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Natura 2000 gebied 1 - Waddenzee

(Zie leeswijzer)

Kenschets

Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
Site code: NL1000001 + NL9801001
Beschermd natuurmonument: Waddenzee SN, Noord-Friesland buitendijks BN/SN, Kwelders 

noordkust Friesland BN, Neerlands Reid BN, Boschplaat SN, Kwelders 
noordkust Groningen BN, Dollard BN/SN, Schorren van 
Eendracht/Vlakte van Kerken BN

Beheerder: Rijkswaterstaat, Defensie, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, It 
Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten

Provincie: Groningen, Friesland, Noord-Holland
Gemeente: Ameland; Anna Paulowna; De Marne; Delfzijl; Den Helder; 

Dongeradeel; Eemsmond; Ferweradiel; Franekeradeel; Harlingen; het 
Bildt; Reiderland; Schiermonnikoog; Terschelling; Texel; Vlieland; 
Winseradiel; Wieringen; Winsum

Oppervlakte: 272.449 ha

Gebiedsbeschrijving

De Waddenzee bestaat uit een complex van diepe geulen en ondiep water met zand- en slibbanken 
waarvan grote delen bij eb droog vallen. Deze banken worden doorsneden door een fijn vertakt 
stelsel van geulen. Langs het vasteland en de eilanden liggen verspreid kweldergebieden, die door 
grote verschillen in vocht- en zoutgehalte bijdragen aan een zeer diverse flora en vegetatie. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn de Boschplaat op Terschelling en Neerlands Reid op Ameland, waar op de 
overgang naar het duingebied bijzondere kweldervegetaties aanwezig zijn. 
Er is een nagenoeg ongestoorde hydrodynamiek en geomorfologie aanwezig, waarin natuurlijke 
processen zorgen voor instandhouding en ontwikkeling van karakteristieke ecotopen en habitats en 
de grenzen van land en water voortdurend wijzigen.

Begrenzing

De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing behorende kaart. 
Op hoofdlijnen bestaat het Natura 2000-gebied uit de Waddenzee, inclusief het estuarium van de 
Eems-Dollard, dat grotendeels begrensd is door de waterkerende dijken van het vasteland, van de 
Waddeneilanden, de Afsluitdijk en bij het ontbreken daarvan de overgang van de eilandkwelders naar 
de duingebieden. In de zeegaten en ten oosten van Schiermonnikoog valt de grens samen met die van 
de Planologische Kernbeslissing Waddenzee . Het Natura 2000-gebied en het PKB-gebied vallen 
grotendeels samen1. Belangrijkste verschillen zijn Polder Breebaart (bij Termunterzijl) en De Plaat 
(onder West-Terschelling), die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied maar niet van het PKB-
gebied.

Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van 271.866 ha. Dit betreft de totale oppervlakte van 
het Vogelrichtlijngebied zoals dat nu wordt gewijzigd dan wel aangewezen. Het Habitatrichtlijngebied 

1 Kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (aangepast deel 
3), bijlage 1 (Nadere omschrijving pkb-grens en coördinaten langs Noordzeekustzone en de 
waddeneilanden), mei 2006
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dat nu wordt aangewezen betreft de Waddenzee zonder het estuarium van de Eems-Dollard: 255.921 
ha. Van het estuarium zijn in mei 2003 alleen de Dollard en de droogvallende platen aangemeld. Het
resterende deel (ruim 15.000 ha), waarvan een gedeelte (o.a. vaargeulen) nog bij de Europese 
Commissie moet worden aangemeld, zal in een later stadium in overeenstemming met Duitsland als 
Habitatrichtlijngebied worden aangewezen. De cijfers betreffen bruto-oppervlakten omdat bij de 
berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten delen.

De in hoofdstuk 2 genoemde (voormalige) beschermde en staatsnatuurmonumenten hebben een
gezamenlijke oppervlakte van 233.453 ha en liggen in hun geheel binnen het Natura 2000-gebied.

