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Natura 2000 gebied 109 - Haringvliet 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Noordzee, Waddenzee en Delta 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL1000015 + NL9802018 
Beschermd natuurmonument: 21 natuurmonumenten (BN/SN) 
Beheerder:  Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Bernisse, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, 

Korendijk, Middelharnis, Oostflakkee 
Oppervlakte: 11.633 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving 
 
Het Haringvliet is een afgesloten zeearm die via een open verbinding met het Hollands Diep deel 
uitmaakt van de delta van Rijn en Maas. Na de voltooiing van de Haringvlietsluizen in 1970 viel het 
getij in het voormalige brakke getijdengebied grotendeels weg. Het water werd zoet tot aan de 
sluizen en het getij werd beperkt. Het Haringvliet vormt nu een groot zoetwaterbekken, dat alleen via 
Spui, Oude Maas en Nieuwe Waterweg nog in verbinding staat met de Noordzee. Het peil wordt 
beïnvloed door de Haringvlietsluizen en de bovenstroomse stuwen.  
Aan de oevers van Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee bestaat het landschap 
uit grasgorzen, riet- en biezenvelden, begroeide en onbegroeide zand- en slikplaten grenzend aan het 
open water. Een aantal voormalige platen zijn door vooroeververdediging en aanvulling met grond 
uitgegroeid tot uitgestrekte gebieden (Ventjagersplaten en Slijkplaat).  
In het Haringvliet ligt het eiland Tiengemeten. Een deel van de rietlanden en zilte gorzen is door 
begrazing omgevor md in grasland van brakke bodem (zilverschoonverbond), terwijl onbegraasde 
delen zich ontwikkeld hebben tot riet, brakke ruigte en struweel.   
 
 
Begrenzing  
 
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn 
op de kaart op enkele technische punten verbeterd: 

• 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. 

• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze 
geheel binnen het Vogel- en Habitatrichtlijngebied vallen. 

• Onlogische verschillen (< 25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn opgeheven door 
de meest ruime grens aan te houden. 

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

• Langs het Voornes Duin is de grens gelegd op die van het Vogelrichtlijngebied (+ 5 ha). 
• Uitbreiding met de Zuiderdieppolders (ca. 400 ha) ten noordoosten van Stellendam waar 

getijdennatuur zal worden gerealiseerd ten behoeve van onder meer *H1340 noordse 
woelmuis en H1330 schorren en zilte graslanden. 

• Het Zuiderdiep en omgeving ten westen van Stellendam (N57) zijn overgeheveld van Duinen 
Goeree naar dit gebied omdat het in landschappelijk opzicht hierbij beter aansluit. Bovendien 
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zal het Zuiderdiep een belangrijke functie gaan vervullen in de ontwikkeling van brakke 
natuur in de Zuiderdieppolders. 

 
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied Haringvliet is uitgebreid met het Zuiderdiep en omgeving 
(ca. 137 ha) ten westen van Stellendam (N57). Dit gebied bestaat voor een belangrijk deel uit water en 
moeras dat een functie vervult voor diverse soorten watervogels waarvoor het Haringvliet is 
aangewezen. De Zuiderdieppolders worden niet onder de Vogelrichtlijn aangewezen omdat de 
begrenzingensystematiek zoals die in maart 2000 is vastgesteld, geen rekening houdt met 
toekomstige ontwikkelingen. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H3270 Slikkige rivieroevers 
H6430 Ruigten en zomen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1095 Zeeprik  
H1099 Rivierprik  
H1102 Elft  
H1103 Fint  
H1106 Zalm  
H1134 Bittervoorn   
H1163 Rivierdonderpad  
H1340 Noordse woelmuis 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A005 Fuut - n 
A017 Aalscholver – n 
A034 Lepelaar – n 
A037  Kleine zwaan - n 
A041 Kolgans - n 
A043 Grauwe gans - n 
A045 Brandgans - n 
A048 Bergeend - n 
A050 Smient - n 
A051 Krakeend - n 
A052 Wintertaling - n 
A053 Wilde eend - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A061 Kuifeend - n 
A062 Topper - n 
A081 Bruine kiekendief - b 
A094 Visarend - n 
A103 Slechtvalk - n 
A125 Meerkoet - n 
A132 Kluut – b,n 
A138 Strandplevier - b 
A140 Goudplevier - n 
A142 Kievit - n 
A156 Grutto - n 
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A160 Wulp - n 
A176 Zwartkopmeeuw - b 
A193 Visdief - b 
A195 Dwergstern - b 
A272 Blauwborst - b
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H1330 Schorren en zilte graslanden 1 
H91E0 Vochtige alluviale bossen 1 

