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Natura 2000 gebied 101 – Duinen Goeree & Kwade Hoek 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Duinen 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL9801079 + NL2000006 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Delta Nutbedrijven, 

Rijkswaterstaat, particulieren 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente:  Goedereede 
Oppervlakte:  1.568 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek omvat een aantal duingebieden aan de noordwestkant van 
Goeree plus de aan de zeezijde gelegen Kwade Hoek.  
De Kwade Hoek dankt zijn naam aan het feit dat, vooral bij storm, schepen vast kwamen te zitten op 
de daar aanwezige zandbanken. De Kwade Hoek is het meest noordelijkedeel van het 
intergetijdengebied van de Voordelta en vormt hier de overgang van kwelder naar strandvlakte.  
 Door de aanleg van een stuifdijk in de jaren 60 en de Haringvlietdam in de jaren 70 werden 
zeestromen en geulen als het ware zeewaarts afgebogen, waardoor er een concentratie van 
zandbanken voor de kust ontstond. De zandbanken, waaronder een grote haak in het noordoosten, 
vallen bij eb grotendeels droog en groeien elk jaar nog aan. Geologische processen die bij de opbouw 
van de Nederlandse kust een rol hebben gespeeld zijn in het gebied nog dagelijks waarneembaar.  
Het gebied bestaat aan de zeezijde uit strand, waar spontaan duintjes zijn ontstaan, en slikken. 
Doordat deze modderige platen dagelijks worden overspoeld met zeewater zijn ze nauwelijks 
begroeid. Meer landinwaarts liggen schorren die doorsneden worden door kronkelige kreken. Achter 
de duintjes hebben zich vochtige primaire duinvalleien ontwikkeld. Het is dus een afwisselend en 
dynamisch landschap met primaire duinvorming, slikken, schorren, valleien en duinstruweel.  
De duinen van Goeree zijn ontstaan in de vroege Middeleeuwen. Uit die tijd stammen de West-, 
Middel- en Oostduinen. Door herhaaldelijke verstuiving zijn deze duingebieden afgevlakt. De 
duingebieden langs de kust zijn jonger. Het kalkrijke duingebied van de kop van Goeree bestaat uit 
vier deelgebieden die onder andere de botanisch meest soortenrijke vroongronden in ons land, een 
vorm van het habitattype grijze duinen, herbergen. De Westduinen en de Middelduinen hebben een 
reliëfarm, golvend duinlandschap met kleine laagtes en duintjes, waarin een kleinschalig mozaïek van 
duingrasland en duinvalleien aanwezig is, deels met bos beplant. De Oostduinen is een vergraven 
kopjesduingebied met infiltratiegeulen, duinvalleien, droog duingrasland en duinstruweel. De duinen 
aan de westkant van Goeree (Westhoofd en Springertduinen) bestaan uit kalkarme duinen, veel 
duinstruweel en een duinvallei (Westhoofdvallei).  
 
 
Begrenzing  
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) Duinen Goeree is op de kaart op 
technische punten aangepast: 

• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van 
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. 

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen, 
wateren, perceelscheidingen en bosranden. 
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• De zeewaartse grens van het Habitatrichtlijngebied bij Kwade Hoek is gelijkgetrokken met die 
van het Vogelrichtlijngebied Kwade Hoek. Verder verschil in begrenzing met dit 
Vogelrichtlijngebied (duinen) betreft een logisch verschil dat blijft gehandhaafd. 

• De zeewaartse begrenzing van het gebied ten westen van het Flaauwe Werk is gelegd op de 
duinvoet van het buitenduin (zie ook volgende paragraaf). 

Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea’s. 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op enkele plaatsen aangepast: 

• Het Zuiderdiep en omgeving (137 ha) ten westen van Stellendam (N57) zijn overgeheveld naar 
Habitatrichtlijngebied Haringvliet omdat het in landschappelijk opzicht beter daarbij aansluit. 
Bovendien zal het Zuiderdiep een belangrijke functie gaan vervullen in de ontwikkeling van 
brakke natuur in de Zuiderdieppolders (ten noordoosten van Stellendam), die onderdeel 
worden van Habitatrichtlijngebied Haringvliet. 

