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 ONTWERPBESLUIT VOORDELTA

Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

Gelet op de Beschikking van de Commissie 2004/813/EG van 7 december 2004 tot 
vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG, van de lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387);

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
(PbEG L 103);

Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:

Artikel 1
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 
206) wordt aangewezen: het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven 
gebied, bekend onder de naam: Voordelta.

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG 
(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje): 
H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia

spp. en andere zoutminnende planten
H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG (prioritaire 
soorten aangeduid met een sterretje): 
H1095 Zeeprik
H1099 Rivierprik
H1102 Elft
H1103 Fint
H1364 Grijze zeehond
H1365 Gewone zeehond

Artikel 2
1. Als onderdeel van de speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en 

tweede lid, van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 
103) Voordelta zoals aangewezen bij besluit van 24 maart 2000 (N/2000/326, Stcrt.
2000, nr. 65) en gewijzigd bij besluit van 7 december 2001 (N/2001/4418, Stcrt.2001, 
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nr.240) komen te vervallen: de gebiedsdelen bedoeld in paragraaf 3.3 van de nota 
van toelichting behorende bij dit besluit.

2. Paragrafen 3.1 en 3.3 van de nota van toelichting behorende bij het in het eerste lid 
bedoelde besluit van 7 december 2001 worden vervangen door de paragrafen 3.1, 
3.3 en 3.4 van de nota van toelichting bij dit besluit.

3. In paragraaf 4.2 van de nota van toelichting behorende bij het in het eerste lid 
genoemde besluit van 7 december 2001 vervallen de volgende vogelsoorten, welke 
worden beschermd op grond van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG: 
Nonnetje, Slechtvalk, Grote stern en Visdief, en de volgende trekvogelsoort, welke 
wordt beschermd op grond van artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG: 
Kleine mantelmeeuw.

4. De hoofdstukken 5, 6 en 7 van de nota van toelichting behorende bij het in het 
eerste lid bedoelde besluit van 7 december 2001 vervallen.

5. De kaarten behorende bij de besluiten N/2000/326 en N/2001/4418 worden 
ingetrokken.

Artikel 3
1. De aanwijzing, bedoeld in artikel 1, en de wijzigingen, bedoeld in artikel 2 en 4, 

gaan vergezeld van een nota van toelichting en een kaart, welke deel uitmaken van 
dit besluit. 

2. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde speciale beschermingszones vormen samen het 
Natura2000-gebied Voordelta, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de zin 
van artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen in 
de nota van toelichting behorende bij dit besluit.

Artikel 4
1. Dit besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, met een 

toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Dit ontwerpbesluit, de kaart en de nota van toelichting worden gedurende zes weken 
ter inzage gelegd in het kantoor van de Directie Regionale Zaken, vestiging West, van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Herman Gorterstraat 55, 
3511 EW UTRECHT, en in het kantoor van de Directie Regionale Zaken, vestiging Zuid, 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Keizersgracht 5, 5611 
GB EINDHOVEN. Ter inzage legging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen en 
openbare bibliotheken van de betreffende gemeente(n), in het kantoor van het 
waterschap waaronder het gebied valt, en in de provinciehuizen van de betreffende 
provincie(s). Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: 
http://www.minlnv.nl/natuurwetgeving.
Het definitieve besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, 
met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

______________________________________________________________________________________________________

Een ieder kan een zienswijze binnen zes weken na de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het Inspraakpunt, zoals aangegeven in de bekendmaking. Een 
mondelinge zienswijze kunt u naar voren brengen op de wijze zoals deze in de bekendmaking is aangegeven. U wordt verzocht 
een kaart bij te voegen indien de zienswijze betrekking heeft op bepaalde percelen. Beroep tegen het definitieve besluit kan 
alleen worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht. 
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Nota van toelichting Natura2000-gebied Voordelta waarin opgenomen: 
nota van toelichting bij de aanwijzing van Voordelta als speciale 
beschermingszone in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn, 
alsmede nota van toelichting bij de wijziging van de besluiten N/2000/326 en
N/2001/4418 tot aanwijzing van Voordelta als speciale beschermingszone in het 
kader van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand en hierna te noemen de 
Vogelrichtlijn

1. INLEIDING
Door middel van dit besluit wordt het gebied Voordelta aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens wordt met dit besluit de nota van 
toelichting die behoort tot de aanwijzing van de gelijknamige beschermingszone 
onder de Vogelrichtlijn gewijzigd. Beide aanwijzingen tezamen vormen het 
Natura2000-gebied Voordelta, waarvan de instandhoudingsdoelstellingen in dit besluit 
zijn opgenomen. De aanwijzing als Wetland die indertijd middels hetzelfde besluit als 
de aanwijzing onder de Vogelrichtlijn is geschied, wordt door dit besluit niet 
gewijzigd.

In hoofdstuk 2 van deze nota van toelichting worden de aanwijzingen onder Habitat-
en Vogelrichtlijn kort toegelicht. Deze toelichting omvat verder in hoofdstuk 3 de 
gebiedsbeschrijving, bijzonderheden met betrekking tot de begrenzing en een 
toelichting op de kaart. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de instandhoudingsdoelstellingen 
vermeld.

2. AANWIJZINGEN HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN
Door middel van dit besluit wordt het gebied Voordelta aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (verder aangeduid als 
“Habitatrichtlijngebied”). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens de procedure 
zoals opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn waarna het gebied in december 2004 
door de Europese Commissie onder de naam “Voordelta ” en onder nummer 
NL4000017  is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de 
Atlantische biogeografische regio. 