A042 Dwerggans – n 8 
A137 Bontbekplevier – b 5 
A191 Grote stern – b 5 

A295 Rietzanger – b 6 

 
Voorstel voor verwijderen uit de database: 
A017 Aalscholver – b 18 
A026 Kleine zilverreiger – n 21 
A177 Dwergmeeuw – n 21 

 
 
Kernopgaven 
 
1.06 Herstel zoutinvloed Haringvliet: Herstel zoutinvloed in Haringvliet, vooral voor 

trekvissen, zoals zeeprik H1095, elft H1102, fint H1103 en zalm H1106, en mede voor 
brakke variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje) H6430_B en schorren en zilte 
graslanden (buitendijks) H1330_A. 

1.13 Voortplantingshabitat: Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal  
 voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen H2110) voor bontbekplevier  
 A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern A195, visdief  
 A193 en grijze zeehond H1364. 
1.14 Leefgebied noordse woelmuis: Behoud van geïsoleerde eilanden als leefgebied voor  
 noordse woelmuis *H1340 (onbereikbaar voor concurrenten).  
1.17 Broedgelegenheid en foerageergebied: Behoud habitat broedvogels als grote stern  
 A191 en dwergstern A195, visdief A193, lepelaar A034, foerageergebied voor ganzen. 
  
 
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.  
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Habitattypen 
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
Doel Behoud oppervlakte en behoud kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks 

(subtype A).  
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) komt hier in 

beperkt oppervlakte voor in laagtes tussen brakke zilverschoongraslanden.  
 
H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en 

Bidention p.p. 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype slikkige rivieroevers komt hier onder meer voor in de vorm van de 

associatie van blauwe waterereprijs en waterpeper (Polygono-Veronicetum anagallidis-
aquaticae). Na de afsluiting van het Haringvliet is de oppervlakte sterk afgenomen. Het 
habitattype verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. 

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

alpiene zones 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van ruigten en zomen, harig 

wilgenroosje (subtype B).  
Toelichting Het gebied levert de grootste bijdrage voor de brakke variant met heemst binnen het 

habitattype ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B). Dit is een variant die 
landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert. 

 
H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae ) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van vochtige alluviale bossen, 

zachthoutooibossen (subtype A), en vochtige alluviale bossen essen-iepenbossen 
(subtype B). 

Toelichting Het habitattype komt momenteel over geringe oppervlakte voor, maar kan verder 
ontwikkeld worden op onder andere Tiengemeten. Het subtype A (zachthoutooibossen) 
verkeert alleen in het zoetwatergetijdengebied in een matig ongunstige staat van 
instandhouding, zodat de landelijke opgave juist hier voor een belangrijk deel 
gerealiseerd kan worden. Op iets hogere delen kan ook het subtype B (essen-
iepenbossen) in het gebied ontwikkeld worden. 

 
Soorten 
H1095 Zeeprik  
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.  
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de 

Maaspopulaties van de zeeprik. De gewenste verbetering kwaliteit heeft betrekking op 
verbinding met het Natura 2000 gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de 
‘Kier’. Door deze verbinding te verbeteren wordt ook het leefmilieu van het Haringvliet 
zelf verbeterd. 