• Ten noordwesten van Havenhoofd (ca. 5,5 ha) en ten westen van de Springertpolder (ca. 1,1 
ha) is het gebied uitgebreid met terrein dat deel uitmaakt van het duingebied. 

 
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is op twee plaatsen aangepast teneinde de grens van het 
Vogelrichtlijngebied aan de landzijde te leggen op de overgang van kwelder naar duingebied (de 
watervogels waarvoor het gebied is aangewezen maken niet of nauwelijks gebruik van het 
duingebied). Dit levert een uitbreiding op van ca. 3 ha ten oosten van Havenhoofd en een verkleining 
van ca. 15 ha tussen de Oostduinen en Ouddorp. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H1310 Zilte pionierbegroeiingen 
H1320 Slijkgrasvelden 
H1330 Schorren en zilte graslanden 
H2110 Embryonale duinen 
H2120 Witte duinen 
H2130 Grijze duinen 
H2160 Duindoornstruwelen 
H2190 Vochtige duinvalleien 
H6430 Ruigten en zomen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1014 Nauwe korfslak  
H1340 Noordse woelmuis 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A005 Fuut – n  
A017 Aalscholver - n 
A034 Lepelaar - n 
A043 Grauwe gans - n 
A045 Brandgans - n 
A048 Bergeend - n 
A052 Wintertaling - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A130 Scholekster - n 
A132 Kluut - n 
A137 Bontbekplevier - n 
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A141 Zilverplevier - n 
A144 Drieteenstrandloper - n 
A149 Bonte strandloper - n 
A157 Rosse grutto - n 
A160 Wulp - n 
A162 Tureluur – n 
 
Voorstel tot het toevoegen aan de database: 
A138 Strandplevier – b 5 
 
 
Kernopgaven 
 
2.01 Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen 

H2120 en embryonale duinen H2110 o.m. van belang als habitat voor kleine mantelmeeuw 
A183, dwergstern A195, bontbekplevier A137 en strandplevier A138. 

2.05 Open vochtige duinvalleien, inclusief vochtige duinbossen: Behoud oppervlakte en 
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige 
duinvalleien H2190 als habitat van roerdomp A021, lepelaar A034, blauwe kiekendief 
A082, velduil A222, noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis 
H1903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). Op Terschelling en 
Schiermonnikoog meer ruimte voor duinbossen (vochtig) H2180_B. 

2.06 Graslanden: Ontwikkeling heischrale graslanden *H6230, grijze duinen (heischraal) 
*H2130_C en blauwgraslanden H6410 op kansrijke locaties. 

 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en 

andere zoutminnende planten 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting De zilte pionierbegroeiingen van de Kwade Hoek vormen binnen de Zeeuwse en Zuid-

Hollandse eilanden de beste voorbeelden, zowel wat betreft de zilte 
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) als de zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur 
(subtype B).  

 
H1320 Schorren met slijkgras vegetatie (Spartinion maritimae) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
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Toelichting Het habitattype slijkgrasvelden is marginaal aanwezig en alleen in de vorm met de exoot 
engels slijkgras. 

 
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A). 
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden verkeert landelijk in een matig ongunstige 

staat van instandhouding. De schorren en zilte graslanden, buitendijks  (subtype A) van 
de Kwade Hoek behoren binnen de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden tot de weinige 
voorbeelden van het type op zandige bodem.  

 
H2110 Embryonale wandelende duinen 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype embryonale duinen is landelijk niet bedreigd, maar bij de Kwade Hoek 

ligt één van de weinige aangroeiende duingebieden in Zuidwest-Nederland waarvan dit 
habitattype een onderdeel vormt. Het habitattype is onder andere van belang als 
broedbiotoop van strandplevieren (A138). 

 
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”) 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype witte duinen is landelijk niet bedreigd, maar bij de Kwade Hoek ligt één 

van de weinige aangroeiende duingebieden in Zuidwest-Nederland met een dynamische 
zeereep. Het habitattype witte duinen is onder andere van belang als broedbiotoop voor 
strandplevieren (A138). 