Het gebied is op 24 maart 2000 (N/2000/326) onder de naam “Voordelta” aangewezen
als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, verder aangeduid als 
“Vogelrichtlijngebied”. Bij de Europese Commissie is dit gebied bekend onder nummer 
NL9802017. In een vervolgprocedure is de begrenzing  op 7 december 2001 aangepast. 
In 2001 is bovendien de nota van toelichting van 2000 vervangen. Het besluit 
N/2000/326 is door middel van dit besluit gewijzigd. Uit het vorige besluit 
overgenomen tekstdelen zijn in deze nota van toelichting cursief gezet1.

Het Natura2000-gebied Voordelta (landelijk gebiedsnummer 113) omvat het 
Vogelrichtlijngebied Voordelta en het Habitatrichtlijngebied Voordelta. Natura 2000 is 
het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden 

1 De afkorting sbz (“speciale beschermingszone”) en de aanduiding “beschermingszone” zijn hierin 
vervangen door de term “Vogelrichtlijngebied”
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aangewezen onder de Habitatrichtlijn. Dit netwerk moet de betrokken natuurlijke 
habitattypen en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. 
Natura 2000 bestrijkt ook de onder Vogelrichtlijn aangewezen gebieden. De
instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 4) en eventuele wijziging van de 
begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het Natura 2000 Doelendocument. 
Dit document geeft het beleidskader van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde systematiek. 
Beschrijvingen van habitattypen en soorten waarvoor doelen zijn vastgesteld, zijn 
opgenomen in het Natura 2000 Profielendocument. Hierin wordt ook ingegaan op de 
interpretatie van habitattypen en de relatieve bijdrage van afzonderlijke gebieden aan 
het Natura2000-netwerk.

Het Natura2000-gebied Voordelta ligt in de provincies Zuid-Holland en Zeeland, en 
behoort deels tot het grondgebied van de gemeenten Rotterdam, Westvoorne, 
Hellevoetsluis, Goedereede, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Veere en 
Vlissingen. Voor het overige is het gebied niet gemeentelijk ingedeeld.

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING

3.1 Gebiedsbeschrijving 
De Voordelta omhelst het ondiepe zeegedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
Delta. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en 
dynamisch milieu van kustwateren (zout), intergetijdengebied en stranden, dat een 
relatief beschutte overgangszone vormt tussen de (voormalige) estuaria en volle zee. 
Na de afsluiting van de Deltawerken is dit kustgedeelte sterk aan veranderingen 
onderhevig geweest, waarbij een uitgebreid stelsel van droogvallende en diepere 
zandbanken is ontstaan met daartussen diepere geulen.
Door erosie- en sedimentatieprocessen treden verschuivingen op in de omvang van de 
intergetijdengebieden. Daarbij heeft o.a. de “zandhonger” van de Oosterschelde, maar 
ook de uitbreiding van de arealen door aanslibbing in de Kwade Hoek effect op de 
Voordelta (Westplaat).
In de randen van het gebied bij Voorne en Goeree liggen een aantal schorren en meer 
slikkige platen. Verder horen ook de stranden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
eilanden, waar plaatselijk duinvorming optreedt, tot het gebied. 

Er bestaat het nationale beleidsvoornemen in het gebied Voordelta een 
landaanwinning te realiseren van 1000 ha netto haventerrein aansluitend aan de 
Maasvlakte (hierna: Tweede Maasvlakte). Dit is vastgelegd in de Planologische 
Kernbeslissing PMR. Het verlies aan zeenatuur als gevolg van de genoemde 
landaanwinning bedraagt maximaal 3125 ha. Om de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in het aangewezen gebied te 
waarborgen (en de effecten van de tweede Maasvlakte te compenseren) zal, wanneer 
tot landaanwinning wordt overgegaan, in een in paragraaf 3.3. van dit besluit 
begrensd gebied een verhoogde doelstelling gelden. Uitgangspunt bij deze verhoogde 
doelstelling is dat er per oppervlakte eenheid 10% ecologische winst is te behalen. Het 
oppervlak waar de verhoogde doelstelling geldt is daarom 10 keer zo groot als het 
oppervlak dat verstoord wordt door de landaanwinning. De verhoogde doelstellingen 
betreffen het habitattype 1110 en de vogelrichtlijnsoort zwarte zee-eend. Tevens 
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zullen maatregelen worden getroffen om de externe effecten in omliggende gebieden
te compenseren.

3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing
Voordelta behoort tot het Natura2000-landschap ‘Noordzee, Waddenzee en Delta ’.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Voordelta is bepaald aan de hand van de 
ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden die 
integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de betreffende 
habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede voor zover van toepassing 
nieuwe natuur indien dit noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse 
habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen.
Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met 
andere vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.2

De grenzen van een Vogelrichtlijngebied worden bepaald door het gebruik dat de 
aanwezige bijlage I-soorten, en/of trekkende watervogels, en/of overige trekkende 
vogels ervan maken, waarbij wordt uitgegaan van landschapsecologische eenheden en 
de biotoopeisen van de betrokken vogelsoorten.
De Voordelta is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van 
een gevarieerd en dynamisch milieu van kustwateren(zout), intergetijdegebied en 
stranden dat een relatief beschutte overgangszone vormt tussen de (voormalige) 
estuaria en volle zee, dat als geheel het leefgebied vormt van een aantal in artikel 4 
van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. Het is een watergebied dat het leefgebied 
vormt van soorten van Bijlage I (art.4.1) en tevens fungeert als overwinteringsgebied 
en rustplaats in de trekzone van andere trekvogelsoorten (art.4.2). De begrenzing van 
het Vogelrichtlijngebied is zo gekozen dat een in landschappelijk en vogelkundig 
opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat in samenhang met o.a. 
Vogelrichtlijngebied Voornes Duin, Vogelrichtlijngebied Kwade Hoek en 
Vogelrichtlijngebied Grevelingen voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking
tot het voortbestaan van bedoelde vogelsoorten.