 
H1099 Rivierprik  
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de 

Maaspopulaties van de rivierprik. De gewenste verbetering kwaliteit leefgebied heeft 
betrekking op verbinding met het Natura 2000 gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de 
vorm van de ‘Kier’. Door deze verbinding te verbeteren wordt ook het leefmilieu van het 
Haringvliet zelf verbeterd. 

 
H1102 Elft  
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.  
Toelichting Het Haringvliet is als doortrek- en opgroeigebied van groot (potentieel) belang voor de 

elft. Vroeger bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Er zijn 
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concrete aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. De 
gewenste verbetering kwaliteit leefgebied heeft betrekking op onder andere verbinding 
met het Natura 2000 gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’.  

 
H1103 Fint  
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.  
Toelichting Het Haringvliet is als doortrek- en opgroeigebied van groot belang voor de fint. Het gaat 

waarschijnlijk vooral om finten van de voormalige grootste paaipopulatie. Die lag in het 
zoetwatergetijdengebied, waaronder de Biesbosch. De gewenste verbetering kwaliteit 
leefgebied heeft betrekking op onder andere verbinding met het Natura 2000 gebied 
Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’.  

 
H1106 Zalm  
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.  
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de 

Maaspopulaties van de zalm. De gewenste verbetering kwaliteit leefgebied heeft 
betrekking op verbinding met het Natura 2000 gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de 
vorm van de ‘Kier’. 

 
H1134 Bittervoorn 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het Haringvliet ligt niet binnen één van de kerngebieden voor de soort bittervoorn in 

Nederland. De relatieve bijdrage is gering, op termijn is derhalve een achteruitgang van 
de populatie en leefgebied acceptabel ten gunste van meer bedreigde habitattypen en 
soorten, zoals trekvissen.  

 
H1163 Rivierdonderpad 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het Rivierengebied is relatief belangrijk voor de rivierdonderpad omdat de populatie in 

de grote rivieren minder kwetsbaar is dan in de beken.  
 
H1340 *Noordse woelmuis 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het betreft hier een grote populatie van de noordse woelmuis, zowel voorkomend langs 

de oevers als op de eilanden, die een belangrijke rol in het gehele Deltagebied vervult. 
Het Haringvliet is mede van belang door de isolatie van populaties op de eilanden, zoals 
Tiengemeten, en langs de randen van het Haringvliet. 

 
Broedvogels 
A081 Bruine kiekendief 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 20 paren. 
Toelichting De bruine kiekendief is van oudsher een vrij zeldzame broedvogel. Vanaf de 70-er jaren 

heeft er een sterke toename plaatsgevonden, tot circa 30 paren begin 90-er jaren. 
Daarna bleef het aantal stabiel op een iets lager niveau (1999-2003 18-23 paren). Gezien 
de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. 

 Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 
 
A132 Kluut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 2.000 paren. 
Toelichting Alle zeearmen in de Delta zijn van groot belang als broedgebied voor de kluut. 

Belangrijke deelgebieden zijn de Scheelhoek en de Slijkplaten (nieuw opgespoten 
eilandjes ten behoeve van natuurontwikkeling) en de Ventjagersplaten. Mede door de 
natuurontwikkeling is de populatie duidelijk toegenomen (1993-97 gemiddeld 176 
paren, 1999-2003 gemiddeld 407 paren). Gezien de landelijk gunstige staat van 
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instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud voldoende. De 
sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk 
wisselende voorkomen per gebied. 

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

Deltagebied van ten minste 100 paren. 
Toelichting Sedert de afsluiting is de bontbekplevier een broedvogel in kleine aantallen. In de 

periode 1999-2003 werden jaarlijks 6-11 paren bontbekplevieren vastgesteld. Ondanks 
de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet voor uitbreiding van de 
populatie gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen in het Deltagebied. 
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied zullen wel worden onderzocht. Het 
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar 
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio noordelijke Deltagebied ten behoeve van 
een regionale sleutelpopulatie. 