De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn 
op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde openbare wegen, waterkerende dijken en veerdammen zijn buiten de begrenzing 

gebracht.
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen, 

perceelscheidingen en overgangen van kwelder naar duin.
• Aan de oostzijde van de Dollard is de grens op de rijksgrens gelegd.
• Onlogische verschillen (< 25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn opgeheven door de 

meest ruime grens aan te houden.
• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze geheel 

binnen het Vogel– en Habitatrichtlijngebied vallen.
Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea’s toegelicht.

In maart 2000 zijn als onderdeel van het Vogelrichtlijngebied Waddeneilanden/ Noordzeekustzone/ 
Polder Breebaart (N/ 2000/ 320) ook aangewezen Polder Breebaart (bij Termunterzijl) en De Plaat 
(onder West-Terschelling). In beslissing op bezwaar van 7 april 2005 (Stcrt. 2005, 69) is het gebied in 
zes afzonderlijke Vogelrichtlijngebieden gesplitst: Duinen Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, 
Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog en Noordzeekustzone. Polder Breebaart en De Plaat 
konden daarbij niet worden meegenomen omdat ze geïsoleerd van deze gebieden zijn gelegen. De 
systematiek van selectie en begrenzing, die in 2000 is gehanteerd bij de aanwijzing van de 
Vogelrichtlijngebieden1, gaat namelijk uit van aaneengesloten gebieden. Deze terreinen, die ook deel 
uitmaken van het Habitatrichtlijngebied Waddenzee, worden nu alsnog toegevoegd aan het 
Vogelrichtlijngebied Waddenzee:
• Polder Breebaart (73 ha) is een binnendijkse polder met een brak karakter door de aanwezigheid 

van een regelbare duikeropening in de zeedijk, waardoor bij vloed zeewater binnenstroomt en bij 
eb uitstroomt. Dit brakwatergebied functioneert niet alleen als rustplaats voor overtijende vogels 
van de Dollard, maar kan ook een belangrijke broedplaats zijn voor Kluten (2001-04 154-824
broedparen) en andere watervogels waarvoor de Waddenzee is aangewezen. Aangrenzend aan 
de Dollard vormt het gebied één van de belangrijkste broedterreinen in dit deel van het 
Waddengebied.

• De Plaat onder West-Terschelling (ook bekend als Oostelijk Ras, 106 ha) is een door een dam 
omgeven wadplaat die via de haven van West-Terschelling in open verbinding staat met de 
Waddenzee. De plaat fungeert als voedselgebied en rustplaats voor allerlei soorten wadvogels en 
is als zodanig een integraal onderdeel van het wadden-ecosysteem.

Het Vogel- en het Habitatrichtlijngebied zijn verkleind met 
• Enkele binnendijks gelegen percelen cultuurgrond (12,5 ha) in de Noordpolder ten noorden van 

Usquert. Dit betreft voormalige buitendijkse gronden die door dijkafsnijding in de jaren tachtig 
binnendijks zijn komen te liggen. Bij de aanwijzing in 1991 is de grens van de PKB Waddenzee 
gevolgd die na de dijkafsnijding niet is aangepast. Deze gronden behoren niet tot het leefgebied 
van vogels waarvoor de Waddenzee is aangewezen.

• De jachthaven aan de oostzijde van de veerdam bij Nes, Ameland (1,1 ha). Deze plek heeft geen 
betekenis voor de vogels van de Waddenzee.
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Het Habitatrichtlijngebied is verkleind met de Spuihaven en de Buitenhaven van de Lorentzsluizen 
(Kornwerderzand, Afsluitdijk), de Noorderhaven bij Breezanddijk (Afsluitdijk) en de beide havens van 
’t Horntje op Texel (64,2 ha). Door het intensieve gebruik hebben deze havens geen betekenis voor de 
habitattypen en soorten waarvoor het Habitatrichtlijngebied is aangemeld. Om dezelfde reden 
maakten ze ook geen deel uit van het Vogelrichtlijngebied.
Ook de Joost Dourleinkazerne (gelegen aan de Mokbaai, Texel) bestaande uit bebouwing, 
verhardingen en een haven (ca. 10 ha) zijn buiten de begrenzing gebracht omdat dit terrein niet of 
nauwelijks habitatwaarden herbergt.