3.3 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Het Natura2000-gebied Voordelta bestaat voornamelijk uit het 
zeegebied en de aangrenzende stranden gelegen tussen de Maasgeul en Westkapelle.

In de nota van toelichting behorende bij het wijzigingsbesluit op de aanwijzing als 
Vogelrichtlijngebied van 7 december 2001 staat in paragraaf 3.3 over de begrenzing 
het volgende vermeld:
Het aangewezen gebied wordt zeewaarts begrensd door de (rechtgetrokken) 20 meter 
dieptelijn die van zuidwestelijke in noordoostelijke richting verloopt tot deze kruist met 
de noordgrens. In het noorden wordt het gebied begrensd door de 20 meter dieptelijn
aan de zuidzijde van de Maasgeul. In het oosten verloopt de grens langs de Zuiderdam, 
Slufterdam, Brielse Gatdam, Haringvlietsluizen, Brouwersdam, Oosterscheldekering en 
de duinvoet langs de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden tot aan de zuidpunt van de
Westkapelse Zeedijk. Van daaruit loopt de grens tot 7,5 km westwaarts in zee en 
vervolgens in noordwestelijke richting tot aan de westgrens. 

2 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 15 en 25
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Tussen Stellendam en het Flaauwe Werk op Goeree sluit het gebied aan op de duinen, 
schorren, slikken en open zee van het Vogelrichtlijngebied Kwade Hoek (Stcrt. 1994, 
nr. 234)3. Ter hoogte van Kwade Hoek wordt de grens tussen beide op zee gevormd 
door de gemiddeld laag-laagwaterlijn. Het gebied grenst hier direct aan het in 1994 
aangewezen Vogelrichtlijngebied Kwade Hoek. Artikel 4 van het onderhavige besluit 
voorziet in een wijziging van de begrenzing van Vogelrichtlijngebied Kwade Hoek 
teneinde beide gebieden op zee direct op elkaar te laten aansluiten (bijlage A).

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Voordelta valt aan de noord-, oost- en 
zuidzijde samen met de begrenzing van het gelijknamige Vogelrichtlijngebied. De 
zeewaartse grens van het Habitatrichtlijngebied is gelegd op de doorlopende 
dieptelijn van 20 meter. Tussen Maasvlakte en Haringvlietdam sluit het gebied aan de 
oostzijde aan op het Habitatrichtlijngebied Voornes Duin. Tussen Haringvlietdam en 
Brouwersdam sluit het gebied aan de oostzijde aan op het Habitatrichtlijngebied 
Duinen Goeree. Tussen de Brouwersdam en de Pijlerdam van de Oosterschelde sluit 
het gebied aan de oostzijde aan op het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen (en 
het gelijknamige staatsnatuurmonument). Tussen de Veerse Dam en Domburg sluit 
het gebied aan op het Habitatrichtlijngebied Manteling van Walcheren (en het 
gelijknamige staatsnatuurmonument). De begrenzing van deze nog aan te wijzen 
Habitatrichtlijngebieden zal bij de aanwijzing zodanig worden aangepast dat ze 
naadloos aansluiten op die van het Habitatrichtlijngebied Voordelta.

Het Natura2000-gebied beslaat een oppervlakte van 92267 ha, waarvan 85043 ha 
onder beide richtlijnen is aangewezen. Deze cijfers betreffen bruto-oppervlakten
omdat bij de berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel 
uitgesloten delen (zie paragraaf 3.4). 

De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals 
aangemeld) zijn op enkele technische punten op de kaart aangepast of gebiedsdelen 
zijn overgeheveld van het ene naar het andere gebied.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals 

wegen, wateren, dammen en dijken.
• De landwaartse begrenzing langs de duingebieden van Voorne, Goeree, Schouwen-

Duiveland en Walcheren is gelegd op de duinvoet (zie ook paragraaf 3.4)4. Hierop 
zijn twee uitzonderingen. Ter hoogte van Kwade Hoek tussen Stellendam en het 
Flaauwe Werk ligt de grens op de gemiddelde laag-laagwaterlijn. Het 
Verklikkerstrand op Schouwen-Duiveland maakt wegens optredende primaire 
duinvorming deel uit van het Habitatrichtlijngebied Kop van Schouwen (de
primaire duinvorming maakt hier ook deel uit van het gelijknamige voormalige 
staatsnatuurmonument).