 
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 De strandplevier is van oudsher broedvogel in 10-tallen paren met als belangrijkste 

broedplaats de Scheelhoek en het Quackgors bij Hellevoetsluit. Door de Deltawerken 
ontstonden tijdelijke broedplaatsen door het opspuiten van zand bij de Hellegatsdam en 
het droogvallen van de Ventjagersplaat. Opspuiten van zand ten behoeve van 
natuurontwikkeling bij de Scheelhoek en de Slijkplaat leidde weer tot een snelle 
toename van het aantal broedparen (in 2000 31 paren). Ondanks de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is niet voor uitbreiding van de populatie 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 5 jaarsgemiddelden) vanwege 
het sterk wisselende voorkomen per gebied. 

 
A176 Zwartkopmeeuw 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de 

populatie van het Deltagebied van tenminste 400 paren.  
Toelichting Het eerste zekere broedgeval van de zwartkopmeeuw werd vastgesteld op de 

Scheelhoek in 1959. Pas in de 80-er jaren werd het een regelmatige broedvogel in snel 
toenemende aantallen met een (voorlopig) maximum in 2001 met 389 paren. De 
belangrijkste broedplaatsen zijn de natuurontwikkelingseilandjes langs de Scheelhoek. 
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. 

 De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk 
wisselende voorkomen per gebied. 

 
A191 Grote stern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 4.000 paren.  
Toelichting De grote stern broedt verspreid over het Deltagebied in een beperkt aantal kolonies die 

geregeld van plaats wisselen. Het is daarom van groot belang op meerdere locaties waar 
de soort recentelijk heeft gebroed aandacht te besteden aan behoud van het leefgebied.  
Recente broedplaatsen zijn de natuurontwikkelingseilandjes langs de Scheelhoek. 
Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de 
populatie niet direct vereist, daar zich al jaren lang een geleidelijke toename aftekent. 
De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk 
wisselende voorkomen per gebied. 
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A193 Visdief 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van tenminste 6.500 paren. 
Toelichting Net als elders in Nederland viel de populatie van de visdief halverwege de 20e eeuw 

sterk terug. De belangrijkste broedplaats was de Scheelhoek met maximaal 6.000-7.000 
paren in 1946. Begin 60-er jaren waren ze vrijwel verdwenen als broedvogel. Momenteel 
broeden weer ruim 2.000 paren; maximaal werden 2.774 paren geteld in 1998. De 
belangrijkste deelgebieden zijn opgespoten eilandjes langs de Scheelhoek en op de 
Slijkplaat. Ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is 
uitbreiding van de populatie niet direct vereist, daar zich al jaren lang een geleidelijke 
toename aftekent. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd 
vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. 

 
A195 Dwergstern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 300 paren. 
Toelichting De populatieontwikkeling van de dwergstern is identiek aan die van de visdief. 

Halverwege de 20e eeuw was sprake van een sterke achteruitgang. Belangrijkste 
broedplaats was de Scheelhoek met maximaal 200 paren in de 1944-53. Begin 60-er jaren 
waren ze vrijwel verdwenen als broedvogel. Momenteel broeden weer circa 100 paren; 
maximaal werden 141 paren geteld in 1998. Belangrijkste deelgebieden zijn de t.b.v. 
natuurontwikkeling opgespoten eilandjes langs de Scheelhoek, op de Slijkplaat en bij de 
Ventjagersplaten. Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
uitbreiding van de populatie niet direct vereist, daar zich in recente jaren een 
geleidelijke toename aftekent. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau 
gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. 

 
A272 Blauwborst 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 300 paren. 
Toelichting Van oorsprong was de blauwborst vermoedelijk slechts een onregelmatige broedvogel 

langs het Haringvliet (o.a. Scheelhoek 50-er jaren). Pas in de 80-er jaren vond op 
uitgebreide schaal kolonisatie plaats van nieuw ontstane rietruigtes op drooggevallen 
platen en verruigde gorzen. Begin 90-er jaren werden bij niet geheel volledige tellingen 
maximaal tegen de 300 paren geteld. Voor de periode 1999-2003 wordt het aantal paren 
op gemiddeld 410 geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is 
behoud op een bescheiden niveau voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht 
voor een sleutelpopulatie. 