Het Habitatrichtlijngebied is uitgebreid met de Vliehors, een uitgestrekte zandplaat (595 ha) die het 
westelijk deel van Vlieland omvat. Deze plaat maakte reeds onderdeel uit van het 
Vogelrichtlijngebied. De Vliehors is een integraal onderdeel van het Waddengebied (vergelijkbaar met 
De Hors (Texel), Noordvaarder (Terschelling), De Hon (Ameland) en De Balg (Schiermonnikoog)). Er 
vindt primaire duinvorming plaats (habitattype H2110) en de plaat is bovendien een rustplaats voor 
zeehond en grijze zeehond.

Het Vogel- en het Habitatrichtlijngebied worden verder uitgebreid met het westelijk deel van de Oude 
Havenmond bij Den Oever (7,3 ha), dat tegenwoordig een onderdeel vormt van het 
intergetijdengebied van de Waddenzee.

Natura 2000 database

Habitattypen
Code Habitattype
H1110 Permanent overstroomde zandbanken
H1140 Slik- en zandplaten
H1310 Zilte pionierbegroeiingen
H1320 Slijkgraslanden
H1330 Schorren en zilte graslanden
H2110 Embryonale duinen
H2120 Witte duinen
H2130 Grijze duinen

Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr Soort
H1095 Zeeprik
H1099 Rivierprik
H1103 Fint
H1364 Grijze zeehond
H1365 Gewone zeehond

Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr Soort
A005 Fuut - n
A017 Aalscholver - n
A034 Lepelaar - b,n
A037 Kleine zwaan - n
A039 Toendrarietgans - n
A043 Grauwe gans - n
A045 Brandgans - n
A046 Rotgans - n
A048 Bergeend - n
A050 Smient - n
A051 Krakeend - n
A052 Wintertaling - n
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A053 Wilde eend - n
A054 Pijlstaart - n
A056 Slobeend - n
A062 Topper - n
A063 Eider - b,n
A067 Brilduiker - n
A069 Middelste zaagbek - n
A070 Grote zaagbek - n
A081 Bruine kiekendief - b
A082 Blauwe kiekendief - b
A103 Slechtvalk - n
A130 Scholekster - n
A132 Kluut - b,n
A137 Bontbekplevier - b,n
A138 Strandplevier - b
A140 Goudplevier - n
A141 Zilverplevier - n
A142 Kievit - n
A143 Kanoet - n
A144 Drieteenstrandloper - n
A147 Krombekstrandloper - n
A149 Bonte strandloper - b, n
A156 Grutto - n
A157 Rosse grutto – n 
A160 Wulp - n
A161 Zwarte ruiter - n
A162 Tureluur - n
A164 Groenpootruiter - n
A169 Steenloper - n
A183 Kleine mantelmeeuw - b
A191 Grote stern - b
A193 Visdief - b
A194 Noordse stern - b
A195 Dwergstern - b
A197 Zwarte stern - n
A222 Velduil - b

Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H2160 Duindoornstruwelen 1

H2190 Vochtige duinvalleien 1

Voorstel voor het verwijderen uit de database:
H1130 Estuaria 15

A017 Aalscholver - b 19

A041 Kolgans - n 21

A068 Nonnetje - n 21

A125 Meerkoet - n 21

Kernopgaven

1.03 Overstroomde zandbanken & biogene structuren: Verbetering kwaliteit permanent 
overstroomde zandbanken (getijdengebied) H1110_A o.a. met biogene structuren met 
mossels. Tevens van belang als leefgebied voor eider A063 en zwarte zee-eend A065 en als 
kraamkamer voor vis.
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1.07 Zoet-zout overgangen Waddengebied: Herstel zoet-zout overgangen (bijvoorbeeld via 
spuiregime en vistrappen) i.h.b. visintrek Afsluitdijk, Westerwoldse Aa en 
Lauwersmeer/Reitdiep in relatie tot Drentse Aa (rivierprik H1099). 