De kaart behorende bij dit besluit is in overeenstemming gebracht met de 
bovenaangehaalde tekst met betrekking tot de begrenzing van het 
Vogelrichtlijngebied. Op de kaart behorende bij het besluit van 24 maart 2000 loopt de 
grens vanaf de zuidpunt van de Westkapelse Zeedijk 2,8 km westwaarts in plaats van 
de 7,5 km die in de nota van toelichting behorende bij dit besluit (zoals gewijzigd bij 
het besluit van 7 december 2001) is vermeld. In de voornoemde nota van toelichting 

3 Het Vogelrichtlijngebied Kwade Hoek zal bij de aanwijzing van het Habitatrichtlijngebied Duinen Goeree daarmee 
worden samengevoegd tot het Natura2000- gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.
4 Bij de aanwijzing van genoemde Habitatrichtlijngebieden zal de grens voor deze gebieden op de duinvoet worden 
gelegd voor zover dat nog niet het geval is voor de betreffende aangemelde gebieden.
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wordt in paragraaf 3.3 aangegeven dat de bovenaangehaalde tekst doorslaggevend is 
daar waar de kaart en de nota van toelichting niet overeenstemmen. Dit betreft een 
oppervlakte van 3600 ha. De volgende terreinen zijn vervallen als onderdeel van het 
Vogelrichtlijngebied (zie kaarten in bijlage A):
• Een duinstrook ten noorden van de Brouwersdam die deel uitmaakt van het 

Habitatrichtlijngebied Duinen Goeree (4,3 ha).
• Een duinstrook grenzend aan de Brouwersdam bij Scharendijke (7,1 ha).
• Steenglooiing en aangrenzend terrein ten zuiden van de Oosterscheldekering (18,5 

ha).
Deze drie terreinen maken door hun aard geen onderdeel uit van de leefgebieden van 
de (water)vogelsoorten waarvoor de Voordelta is aangewezen. Volgens het citaat 
opgenomen onder paragraaf 3.2 betreffen deze leefgebieden immers 
“kustwateren(zout), intergetijdengebied en stranden”. 

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal 
plaatsen als volgt aangepast:
• De zeewaartse grens is gelegd op de doorgaande NAP -20 m lijn in plaats van op de 

rechtgetrokken dieptelijn van 20 meter (conform het Integraal Beheerplan 
Noordzee 2015 dat op 8 juli 2005 door de Ministerraad is vastgesteld). Deze grens 
wordt geacht een passende begrenzing te vormen van Permanent overstroomde 
zandbanken (H1110). De overige habitattypen en soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen, zijn beperkt of komen geconcentreerd voor in de kustzone. Dit 
betreft een verkleining van het Habitatrichtlijngebied van 6525 ha.

• Het nieuw op de kaart begrensde deel van het Vogelrichtlijngebied ter hoogte van 
Walcheren (zie vorige alinea) is toegevoegd voor zover gelegen binnen de 
doorgaande NAP -20 m lijn (2840 ha).

• Steenglooiing en aangrenzend duinterrein aan de zuidzijde van de 
Oosterscheldekering (16 ha) is komen te vervallen omdat er geen habitattypen of 
soorten voorkomen waarvoor het gebied is aangewezen en ook anderszins weinig 
betekenis is voor de instandhouding van het gebied.

Wanneer de benodigde vergunningen worden verleend voor de aanleg, aanwezigheid 
en gebruik van de Tweede Maasvlakte en tot de aanleg daarvan in het gebied 
Voordelta zal worden overgegaan, zal compensatie dienen plaats te vinden binnen het 
Natura2000-gebied zelf. Hiervoor is een gebied begrensd (hierna: het zeereservaat) 
waarbinnen verhoogde doelstellingen zullen gelden. De begrenzing van dit 
zeereservaat (30725 ha groot) is aangegeven op de kaart. Het zeereservaat wordt aan 
de landzijde begrensd door de gemiddeld laag-laagwaterlijnen, aan de zeezijde door 
de 3 mijlsgrens. De noordelijke en zuidelijke begrenzing liggen respectievelijk ter 
hoogte van de zuidpunt van de huidige Maasvlakte en ter hoogte van zuidkant van 
Schouwen-Duiveland.

3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen de 
begrenzingen van Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalige) 
natuurmonumenten. Daar waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om 
kaart-technische redenen, niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf 
doorslaggevend. In voorkomende gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende 
Natura2000-gebieden aangegeven. Aan de indicatief aangeduide begrenzing van deze 
gebieden kunnen geen rechten worden ontleend (voor de begrenzing van deze 
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gebieden wordt verwezen naar de kaarten van de betreffende aangewezen of 
aangemelde gebieden).

Voor de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en 
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 wordt afgeweken. Voor de gebruikte begrippen gelden de volgende 
definities (voor zover van toepassing in het onderhavige gebied):
• Bebouwing betreft één of meer gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Bouwwerk: elke constructie van 
enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond.

• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
behorende en daarmede in gebruik zijnde terreinen.

• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw 
gelegen intensief onderhouden terreinen beplant met siergewassen en gazons of 
in gebruik als moestuin die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen 
zijn meestal besloten en omheind middels een afrastering, schutting, muur of 
haag, of (deels) omgeven door een sloot.

• Verhardingen kunnen bijvoorbeeld zijn: wegen, pleinen, parkeervoorzieningen,
erfverhardingen en steenglooiingen. Wegen betreffen alle voor het gemotoriseerd 
verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of 
zijkanten.

Met betrekking tot het grensverloop langs verharde wegen, hoofdspoorwegen,
watergangen, waterkerende dijken en de duinvoet geldt het volgende voor zover van 
toepassing in het onderhavige gebied:
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een verharde weg wordt 

de grens gelegd op de voet van het talud of langs de wegberm aan de zijde van het 
gebied.