 
A295 Rietzanger 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 420 paren. 
Toelichting Van oorsprong was de rietzanger een schaarse broedvogel langs het Haringvliet. Pas in 

de 80-er jaren vond kolonisatie plaats van nieuw ontstane rietruigtes op drooggevallen 
platen en verruigde gorzen. Begin 90-er jaren werden bij niet geheel volledige tellingen 
maximaal tegen de 200 paren geteld. Voor de periode 1999-2003 wordt het aantal paren 
op gemiddeld 420 geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding met 
betrekking tot de populatie omvang, is behoud op een bescheiden niveau voldoende. 
Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

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

gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. Sinds de jaren 

tachtig is de populatie toegenomen, maar recent zijn aantallen enigszins fluctuerend. 
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Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk 
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 
A017 Aalscholver 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

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

De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. In de jaren zeventig 
was het Haringvliet een belangrijk foerageergebied, maar terwijl de landelijke populatie 
groeide, namen de aantallen in de Haringvliet af, met name sinds het midden van de 
jaren negentig. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat 
van instandhouding. 

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

gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen lepelaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft o.a. 

een functie als foerageergebied. Vanaf eind jaren tachtig is de populatie sterk 
toegenomen. Tegenwoordig levert het Haringvliet na de Waddenzee de grootste 
bijdrage, met gemiddeld ongeveer 20% van de Nederlandse vogels. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding. 

 
A037 Kleine zwaan 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De aantallen in de nabije omgeving tijdens dagtellingen binnendijks zijn in 
de jaren tachtig sterk toegenomen, maar na het midden van de jaren negentig weer 
even sterk afgenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want de 
vermoedelijke oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding 
liggen niet in dit gebied. 

 
A041 Kolgans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 400 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen kolganzen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied en als slaapplaats voor vogels uit Goerree-Overflakkee, Voorne Putten 
en Hoekse Waard.  Slaapplaats van regionale betekenis. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is waarschijnlijk belangrijker, 
maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De 
populatie is toegenomen volgens het landelijke beeld, maar met relatief grote 
fluctuaties in relatie tot beperkte aantallen. Om te foerageren is de kolgans minder 
afhankelijk van de grasgorzen (Beninger en Korendijkse Slikken) dan de brandgans.  
Deze gorzen worden  ook als rustgebied gebruikt  als in het najaar wordt gefoerageerd 
op binnendijkse akkers (oogstresten). Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijke staat van instandhouding. 

 
A042 Dwerggans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 20 vogels (seizoensmaximum).  
Toelichting Aantallen dwergganzen zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een 

functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking 
op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is belangrijker, maar er zijn niet 
voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De slaapplaats is van 
regionale betekenis. Na het Lauwersmeer levert het Haringvliet (Korendijkse Slikken) de 
grootste bijdrage. Gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding. 
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A043 Grauwe gans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied, met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 6.600 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 

heeft o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting 
heeft betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is mogelijk belangrijker, 
maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De 
slaapplaatsfunctie betreft ook vogels uit Voorne-Putten, Hoekse Waard en Goeree-
Overflakkee (regionale betekenis). Het Haringvliet levert na de Westerschelde & 
Saeftinghe en de Waddenzee de grootste bijdrage. Om te foerageren is de grauwe gans 
minder afhankelijk van de grasgorzen (Beninger en Korendijkse Slikken) dan de 
brandgans, die ook als rustgebied gebruikt worden als in het najaar wordt gefoerageerd 
op binnendijkse akkers (oogstresten). De populatie is sterk toegenomen na 1990, 
enigszins vertraagd ten opzichte van de landelijke trend. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 14.800 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie (regionale betekenis) betreft 
grotendeels vogels die in de directe omgeving (Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en 
Hoekse Waard) foerageren. Na de Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage, 
met gemiddeld ongeveer 10% van de Nederlandse vogels. Vooral de functie van de 
grasgorzen zoals de Beninger- en Korendijkse Slikken is aanzienlijk. De populatie is 
toegenomen volgens het landelijke populatieverloop. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 820 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen bergeenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied. Het haringvliet levert één van de grootste bijdragen in Nederland. 
Sinds begin jaren negentig is de populatie toegenomen. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding. 