1.09 Achterland fint: Behoud van verbinding met Schelde en Eems ten behoeve van 
paaifunctie voor fint H1103 in België en Duitsland.

1.10 Diversiteit getijdenplaten: Verbetering kwaliteit slik- en zandplaten (getijdengebied)
H1140_A ten behoeve van vergroting biodiversiteit. 

1.11 Rust- en foerageergebieden: Behoud slikken en platen voor rustende en 
foeragerende niet-broedvogels zoals voor bonte strandloper A149, rosse grutto A157, 
scholekster A130, kanoet A143, steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor 
gewone zeehond H1365 en grijze zeehond H1364.

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.

1.16 Diversiteit schorren en kwelders: Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van 
schorren en zilte graslanden (buitendijks)  H1330_A met alle successiestadia, zoet-zout
overgangen, verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als 
hoogwatervluchtplaats.

Instandhoudingsdoelen

Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.

Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.

Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.

Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 

Habitattypen
H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken,

getijdengebied (subtype A).
Toelichting Het habitattype permanent overstroomde zandbanken betreft hier de ondiepe delen 

tussen platen (waarvan de platen onderdeel uitmaken van habitattype H1140 slik- en 
zandplaten) en diepe geulen met hoge stroomsnelheden. Het habitattype permanent
overstroomde zandbanken, getijdengebied (subtype A) is nagenoeg beperkt tot de 
Waddenzee. Dit subtype kent momenteel een matig ongunstige staat van 
instandhouding. Kwaliteitsverbetering is vooral mogelijk ten aanzien van bodemfauna 
en de vorming van biogene structuren met mossels. Kenmerkend voor het systeem is de 
functionele samenhang van verschillende deelsystemen zoals eb- en vloedgeulen en 
droogvallende platen. Herstel van zout-zoet gradiënten is tevens van belang voor 
verbetering van de kwaliteit van dit habitattype. 
Het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij en het aldaar aangekondigde onderzoek (Project 
Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij) zullen de basis vormen voor de mate waarin en 
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het tempo waarmee de locaties voor de ontwikkeling van de biogene structuren met 
mossels zal worden gekozen. De verbeteropgave zal dan ook pas gaan gelden na afloop 
van dit onderzoek en wanneer de uitkomsten van dit onderzoek, mede in het licht van 
het streven naar verduurzaming van de mosselsector en met inachtneming van de 
hoofdlijnen voor de formulering van de doelen, deze verbeteropgave rechtvaardigen. 
Daarbij zal tevens rekening worden gehouden met regulier gebruik en onderhoud van 
vaarwegen.

H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit slik- en zandplaten, getijdengebied

(subtype A).
Toelichting De Waddenzee is het belangrijkste gebied voor het habitattype slik- en zandplaten, 

getijdengebied (subtype A). De oppervlakte van de platen is hier nagenoeg natuurlijk. 
Wat de kwaliteit betreft is enerzijds behoud van de morfologische variatie van belang: 
de afwisseling tussen platen met een verschillende hoogteligging, mate van dynamiek 
en sedimentsamenstelling, anderzijds de overgangen daartussen en de overgangen naar 
diepere geulen en naar habitattypen H1110 permanent overstroomde zandbanken en 
H1310 zilte pionierbegroeiingen. Kansen voor verbetering van de kwaliteit liggen met 
name bij herstel van droogvallende mosselbanken (en de daarbij behorende 
levensgemeenschappen) en bodemfauna, en bij uitbreiding van zeegrasvelden, onder 
meer herstel van geleidelijke zoet-zoutovergangen is hiervoor van belang. Voor de 
mosselbanken op de droogvallende platen, wordt gestreefd naar een toename van de 
oppervlakte.