 
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en 

behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkarm (subtype B) en grijze duinen, 
heischraal (subtype C). 

Toelichting Wat betreft grijze duinen, een habitattype dat landelijk in zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkeert, wordt in het Natura 2000 gebied onderscheid gemaakt tussen 
de vroongronden en overige duingraslanden. Voor de vroongronden wordt behoud van 
de huidige kwaliteit en oppervlakte nagestreefd, zowel van de grijze duinen, heischraal 
(subtype C) als van grijze duinen, kalkarm (subtype B). De vroongronden (in het 
bijzonder van de Westduinen en Middelduinen) leveren de grootste bijdrage voor 
heischrale duingraslanden met als bijzonderheid de herfstschroeforchis in de 
Westduinen. Recent is in de Middelduinen veel geïnvesteerd in herstel van de 
hydrologie van deze vroongronden met adequate beheersmaatregelen (begrazing). 
Voor de jonge duinen is verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de oppervlakte 
van habitattype grijze duinen, kalkrijk (subtype A) een opgave vanuit de vergraste 
begroeiingen of struweel. Het gebied levert een zeer grote bijdrage aan het landelijke 
doel voor grijze duinen, kalkarm (subtype B) en grijze duinen, heischraal (subtype C). 

 
H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit Enige achteruitgang oppervlakte ten gunste van 

habitattype H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan. 
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en 

landelijk niet bedreigd. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor 
onder meer habitattype H2130 grijze duinen. Het type komt lokaal in goede kwaliteit 
(met veel struweelsoorten) voor op locaties die niet conflicteren met de doelstellingen 
voor habitattype H2130 grijze duinen of habitattype H2190 vochtige duinvalleien. Op 
dergelijke locaties is behoud van belang. Om kwaliteit te behouden moeten alle 
successiestadia in het gebied aanwezig zijn, ook de jonge stadia die als matig zijn 
beoordeeld. 
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H2190 Vochtige duinvalleien 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water (subtype 

A), uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk 
(subtype B) en vochtige duinvalleien, ontkalkt (subtype C). 

Toelichting In dit gebied komen enkele goed ontwikkelde vochtige duinvalleien, open water 
(subtype A), vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) en vochtige duinvalleien, 
ontkalkt (subtype C) voor, zoals in de Meinderswaalvallei, in de Kwade Hoek en in de 
Middelduinen. In de Middel- en Oostduinen wordt gewerkt aan uitbreiding oppervlakte 
en kwaliteitsverbetering van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) en vochtige 
duinvalleien, ontkalkt (subtype C). Daarnaast bevat het gebied echter ook een aantal 
verdroogde en verruigde valleien (o.a. Westhoofdvallei, Kwade Hoek) waar uitbreiding 
van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) mogelijk is. 

 
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B). 
Toelichting Het betreft een sterk bedreigde en in het duingebied zeldzame brakke variant van het 

habitattype ruigten en zomen, gekenmerkt door heemst en echt lepelblad. Het betreft 
het habitattype ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B). Door de grote 
dynamiek bestaan in de Kwade Hoek goede mogelijkheden voor duurzaam behoud van 
het habitattype. Andere voorbeelden van dit habitattype met heemst in Zuidwest-
Nederland zijn verdwenen of als gevolg van verzoeting veel moeilijker duurzaam te 
behouden. 

 
Soorten 
H1014 Nauwe korfslak 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het betreft één van de gebieden die de grootste bijdrage leveren voor de nauwe 

korfslak. 
 
H1340 *Noordse woelmuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De exacte verspreiding binnen het gebied is niet bekend. De noordse woelmuis is in de 

drie kilometerhokken, die geïnventariseerd zijn, ook aangetroffen. Het voornaamste 
gebied voor de soort is waarschijnlijk de Kwade Hoek, terwijl de soort ook daarbuiten in 
wat ruigere duinvalleien voorkomt. 

 
Broedvogels 
A138 Strandplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de 

populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren. 
Toelichting Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet voor uitbreiding 

van de populatie strandplevieren gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen 
in het Deltagebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied zullen wel 
worden onderzocht. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd 
(gebaseerd op een 5 jaarsgemiddelde) vanwege het sterk wisselende voorkomen per 
gebied. 