• Langs hoofdspoorwegen geldt artikel 20 van de Spoorwegwet.
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een watergang die op 

de kaart slechts door een enkelvoudige lijn wordt aangegeven, wordt de grens 
gelegd op de watergrens die, gezien vanuit het gebied, aan de overzijde is gelegen 
omdat dergelijke wateren een ecologisch/ hydrologische eenheid vormen met de 
aanwezige natte habitats/ leefgebieden.

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt langs de duinvoet van het buitenduin 
(behoudens de in de vorige paragraaf genoemde uitzonderingen). Bij duinaangroei 
verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag landinwaarts met de duinvoet 
mee.

• Waar de buitengrens van het watergebied samenvalt met een waterkerende dijk 
ligt de grens op de buitenteen van de dijk. Waar de buitengrens van een 
landgebied samenvalt met een waterkerende dijk ligt de grens op de teen van de 
dijk aan de gebiedszijde.
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4. INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

4.1 Inleiding
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip 
“instandhouding” wordt een geheel van maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. Ingevolge artikel 4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied “tevens de 
prioriteiten vast[gesteld] gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat […] 
of van een soort […] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging”. 
Deze bepaling is in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader
uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een aanwijzing 
doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten 
dan wel doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van natuurlijke habitats of 
populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te nemen. Om die 
reden zijn voor elk Natura2000- gebied instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, 
waarbij per habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de 
bijdrage die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding op landelijk niveau.

In de Voordelta zal, wanneer tot aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt overgegaan, 
binnen de grenzen van het zeereservaat een specifieke doelstelling gelden om de 
negatieve effecten van een landaanwinning te compenseren.  Het doel hiervan is om 
de totale natuurwaarde in de Voordelta in stand te houden. De 
instandhoudingdoelstellingen voor de hele Voordelta worden hierdoor niet gewijzigd.
In de volgende paragrafen zal naast de instandhoudingdoelstelling, voor zover van 
toepassing, per habitat of soort worden aangegeven welke doelstellingen binnen het 
zeereservaat zullen gelden. 

4.2 Algemene doelen
• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-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 Natura2000-gebied aan de ecologische samenhang 
van het Natura2000-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 habtitattypen 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 instandhoudingsdoelstellingen zijn 
geformuleerd.

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame 
instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 
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4.3 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I)
H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 

zandbanken
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype permanent overstroomde zandbanken komt 

voornamelijk voor in de vorm van permanent overstroomde zandbanken, 
Noordzee-kustzone (subtype B), in een buitendelta. De Voordelta is een 
van de belangrijkste gebieden in ons land voor dit subtype. In het 
noordelijk deel van het gebied (o.a. nabij de Kwade Hoek) komen over 
een geringe oppervlakte ook permanent overstroomde banken, 
getijdengebied (subtype A) voor. 

Zeereservaat:
Voor dit habitattype geldt in het zeereservaat een verhoogde 
doelstelling. De Tweede Maasvlakte heeft significante negatieve effecten 
op dit habitattype. Ter compensatie zal de kwaliteit van dit habitattype 
binnen het zeereservaat worden verhoogd. Deze verbetering betreft het
zorgen voor meer complete benthische en pelagische 
levensgemeenschappen.

H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype slik- en zandplaten komt voor in de vorm van 

hoogdynamische zandplaten (Noordzeekustzone, subtype B) en in de 
vorm van laagdynamische platen (getijdengebied, subtype A). Het gebied 
is vooral van belang voor slik- en zandplaten, Noordzeekustzone (subtype 
B), dat landelijk in een gunstige staat van instandhouding verkeert. De 
slik- en zandplaten, getijdengebied (subtype A), komen voor op de 
Westplaat.

H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia
spp. En andere zoutminnende planten

Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype zilte pionierbegroeiingen wordt aangetroffen op het 

schor bij Oostvoorne. Hier komen omvangrijke zeekraalbegroeiingen 
voor (zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A)) en aan de randen 
van het gebied op kleine schaal zeevetmuurbegroeiingen (zilte 
pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B).

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype slijkgrasvelden is waarschijnlijk uitsluitend in een vorm 

met de exoot engels slijkgras aanwezig. Deze vorm is vanuit het oogpunt 
van biodiversiteit niet van belang, maar omdat het habitattype plaatselijk 
een aanzienlijke oppervlakte inneemt, heeft het hier een duidelijke 
functie als beschermingszone tegen het eroderen van schorren
(habitattype 1330 schorren en zilte graslanden). Herstel van begroeiingen 
van klein slijkgras wordt als weinig haalbaar ingeschat.
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H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit van schorren en zilte graslanden, 

buitendijks (subtype A). 
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden wordt buitendijks (subtype 

A) aangetroffen op het schor bij Oostvoorne. Het betreft een vrij jong 
schor met een goede afwisseling van verschillende begroeiingstypen. Het 
is waarschijnlijk dat het type zich spontaan verder zal uitbreiden. 

4.4 Habitatrichtlijn: soorten (bijlage II)
H1095 Zeeprik
Doel Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting De Voordelta is als leefgebied van vermoedelijk groot belang voor de 

zeeprik. Verbeteren verbinding met het Natura2000-gebied Haringvliet, 
zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’, is van betekenis voor 
uitbreiding populatie. Uitvoering van de ‘Kier’ wordt toegerekend aan het 
Haringvliet.