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

Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B), verkeert in een 

gunstige staat van instandhouding. Zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) zijn 
als matig ongunstig beoordeeld. Dit komt met name door de achteruitgang van het 
habitattype in het Deltagebied. De Waddenzee is het belangrijkste gebied voor beide 
subtypen. Aan de vastelandskust is de oppervlakte van zilte pionierbegroeiingen, 
zeekraal (subtype A) momenteel hoog als gevolg van de kwelderwerken. 

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting De goed ontwikkelde vorm van het habitattype slijkgrasvelden komt van oorsprong niet 

in het Waddengebied voor. Het wordt niet mogelijk geacht de hier (in geringe 
oppervlakte) aanwezige matig ontwikkelde vormen van het habitattype in goede 
kwaliteit te herstellen. Behoud van dit habitattype is van belang voor instandhouding 
van het habitattype H1330 schorren en zilte graslanden. 

H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks

(subtype A). Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, binnendijks
(subtype B). Achteruitgang in oppervlakte van habitattype schorren en zilte graslanden, 
binnendijks (subtype B) ten gunste van habitattype schorren en zilte graslanden, 
buitendijks (subtype A) is toegestaan.

Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden verkeert in een matig ongunstige staat van 
instandhouding. De Waddenzee is één van de belangrijkste gebieden in ons land voor 
schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A). Voor de kwaliteit is het van belang 
de aanwezige variatie aan verschillende hoogtezones (inclusief pionierkwelders van zilte 
pionierbegroeiingen H1310), geomorfologische vormen (groene stranden, slufters, 
zandige kwelders, kleiige kwelders) en beheersvormen (beweide en onbeweide 
kwelders) te behouden of te herstellen. Schorren en zilte graslanden, binnendijks
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(subtype B), komen in beperkte mate in het gebied voor in zomerpolders. Omzetting van 
dit binnendijkse subtype naar het buitendijkse subtype is toegestaan.

H2110 Embryonale wandelende duinen
Doel Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype embryonale duinen verkeert in een gunstige staat van instandhouding. 

Het Waddengebied is verreweg het belangrijkste gebied in ons land voor dit 
habitattype. Naast de Waddenzee komen embryonale duinen voor in aangrenzende 
Natura 2000 gebieden, met name in Noordzeekustzone en ook op de Waddeneilanden. 
Gezien de afbakening in de begrenzing tussen de Waddenzee en Waddeneilanden of 
Noordzeekustzone is het areaal binnen het gebied Waddenzee niet zeer groot. Het 
betreft een zeer dynamisch habitattype waarvan de exacte locatie en de oppervlakte 
jaarlijks sterk kunnen wijzigen ten gevolge van erosie- en sedimentatieprocessen.

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)
Doel Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype witte duinen komt in het gebied over een behoorlijke oppervlakte voor 

in goede kwaliteit. Gezien de afbakening in de begrenzing tussen de Waddenzee en 
Waddeneilanden of Noordzeekustzone is het areaal binnen het gebied Waddenzee 
relatief groot. Het betreft een habitattype waarvan de exacte locatie en de oppervlakte 
jaarlijks sterk kunnen wijzigen ten gevolge van erosie- en sedimentatieprocessen.

H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkarm (subtype B).
Toelichting Het habitattype grijze duinen, kalkarm (subtype B) komt in een geringe oppervlakte in 

het gebied voor (o.a. op de eilanden Rottumeroog, Rottumerplaat en Griend). Het 
betreft met name duingraslanden van relatief kalkarm substraat. Het betreft een 
habitattype waarvan de exacte locatie en de oppervlakte jaarlijks sterk kunnen wijzigen 
ten gevolge van erosie- en sedimentatieprocessen.

H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen komt onder andere voor in de natuurlijke duinen in 

de kweldergebieden op de eilanden. Uitbreiding van het habitattype 
duindoornstruwelen kan een bedreiging vormen voor onder meer habitattypen H2130 
grijze duinen en H2190 vochtige duinvalleien.