 
Niet-broedvogels 
A005 Fuut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen futen 

fluctueren zonder duidelijke trend, net zoals in de Voordelta en Oosterschelde. Er is 
geen sprake van een toename. De landelijk matig ongunstige staat van instandhouding 
heeft vooral betrekking op de situatie in het IJsselmeergebied, niet op de duinen. 
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A017 Aalscholver 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 250 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Tot voor kort was er een toename in aantallen zoals in de Oosterschelde, 
maar zeer recent (2003) zijn lage aantallen waargenomen. Handhaving van de huidige 
situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A034 Lepelaar 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen lepelaars zijn in de nazomer van internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het aantal 
lepelaars in de Kwade Hoek is verbonden aan de aantallen in enkele omliggende 
gebieden (Kiekgat, mogelijk Scheelhoek en recent Westplaat). De aantallen fluctueren 
sterk, maar er is geen toename waargenomen zoals in Voordelta (Westplaat) en 
Oosterschelde. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke 
staat van instandhouding is gunstig.  

 
A043 Grauwe gans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 240 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Het verloop van de aantallen is hetzelfde als dat van een aantal 
grondeleenden in de Voordelta. In de jaren negentig was er een daling die zich 
inmiddels heeft hersteld. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A045 Brandgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 110 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.  De 
draagkrachtschatting heeft alleen betrekking op de foerageerfunctie. Voor de 
slaapplaatsfunctie zijn geen aantallen bekend. De aantallen zijn laag en fluctueren sterk. 
Er is geen toename van de aantallen zoals in de Oosterschelde. Handhaving van de 
huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig.  

 
A048 Bergeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Voor de bergeend vormt de Kwade Hoek (samen met de Westplaat) o.a. een 
verzamelplaats voor de ruitrek. Daardoor wijkt het seizoensverloop van de aantallen af 
van het verloop in andere delen van de Delta, met maxima voor en na de rui (juni/juli en 
september). De trend is niet significant, maar met een toenemende tendens anders dan 
in de Voordelta. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke 
staat van instandhouding is gunstig.  

 
A052 Wintertaling 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 530 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen 

zijn recent toegenomen. Het dal in de jaren negentig die de trends van de meeste 
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grondeleenden in de Voordelta vertonen, ontbreekt bij de Kwade Hoek. Handhaving van 
de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave. 

 
A054 Pijlstaart 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 200 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting De pleisterende aantallen pijlstaarten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen fluctueren en er valt 
geen duidelijke trend uit af te leiden. Het dal in de jaren negentig die de trends van de 
meeste grondeleenden in de Voordelta vertonen, ontbreekt bij de Kwade Hoek. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke 
herstelopgave. 

 
A056 Slobeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen 

zijn toegenomen. Het dal in de jaren negentig die de trends van de meeste 
grondeleenden in de Voordelta vertonen, ontbreekt bij de Kwade Hoek. Handhaving van 
de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A130 Scholekster 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 790 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de scholekster o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De aantalsontwikkeling herinnert aan die van de Westerschelde, met vanaf 
begin jaren negentig een toename, gevolgd door een sterke afname vanaf 1998 en een 
recent herstel in 2003. Er is echter geen sprake van een duidelijke trend over de gehele 
periode.  

 
A132 Kluut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 180 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kluut o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

De waargenomen aantallen betreffen vooral pleisterende vogels in de periode maart-
augustus. Voor de kluut vormt de Kwade Hoek (buitenste strandhaak) een belangrijk 
ruigebied, waar soms meer dan 1000 vogels gebruik van maken. De seizoenspiek valt 
daardoor in juli. De tijdelijk verhoogde aantallen in de tweede helft van de jaren 
negentig zijn min of meer complementair met een dal in die periode in de Voordelta 
(Westplaat). Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke 
herstelopgave.  