 
A050 Smient 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 8.900 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft o.a. 

een functie als slaapplaats en als foerageergebied. De draagkrachtschatting heeft vooral 
betrekking op de slaapplaatsfunctie. Slaapplaats van regionale betekenis. De soort komt 
vooral voor op grasgorzen als de Beninger- en Korendijkse Slikken, en overdag ook 
pleisterend in de Scheelhoek, van waaruit ’s nachts gefoerageerd wordt in de 
Grevelingen (Slikken van Flakkee). Tot eind jaren negentig was er sprake van een 
doorgaande populatietoename, daarna heeft enige terugval plaatsgevonden. Behoud 
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.  

 
A051 Krakeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 860 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

o.a. een functie als foerageergebied. Het Haringvliet levert na de Biesbosch en het 
Lauwersmeer de grootste bijdrage, met gemiddeld bijna 10% van de Nederlandse 
vogels. De soort komt voor verspreid over het gebied, o.a. foeragerend op draadalgen 



109_gebiedendocument_Haringvliet_november 2006 

Natura 2000 gebiedendocument – w erkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
 

10 

die op verdedigingswerken en strekdammen groeien. De populatie is toegenomen 
volgens de landelijke populatietrend. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijke staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 770 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen wintertalingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie 

als foerageergebied. Het grootste deel van de jaren tachtig en negentig was de 
populatie min of meer stabiel, recent is deze enigszins toegenomen. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

 
A053 Wilde eend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 6.100 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen wilde eenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie 

als foerageergebied. Het gebied levert als wetland na de Waddenzee en de 
Westerschelde de grootste bijdrage. Hoogste aantallen komen voor in de 
wintermaanden. De populatie is min of meer stabiel, net als de landelijke populatie. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van 
instandhouding. 

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

gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied. Populatieaantallen fluctueren enigszins, er is geen duidelijke trend. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

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

gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een 

functie als foerageergebied. Rond 1990 was er sprake van verhoogde aantallen, afgezien 
daarvan is de populatiegrootte stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijke staat van instandhouding. 

 
A061 Kuifeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 3.600 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen kuifeenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied. De populatie is toegenomen tot begin jaren negentig, daarna 
enigszins fluctuerend. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig op 
grond van verwachtte afname als gevolg van herstel van zout-zoet overgangen en 
eventueel oligotrofiëring. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk 
niveau is geen herstelopgave geformuleerd. Mogelijk dat de aantallen achteruitgaan ten 
gevolge van de veranderingen in het mosselbestand voortkomend uit de ‘Kier’.  

 
A062 Topper 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen toppers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied. Het gebied levert weliswaar na het IJsselmeer en de Waddenzee de 
grootste bijdrage, maar is daaraan veruit ondergeschikt. Aantallen fluctueren, maar 
recent liggen deze gemiddeld hoger dan in de periode 1985-95. Behoud van de huidige 
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situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 
A094 Visarend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 3 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de visarend o.a. een 

functie als foerageergebied. Het gebied levert na de Biesbosch en het Ketelmeer & 
Vossemeer de grootste bijdrage. Het aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1995, 
aantallen zijn daarna weer afgenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijke staat van instandhouding. 

 
A103 Slechtvalk 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 8 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de slechtvalk o.a. een 

functie als foerageergebied. Het gebied levert één van de grootste bijdragen in 
Nederland. Populatieaantallen zijn sinds begin jaren tachtig sterk toegenomen. Behoud 
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.  