H2190 Vochtige duinvalleien
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B).
Toelichting Het habitattype vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) komt voor op zandvlakten. De 

begroeiingen zijn zeer jong en verzoeten. Verwacht wordt dat dit habitattype zich 
spontaan zal uitbreiden door verdere verzoeting en verdere ontwikkeling, maar op 
andere locaties kan het type weer verdwijnen door de grote natuurlijke dynamiek. Bij 
voldoende dynamiek in het systeem zal het habitattype altijd ergens aanwezig zijn. 

Soorten
H1095 Zeeprik
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting De Waddenzee is als doortrekgebied voor de zeeprik van groot belang. Het elders 

verbeteren van zoet-zout overgangen is van betekenis voor uitbreiding populatie.

H1099 Rivierprik
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting De Waddenzee is als doortrekgebied voor de rivierprik van groot belang. Het elders 

verbeteren van zoet-zout overgangen is van betekenis voor uitbreiding populatie.
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H1103 Fint
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting De Waddenzee is als doortrek- en opgroeigebied voor de fint van zeer groot belang. In 

dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Het gaat waarschijnlijk vooral om 
finten die in het Duitse deel van de Eems paaien. Uitbreiding van de populatie is 
afhankelijk van maatregelen in Duitsland.

H1364 Grijze zeehond
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting De populatie neemt sinds de jaren 1980 toe. Met name de westelijke Waddenzee is van 

grote betekenis voor de grijze zeehond.

H1365 Gewone zeehond
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Toelichting De gewone zeehond was in 2002 met circa 4.500 exemplaren in de Nederlandse 

Waddenzee aanwezig, waarna voor de tweede keer een terugslag door een virus 
optrad. De soort zit nu weer in de lift. Verwacht wordt dat de huidige, gestaag 
groeiende populatie, zich geleidelijk verder zal uitbreiden.

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

ten minste 340 paren.
Toelichting Naast de kolonies lepelaars in de duinen van de Waddeneilanden hebben zich ook 

diverse kolonies gevestigd in natte valleien met rietgroei aan de wadkant van de 
eilanden: Boschplaat – Terschelling (vanaf 1962, in 2002 227 paren), De Schorren – Texel 
(vanaf 1982 in 2002 72 paren), Oosterkwelder – Schiermonnikoog (vanaf 1990, in 2002 
240 paren), De Hon – Ameland (vanaf 1994, in 2002 17 paren),  Rottumerplaat (vanaf 
1998, in 2002 19 paren) en Rottumeroog (vanaf 2000, in 2002 5 paren). Ook op de kust 
van het vasteland heeft de lepelaar zich weten te vestigen (Balgzand vanaf 2000, in 2002 
6 paren). Net als op de eilanden en elders in Nederland heeft de populatie in de 
Waddenzee een flinke groei doorgemaakt tot een (voorlopig) maximum van 539 paren 
in 2002. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.
Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

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

ten minste 2.700 paren.
Toelichting Na vestiging van de eider als broedvogel in Nederland in het begin van de vorige eeuw, 

is het aantal paren met ups en downs toegenomen. Het overgrote deel broedt in het 
Waddengebied (circa 9.000 in 2001), waarvan ongeveer 1/3 in de Waddenzee en 2/3 op 
de eilanden in duinvegetaties, met voldoende openheid in combinatie met open 
struweel. Langs de Fries-Groningse kust wordt gebroed vanaf de 90-er jaren (maximaal 
31 paren in 1999). In de Waddenzee zijn de belangrijkste broedconcentraties te vinden 
op de Boschplaat – Terschelling (1.190 paren in 2002) en op Rottumeroog en –plaat (in 
2002 resp. 558 en 793 paren). Voor de Waddenzee in totaal werden in de periode 1999-
2003 jaarlijks 2.161-3.486 paren geteld. Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is uitbreiding van de populatie niet nodig gezien het aanzienlijke 
populatie niveau. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