 
A137 Bontbekplevier 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Aantallen bontbekplevieren zijn van nationale betekenis in de trektijd, met name in 

augustus/september en mei. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als 
foerageergebied en als slaapplaats. De aantallen zijn begin jaren negentig toegenomen, 
daarna waren er grote fluctuaties zonder duidelijke trend. Handhaving van de huidige 
situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. De 
populatie waartoe de meeste bontbekplevieren van de Kwade Hoek waarschijnlijk 
behoren (doortrek naar West- en Zuid-Afrika, met een piek in mei), neemt mogelijk 
internationaal af. 
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A141 Zilverplevier 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  De aantallen zilverplevieren zijn van regionale betekenis in de trektijd, met name in 

augustus-oktober en in mei. De aantallen zijn net zoals andere soorten sinds begin jaren 
negentig toegenomen, alleen in de Voordelta (Westplaat) is dat niet het geval. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A144 Drieteenstrandloper 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de drieteenstrandloper o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Pleisterende en doortrekkende vogels zijn in de gehele Voordelta van 
nationale betekenis in de periode oktober-mei. De aantallen zijn toegenomen, net zoals 
in andere delen van de regio. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er 
is geen landelijke herstelopgave. 

 
A149 Bonte strandloper 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 800 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de bonte strandloper o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Pleisterende en doortrekkende aantallen zijn van regionale betekenis in de 
periode oktober-mei. De aantallen zijn net zoals andere steltlopers van het 
intergetijdegebied sinds begin jaren negentig toegenomen, in tegenstelling tot 
Voordelta (Westplaat). De trend komt statistisch echter uit op neutraal door semi-
cyclische fluctuaties die ook in de Oosterschelde zichtbaar zijn (strenge winters). 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A157 Rosse grutto 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de rosse grutto o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De soort is vooral aanwezig in de trektijd, met name in augustus/september 
en mei. Net als andere steltlopers van het intergetijdegebied zijn de aantallen sinds 
begin jaren negentig toegenomen, in tegenstelling tot in de Voordelta (Westplaat). 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A160 Wulp 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 420 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

De soort is vooral aanwezig tijdens de najaarstrek (juli-oktober). De aantallen zijn 
toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat 
van instandhouding is gunstig. 

 
A162 Tureluur 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 390 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de tureluur o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Pleisterende aantallen zijn van nationale betekenis, met name in mei-juli. 
Net zoals andere steltlopers van het intergetijdegebied zijn de aantallen sinds begin 
jaren negentig toegenomen, in tegenstelling tot in de Voordelta (Westplaat). De soort 
verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. 
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Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H1310_A  Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) - + = = 
H1310_B  Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) + + = = 

H1320 Slijkgrasvelden   - - - - = = 
H1330_A  Schorren en zilte graslanden 
 (buitendijks)  

- + = = 

H2110 Embryonale duinen   + + = = 
H2120 Witte duinen - + = = 
H2130_A  Grijze duinen (kalkrijk) - - + > > 

H2130_B  Grijze duinen (kalkarm) - - + = = 
H2130_C  Grijze duinen (heischraal) - - ++ = = 

H2160 Duindoornstruwelen + + = (<) = 
H2190_A  Vochtige duinvalleien (hogere 
 moerasplanten) 

- + = > 

H2190_B  Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - + > > 
H2190_C  Vochtige duinvalleien (ontkalkt) - + > > 

H6430_B  Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) - + = = 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1014 Nauwe korfslak - - = = 
H1340 Noordse woelmuis - - + = = 

 
Broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A138  Strandplevier - - + = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A005 Fuut - - = = 

A017 Aalscholver + - = = 
A034  Lepelaar + - = = 

A043 Grauwe gans + - = = 
A045 Brandgans + - / s+ = = 

A048 Bergeend + - = = 

A052 Wintertaling - - = = 
A054 Pijlstaart - - = = 

A056 Slobeend + - = = 
A130 Scholekster - - - = = 

A132 Kluut - - = = 

A137 Bontbekplevier + + = = 
A141 Zilverplevier + - = = 

A144 Drieteenstrandloper - - = = 
A149 Bonte strandloper + - = = 

A157 Rosse grutto + - = = 

A160 Wulp  + - = = 
A162 Tureluur - - = = 
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5 Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie. 