H1099 Rivierprik
Doel Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting De Voordelta is als leefgebied van vermoedelijk gemiddeld belang voor 

de rivierprik. Verbeteren verbinding met het Natura2000-gebied
Haringvliet, zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’, is van betekenis 
voor uitbreiding populatie. Uitvoering van de ‘Kier’ wordt toegerekend 
aan het Haringvliet.

H1102 Elft
Doel Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting De Voordelta is als leefgebied van groot (potentieel) belang voor de elft. 

Verbeteren verbinding met het Natura2000-gebied Haringvliet, zoals 
voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’, is van betekenis voor uitbreiding 
populatie. Uitvoering van de ‘Kier’ wordt toegerekend aan het 
Haringvliet.

H1103 Fint
Doel Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting De Voordelta is als leefgebied van vermoedelijk groot belang. Het gaat 

waarschijnlijk vooral om finten van de voormalige grootste populatie. Die 
lag in het zoetwatergetijdengebied, waaronder de Biesbosch. Verbeteren 
verbinding met het Natura2000-gebied Haringvliet, zoals voorgesteld in 
de vorm van de ‘Kier’, is van betekenis voor uitbreiding populatie. 
Uitvoering van de ‘Kier’ wordt toegerekend aan het Haringvliet.

H1364 Grijze zeehond
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De grijze zeehond is recentelijk waargenomen in het aantal van 200 

stuks. Tevens is de eerste voortplanting van deze soort geconstateerd. De 
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soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van 
instandhouding.

H1365 Gewone zeehond
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie ten behoeve van een regionale populatie van ten minste 200 
exemplaren in het Deltagebied.

Toelichting De gewone zeehond is landelijk in een gunstige staat van 
instandhouding, maar Zuidwest-Nederland herbergt geen levensvatbare 
populatie. Het streven voor de Delta is een regionale populatie van 
tenminste 200 exemplaren, waarbij de Voordelta de grootste bijdrage 
levert. Hiertoe zal het areaal rustig gebied moeten toenemen en dient het 
gebied geschikt te worden voor voortplanting.

4.5 Vogelrichtlijn: niet-broedvogels
A001 Roodkeelduiker
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen roodkeelduikers zijn waarschijnlijk van grote nationale 

betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied. De
verspreiding in Nederland is grotendeels beperkt tot de kustgebieden van 
de Noordzee, waarbij de Voordelta veelal verreweg de grootste aantallen 
herbergt. In de reguliere tellingen is deze soort slecht vertegenwoordigd, 
maar recent lijken de aantallen landelijk te zijn toegenomen. Hotspot is 
het Brouwershavense Gat, waar ’s winters steeds hogere aantallen 
verblijven. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk 
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A005 Fuut
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. De 

soort is het hele jaar present, met lage aantallen in maart-mei en een piek 
in oktober, net als in de Oosterschelde (in de rest van de Delta
winterpieken in januari). ’s Zomers komen futen vooral voor in het water 
voor de Haringvlietsluizen, later in het seizoen ook voor de 
Brouwersdam. Populatieaantallen fluctueren enigszins, er is geen 
duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de 
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A007 Kuifduiker
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 6 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kuifduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. 

een functie als foerageergebied. Het betreft het belangrijkste gebied na 
Grevelingen en Oosterschelde. Recent is de populatie sterk toegenomen, 
net als in andere delen van de regio. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
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A017 Aalscholver
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 480 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied 

en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide 
functies. De soort is het hele jaar present, met lage aantallen in 
februari/maart en een piek in augustus, net als in de rest van de zoute 
delta (met uitzondering van het Veerse Meer). De populatie is 
toegenomen als in de rest van het land, met verhoogde aantallen in de 
tweede helft van de jaren 90 en recent weer wat lagere aantallen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied en 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. 
Vooral in de nazomer zijn de slikken van de Westplaat van belang, 
waarbij uitwisseling bestaat met de Kwade Hoek, waar de aantallen vaak 
nog hoger zijn. Er is sprake van een populatietoename, net als in andere 
delen van de regio. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien 
de landelijk gunstige staat van instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als 

foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral 
betrekking op de foerageerfunctie. Populatieaantallen fluctueren, er is 
geen duidelijke toename zoals in de rest van het land. Het aantalsverloop 
vertoonde een minimum in de tweede helft van de jaren negentig, 
overeenkomstig de situatie bij grondeleenden. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 360 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied 

en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide 
functies. De soort is vooral in de zomer aanwezig, met lage aantallen in 
november-januari en hoge in juni-september (met een ruidip in 
augustus), net als in de Westerschelde (in de rest van de Delta 
winterpieken in januari-maart). Bergeenden komen vooral voor op de 
Westplaat. Populatieaantallen fluctueren. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
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A050 Smient
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 380 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als foerageergebied en 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de 
slaapplaatsfunctie. De soort is een wintergast en een doortrekker, vooral 
aanwezig in september-maart, maar anders dan in de rest van de Delta 
(De Voordelta herbergt echter een fractie van de totale aantallen), met 
een doortrekpiek rond oktober. De populatie is toegenomen volgens het 
landelijk beeld, maar met fluctuaties in relatie tot de lage aantallen. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. 