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

ten minste 30 paren. 
Toelichting Na het vrijwel verdwijnen van de bruine kiekendief als broedvogel in de 60-er jaren vond 

in de 70-er jaren hervestiging en populatie uitbreiding plaats. Maximaal komt een 30-tal
paren in het Waddengebied tot broeden in natte valleien met rietgroei. Belangrijkste
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broedplaatsen zijn de Dollard (12 paren in 2001) en De Boschplaat – Terschelling (9 
paren in 2002). Voor de Waddenzee in totaal werden in de periode 1999-2003 jaarlijks 
20-34 paren geteld. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud 
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

A082 Blauwe kiekendief
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 3 paren.
Toelichting Na vestiging op de Waddeneilanden in de 40-er jaren breidde de populatie blauwe 

kiekendieven zich gestaag uit tot een maximum begin 90-er jaren. Sedertdien loopt het 
aantal paren gestaag terug. Blauwe kiekendieven broeden doorgaans in de duinen in 
duinvegetaties met voldoende openheid (met kort gras en verstuivend zand), in 
combinatie met open struweel als foerageergebied. In het Natura 2000 gebied 
Waddenzee komen slechts enkele paren tot broeden, met als enige regelmatige 
broedplaats De Boschplaat - Terschelling (4 paar in 2001 en 2 paar in 2002). Ondanks de 
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie niet 
ten doel gesteld omdat het slechts een overloop betreft van het duingebied. Het gebied 
levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel 
bij aan de draagkracht in de regio Waddeneilanden ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie.

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

ten minste 3.800 paren.
Toelichting De helft van de Nederlandse kluten broedt in het waddengebied. Zij broeden verspreid 

over het hele Waddengebied, met een duidelijk zwaartepunt op het gevarieerde
grasland op de kwelders langs de kust van het vasteland: Balgzand en kust van 
Wieringen, Friese en Groninger waddenkust en de Dollard (meer dan 95% van de 
populatie in het Waddengebied). Na een sterke groei tot begin 90-er jaren (maximaal 
5.502 paren in 1990) is in de meeste deelgebieden recent een geringe afname 
geconstateerd (2.977 paren in 2003). De soort verkeert landelijk in een matig ongunstige 
staat van instandhouding. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie.

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

ten minste 60 paren.
Toelichting Bontbekplevier broedt verspreid over het hele Waddengebied op zeer spaarzaam 

begroeide plaatsen langs kusten. Ook kunstmatig ontstane terreintjes worden snel in 
gebruik genomen. Een zwaartepunt in de verspreiding in 2002 was te vinden langs de 
Friese kust. De populatie in de Waddenzee leek het aanvankelijk goed te doen; in 
recente jaren vindt een duidelijke afname plaats (van 92 paren in 1998 naar 45 paren in 
2001 en vervolgens 53 in 2003). Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is niet voor uitbreiding van de populatie gekozen daar de 
populatiegrootte nog op het niveau van begin 90-er jaren ligt. Het gebied heeft 
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

A138 Strandplevier
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 15 paren. 
Toelichting Als broedvogel is de strandplevier vooral te vinden op zandige, schelpenrijke platen en 

in primaire duinen. De broedplaatsen bevinden zich vrijwel alle op de eilanden of 
eilandjes. Langs de kusten van het vaste land wordt maar sporadisch gebroed. De 
aantallen lopen al decennia lang terug. In de periode 1999 – 2003 bedroeg het aantal 
paren 8 - 20. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is als doel 
uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied geformuleerd. Het gebied 
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kan onvoldoende draagkracht leveren voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar 
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Waddeneilanden ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie.