 
A125 Meerkoet 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.300 vogels (seizoensgemiddelde).   
Toelichting Aantallen meerkoeten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied. Het aantalsverloop vertoont grootschalige fluctuaties, met optima 
rond 1980 en begin jaren negentig. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op 
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kluten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied. Populatieaantallen fluctueren enigszins, er is geen duidelijke trend. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

 
A140 Goudplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de goudplevier o.a. een 

functie als foerageergebied. Het Haringvliet levert één van de grootste bijdragen binnen 
het Natura 2000 netwerk. De goudplevier maakt vooral gebruik van de grasgorzen, met 
hoogste aantallen tijdens de (najaars)trek. Aantallen zijn sterk fluctuerend, er is geen 
duidelijke trend. De landelijk ongunstige staat van instandhouding heeft vooral 
betrekking op gebieden buiten het Natura 2000 netwerk. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

 
A142 Kievit 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 3.700 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie 

als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking 
op de slaapplaatsfunctie. Het Haringvliet levert als wetland één van de grootste 
bijdragen. De kievit maakt gedurende het winterhalfjaar vooral gebruik van de 
grasgorzen. Populatieaantallen zijn in de jaren tachtig toegenomen, daarna fluctuerend. 
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Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

 
A156 Grutto 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 290 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen grutto’s zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op 
de slaapplaatsfunctie. Het Haringvliet levert als wetland één van de grootste bijdragen. 
Aantallen zijn toegenomen, vooral in de jaren tachtig, weliswaar met grote fluctuaties. 
De landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op 
gebieden buiten het Natura 2000 netwerk en condities in de broedgebieden. Behoud 
van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk 
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

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

gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen wulpen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 

foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de 
slaapplaatsfunctie. Het aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1985, met recent 
gemiddeld lagere aantallen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijke staat van instandhouding. 

 
 
Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H1330_A  Schorren en zilte graslanden 
 (buitendijks) 

- - = = 

H3270 Slikkige rivieroevers - ++ > = 
H6430_B  Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) - ++ > > 

H91E0_A  Vochtige alluviale bossen 
 (zachthoutooibossen) 

- - > > 

H91E0_B  Vochtige alluviale bossen (essen-
 iepenbossen) 

- - - > > 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1095 Zeeprik - ++ > > 
H1099 Rivierprik - ++ > > 
H1102 Elft - - ++ > > 
H1103 Fint - - ++ > > 
H1106 Zalm - - ++ > > 
H1134 Bittervoorn  - - = = 
H1163 Rivierdonderpad - + = = 

H1340 Noordse woelmuis - - ++ = = 
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Broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A081 Bruine kiekendief + - = = 
A132 Kluut - + = = 
A137 Bontbekplevier - - - = = 
A138 Strandplevier - - + = = 
A176 Zwartkopmeeuw + ++ = = 
A191 Grote stern  - - - = = 
A193 Visdief - + = = 

A195 Dwergstern  - - ++ = = 
A272 Blauwborst + + = = 

A295 Rietzanger - - = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A005 Fuut - - = = 
A017 Aalscholver + - = = 
A034 Lepelaar + + = = 

A037 Kleine zwaan - - = = 
A041 Kolgans + - / s- = = 

A042 Dwerggans + ++ / s++ = = 
A043 Grauwe gans + + / s+ = = 

A045 Brandgans + + = = 
A048 Bergeend + - = = 
A050 Smient + - = = 
A051 Krakeend + + = = 
A052 Wintertaling - - = = 
A053  Wilde eend  + - = = 

A054  Pijlstaart - - = = 
A056  Slobeend + - = = 

A061  Kuifeend - + = = 
A062  Topper - - - = = 

A094  Visarend + + = = 
A103  Slechtvalk + + = = 
A125  Meerkoet - - = = 

A132 Kluut - - = = 
A140  Goudplevier - - + = = 

A142  Kievit - - = = 
A156  Grutto - - - = = 
A160  Wulp  + - = = 

 
                                                 
1  Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura  
    2000 gebied. 
8  Aantal thans hoger dan 0.1% van biogeografische populatie. 
5  Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie. 
6  Herstel van een technische fout database 2004. 
18 Aantal thans lager dan 1% van de Nederlandse broedpopulatie of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren aan  
   sleutelpopulatie. 
21 Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie. 