De soort is het hele jaar present, maar is vooral aanwezig in november-
maart, net als de rest van de zoute delta (met uitzondering van 
Oosterschelde, met zomerpiek). De krakeend komt met name voor in de 
buitenhaven van Stellendam, foeragerend op algen en wieren tussen het 
basalt. De populatie is toegenomen, maar niet geheel volgens het 
landelijk beeld; er waren relatief lage aantallen in de eerste helft van de 
jaren negentig, vergelijkbaar met de patronen van andere grondeleenden 
(met name slobeend (A056)). Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als 

foerageergebied. Het aantalsverloop vertoonde een sterke najaarspiek in 
september/oktober (en soms een tweede piek in december/januari door 
vorsttrek). De wintertaling heeft in de Voordelta een vroeger en korter 
verblijf dan elders in de zoute delta. Rond midden jaren negentig was er 
sprake van lage aantallen, net als bij andere grondeleenden, daarna heeft 
herstel plaatsgevonden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op 
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

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

populatie van gemiddeld 250 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het 

gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied. De Voordelta is één 
van de belangrijkste gebieden in Nederland. De soort komt voor 
geconcentreerd in de intergetijdegebieden. Rond midden jaren negentig 
waren er relatief lage aantallen pijlstaarten, net als bij andere 
grondeleenden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk 
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
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A056 Slobeend
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied, 

onder andere op Slufter en Sluftermeer op de Maasvlakte (deels buiten 
de begrenzing). In de eerste helft van de jaren negentig waren er relatief 
lage aantallen, vergelijkbaar met de patronen van andere grondeleenden 
(met name krakeend (A051)). Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijke gunstige staat van instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen toppers waren in de periode 1993-97 van nationale en 

internationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een functie als 
foerageergebied. De soort is een wintergast. Voorheen was de Voordelta 
het belangrijkste gebied in de delta, maar tegenwoordig is het 
ondergeschikt aan het Haringvliet. Het aantalsverloop vertoont een piek 
rond 1995 en daarna een forse afname, herinnerend aan de tijdelijke 
aanwezigheid in de Noordzeekustzone rond 1995 en het uitwijken van 
andere schelpdiereters vanuit de Waddenzee in die periode (Haringvliet 
vertoont echter niet dit patroon). De recente aantallen zijn echter lager 
dan die in de tweede helft van de jaren tachtig. 

A063 Eider
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 2.500 vogels (midwinter aantal).
Toelichting Aantallen eiders zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. een 

functie als foerageergebied. Aantallen liggen weliswaar in de schaduw
van die van het Waddengebied, maar de Voordelta is belangrijk binnen 
het Deltagebied met drie kwart van de eiders (de rest grotendeels in de 
Oosterschelde). De trend in aantallen heeft een negatieve tendens maar 
is niet significant door fluctuatie in relatie tot lage aantallen. Door 
onvolledigheid van de oudere tellingen (hoge percentages bijschatting in 
de trendgegevens) is een relatie met de situatie in de Waddenzee niet uit 
te sluiten. Jaar op jaar fluctuaties worden veroorzaakt door al of niet 
aanwezig zijn van grote winterconcentraties van enkele duizenden 
vogels. Deze fluctuaties vertonen overeenkomst met die van de zwarte 
zee-eend (A065) en zijn wellicht verbonden aan jaarlijkse verschillen in 
beschikbaarheid van schelpdieren ter plaatse. De recente afname zou, net 
als die in de Noordzeekustzone, een teken kunnen zijn van herstel van de 
voedselsituatie in de Waddenzee. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige 
staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A065 Zwarte zee-eend
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 9.700 vogels (midwinter aantal).
Toelichting Aantallen zwarte zee-eenden zijn van nationale betekenis. Het gebied 

heeft o.a. een functie als foerageergebied. Het betreft het belangrijkste 
gebied na de Noordzeekustzone. De soort is een wintergast. De hoogst 
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bekende aantallen stammen uit de jaren tachtig, sindsdien sterk 
fluctuerende, maar aanzienlijk lagere aantallen. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende ondanks de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding van de populatie.

Zeereservaat:
Voor deze soort geldt in het zeereservaat een verhoogde doelstelling. De 
Tweede Maasvlakte heeft mogelijk significante negatieve effecten op de 
zwarte zee-eend. Ter compensatie zal de kwaliteit van het leefgebied van 
deze soort in het zeereservaat worden verbeterd.

A067 Brilduiker
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 330 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. 

een functie als foerageergebied, vooral bij de Westplaat en bij de 
Brouwersdam. De Voordelta is één van de belangrijkste gebieden in 
Nederland. Populatieaantallen zijn significant toegenomen, ondanks 
fluctuaties. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding.

A069 Middelste zaagbek
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 120 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen middelste zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied 

heeft o.a. een functie als foerageergebied. Het belang van het gebied is 
sterk ondergeschikt aan dat van de Grevelingen, maar het is niettemin 
één van de belangrijkste gebieden in Nederland. Het fluctuatiepatroon 
binnen de significante toename is overeenkomstig met dat van de 
Grevelingen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de scholekster o.a. een functie als foerageergebied 

en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide 
functies (gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De 
Voordelta is het belangrijkste gebied na de Waddenzee en de Ooster- en 
Westerschelde. Terwijl de aantallen in de Oosterschelde afnamen en die 
in de Kwade Hoek fluctuaties vertoonden die overeenkomen met die in 
de Westerschelde, zijn de aantallen in de Voordelta (Westplaat) min of 
meer constant gebleven. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de 
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

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

populatie van gemiddeld 150 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 

draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op 
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tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De populatie is afgenomen met 
een minimum in de tweede helft van de jaren negentig, dat ongeveer 
complementair is met een maximum in de Kwade Hoek. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd.

