.  



Overzichtskaart 9. De planologische natuurbescherming in en om het 
Zuidlaardermeergebied. Bron: Provincie Groningen & Provincie Drenthe.  



Overzichtskaart 10. Ecologische hoofdstructuur en -verbindingszones in en om 
het Zuidlaardermeergebied. Bron: Provincie Groningen & Provincie Drenthe.  



 

Overzichtskaart 11. Recreatie in en om het Zuidlaardermeergebied. 



Overzichtskaart 12. Gebieden in het Zuidlaardermeer waar kitesurfen is 
toegestaan.  

 



Overzichtskaart 13. Wegen en fietspaden in en rond het Zuidlaardermeergebied. 



  

Overzichtskaart 14. Potenties voor de ontwikkeling van nieuw biotoop voor 
Roerdomp in de oeverlanden van het Zuidlaardermeer. 
 

 



Overzichtskaart 15. Verstoring vanuit wegen, woningen en bedrijven van de 
aangewezen soorten in het Zuidlaardermeergebied. 



Overzichtskaart 16. Oppervlak geschikt foerageergebied van Kleine zwaan, 
Toendrarietgans, Kolgans en Smient in de 5 kilometerzone rondom het  
Zuidlaardermeergebied. 

 



Overzichtskaart 17. Voor broedende Roerdompen kwetsbare gebieden in het 
Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Hier dient gedurende het hele jaar in 
ieder geval sterk verstorende recreatieve activiteiten zo veel mogelijk worden 
voorkomen. De kaart moet worden beschouwd als een risicokaart en niet als 
beleidskaart om te komen tot een verbod van reguliere recreatieve activiteiten 
in het gebied. 

    

 



 

 

 

 



Overzichtskaart 18. Geïntegreerde kaart met verstoringsrisico's voor Roerdomp en 
Smient in het Zuidlaardermeer. Aangegeven zijn ook de locaties waar er 
minder kans is op het verstoren van smient en roerdomp. De kaart moet 
worden beschouwd als een risicokaart en niet als beleidskaart om te komen 
tot een verbod van reguliere recreatieve activiteiten in het gebied. 

 



 

Overzichtskaart 19. Verspreiding van territoria van water- en moerasvogels in 
het Zuidlaardermeergebied die opgenomen zijn in de Rode lijst van kwetsbare 
vogelsoorten. De verspreiding is gebaseerd op gegevens uit de periode 2010-
2014. Een overzicht van de telgebieden met het daarbij behorende meest 
recente waarnemingsjaar is aangegeven in figuur 20. 

 



Overzichtskaart 20. Verspreiding van territoria van weidevogels in het 
Zuidlaardermeergebied die opgenomen zijn in de Rode lijst van kwetsbare 
vogelsoorten. De verspreiding is gebaseerd op gegevens uit de periode 2010-
2014. Een overzicht van de telgebieden met het daarbij behorende meest 
recente waarnemingsjaar is aangegeven in figuur 20. 

 



Overzichtskaart 21. Verspreiding van territoria van overige vogelsoorten in het 
Zuidlaardermeergebied die opgenomen zijn in de Rode lijst van kwetsbare 
vogelsoorten. De verspreiding is gebaseerd op gegevens uit de periode 2010-
2014. Een overzicht van de telgebieden met het daarbij behorende meest 
recente waarnemingsjaar is aangegeven in figuur 20. 

 



Overzichtskaart 22. Overzicht van de telgebieden van vogels met het daarbij 
behorende meest recente waarnemingsjaar. Op basis van telgegevens uit deze 
telgebieden zijn de verspreidingskaarten van figuur 17 t/m 191 gebaseerd. 

 
 