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

populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bontbekplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied 

heeft o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op 
tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is één van de 
belangrijkste gebieden in Nederland. De aantallen zijn eind jaren tachtig 
sterk afgenomen, sinds begin jaren negentig constant. De afname gaat 
gepaard met een toename op de Kwade Hoek, net als bij andere 
steltlopers van de intergetijdegebieden (bonte strandloper (A149), rosse 
grutto (A157), tureluur (A162), zilverplevier (A141), kluut (A132)), en 
houdt wellicht verband met verschuivingen in het aanbod aan 
intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie en 
sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A141 Zilverplevier
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de zilverplevier o.a. een functie als 

foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is het belangrijkste gebied na de 
Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De aantallen zijn sinds eind 
jaren tachtig afgenomen. De afname gaat gepaard met een toename op 
de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van de intergetijdegebieden 
(bonte strandloper (A149), rosse grutto (A157), tureluur (A162), 
bontbekplevier (A137), kluut (A132)) en houdt wellicht verband met 
verschuivingen in het aanbod aan intergetijdegebied in de regio, als 
gevolg van erosie en sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 350 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen drieteenstrandlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied 

heeft o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op 
tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). Het betreft het belangrijkste 
gebied na de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de Westerschelde. De 
populatie is toegenomen volgens een patroon dat voldoet aan het 
landelijke beeld. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op 
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
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A149 Bonte strandloper
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 620 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de bonte strandloper o.a. een functie als 

foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De aantallen zijn sinds eind jaren tachtig 
afgenomen. De afname gaat gepaard met een toename op de Kwade 
Hoek, net als bij andere steltlopers van de intergetijdegebieden 
(zilverplevier (A141), rosse grutto (A157), tureluur (A162), bontbekplevier 
(137), kluut (A132)), en houdt wellicht verband met verschuivingen in het 
aanbod aan intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie en 
sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 190 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de rosse grutto o.a. een functie als 

foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is het belangrijkste gebied na de 
Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De aantallen vertonen sinds 
eind jaren tachtig een afnemende tendens, hoewel de trend door 
fluctuaties niet significant is. De afname gaat gepaard met een toename 
op de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van de 
intergetijdegebieden (zilverplevier (A141), bonte strandloper (A149), 
tureluur (A162), bontbekplevier (137), kluut (132)), en houdt wellicht 
verband met verschuivingen in het aanbod aan intergetijdegebied in de 
regio, als gevolg van erosie en sedimentatiepatronen. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 980 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies 
(gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is 
het belangrijkste gebied na de Waddenzee en de Ooster- en 
Westerschelde. De aantallen leken begin jaren negentig wat af te nemen, 
maar namen recent toe net als in de Kwade Hoek en de Oosterschelde, in 
tegenstelling tot die van ander steltlopersoorten. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding.
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A162 Tureluur
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 460 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen tureluurs zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. 

een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op 
tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is het belangrijkste 
gebied na de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De aantallen 
zijn sinds eind jaren tachtig afgenomen. De afname gaat gepaard met 
een toename op de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van de 
intergetijdegebieden (zilverplevier (A141), bonte strandloper (A149), 
rosse grutto (A157), bontbekplevier (A137), kluut (A132)), en houdt 
wellicht verband met verschuivingen in het aanbod aan 
intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie en 
sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op 
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A169 Steenloper
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen strandlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft o.a. 

een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De Voordelta is één 
van de belangrijkste gebieden in Nederland, hoewel veruit ondergeschikt 
aan m.n. de Waddenzee. De draagkrachtschatting heeft betrekking op 
beide functies (gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). 
Populatieaantallen vertonen fluctuaties die lijken op die van de 
Westerschelde, maar zonder negatieve tendens. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A177 Dwergmeeuw
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen dwergmeeuwen zijn van (grote) nationale betekenis. Het 

gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied met name gedurende 
enkele weken tijdens de doortrekperiode. De landelijke staat van 
instandhouding is matig ongunstig als gevolg van een negatieve trend bij 
overwinterende vogels in het IJsselmeer, terwijl trends in het algemeen 
gekoppeld zijn aan de situatie 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.
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Grenswijzigingen Vogelrichtlijn Bijlage A

Voordelta: verlegging grens tussen Voordelta en Vogelrichtlijngebied Kwade Hoek (Natura2000-gebied Duinen Goeree en Kwade Hoek).
Ter hoogte van Kwade Hoek wordt de grens tussen beide op zee gevormd door de gemiddeld laag-laagwaterlijn.

Natura2000-gebied
Voordelta

Natura2000-gebied
Duinen Goeree & Kwade Hoek

Oude zeewaartse grens 
Vogelrichtlijngebied

Kwade Hoek

Nieuwe grens tussen Voordelta en
Duinen Goeree & Kwade Hoek

Oude zeewaatse grens 
Habitatrichtlijngebied

Duinen Goeree
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113. Voordelta: Verwijdering steenglooiing en terrein ten zuiden van Oosterscheldekering (Noord-Beveland)
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113. Voordelta: verwijdering van stuk duingebied grenzend aan de Brouwersdam bij Scharendijke
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113. Voordelta: verwijdering van stuk duingebied ten noorden van de Brouwersdam 

Natura2000-gebied
Voordelta

Duinterrein, onderdeel van 
Habitatrichtlijngebied Duinen 
Goeree, wordt aan het 
Vogelrichtlijngebied onttrokken 
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