A183 Kleine mantelmeeuw
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 15.000 paren.
Toelichting Na de vestiging als broedvogel in de 60-er jaren zijn de aantallen kleine 

mantelmeeuwen sterk toegenomen tot een (voorlopig) maximum van circa 23.500 paren 
in 2001. In het Waddengebied broedt circa 30% van de Nederlandse populatie. De 
belangrijkste broedplaats is De Boschplaat – Terschelling. Andere concentraties 
bevinden zich op de Oosterkwelder – Schiermonnikoog, De Hon – Vlieland en op 
Rottumeroog en Rottumerplaat. Zeer recent broeden ook paren langs de kusten van het 
vaste land (met name op het Balgzand: 38 paren in 2002). Gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding is behoud op een relatief bescheiden niveau voldoende. Het
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

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

ten minste 9.500 paren.
Toelichting Het gebied heeft voor de grote stern voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

De grote stern is van oudsher broedvogel in het Waddengebied. Doorgaans broedt meer 
dan 50% van de Nederlandse populatie hier. De belangrijkste en enige regelmatige
broedplaats is al tientallen jaren gelegen op Griend. In sommige jaren vestigen zich 
kleinere groepen op andere platen in het Waddengebied (grootste nevenvestigingen 
Rottumerplaat – 2.335 paren in 1998 en Oosterkwelder – Schiermonnikoog – 1.000 paren
in 1997). De populatie heeft zich goed hersteld van het dieptepunt in 1965 (900 paren), 
maar ligt nog ver onder het niveau van halverwege de 20e eeuw van 27.000 – 35.000 
paren. In 2003 werden maximaal 11.810 paren geteld. 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. Het gebied heeft voldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie.

A193 Visdief
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 5.300 paren.
Toelichting De populatie van de visdief was in de 60-er jaren sterk teruggevallen (minder dan 2.000 

paren). Sedertdien is een redelijk herstel opgetreden, hoewel de aantallen slechts een 
fractie zijn van de circa 30.000 paren die er in de jaren ‘50 broedden. In de periode 1999-
2003 werden jaarlijks 4796 – 5.722 paren geteld. 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. Het gebied heeft voldoende draagkracht 
voor een sleutelpopulatie.

A194 Noordse stern
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 1.500 paren.
Toelichting In Nederland bereikt de noordse stern zijn zuidelijkste verspreidingsgrens. Het 

Waddengebied herbergt vrijwel de gehele Nederlandse populatie (in 2002 meer dan 
1.500 tegen slechts 34 paren in de Zeeuwse Delta). Over het algemeen broeden de 
noordse sterns op zeer geëxponeerde broedplaatsen op eilandjes, platen en 
kwelderranden. Veruit de belangrijkste broedplaats is Griend (in de meeste jaren meer 
dan 1.000 paren; in 2002 echter 463). Andere belangrijke broedplaatsen in 2002 waren 
Engelsmanplaat (226 paren), Rottumeroog en Rottumerplaat (respectievelijk 108 en 87 
paren), de Fries-Groningse Waddenkust (289 paren). Gezien de landelijk gunstige staat 
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van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor 
een sleutelpopulatie.

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

ten minste 160 paren.
Toelichting Afhankelijk van het aanbod aan geschikte schelpenstrandjes vestigen dwergsterns zich 

verspreid over het hele Waddengebied. De belangrijkste broedplaatsen in de 
Waddenzee in recente jaren waren Rottumeroog, Rottumerplaat en het duingebied van 
Texel. Op het dieptepunt van de populatie in de zestiger jaren broedden in heel 
Nederland slechts 100 paren, waarvan enkele 10-tallen in het Waddengebied. Daarna 
trad herstel op met in het afgelopen decennium maxima van circa 200 paren (201 paren 
in 1997, 212 paren in 2003). 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. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor 
een sleutelpopulatie.

A222 Velduil
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 5 broedparen. 
Toelichting Verspreid aan de wadkant van de eilanden of langs de Fries-Groningse kust broeden 

velduilen. Op de meeste plaatsen gaat het doorgaans om losse paren, met uitzondering 
van De Boschplaat – Terschelling waar jaarlijks 2-4 paren broeden. De paren maken deel 
uit van de populatie die thuis is in de duinen van de Waddeneilanden. In de periode 
1998-2003 werden jaarlijks 5-7 paren vastgesteld voor het gehele Waddengebied.
Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de 
populatie niet ten doel gesteld, omdat het vooral een overloop betreft van het 
duingebied. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een zelfstandige 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Waddeneilanden 
ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

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

gemiddeld 310 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn sinds 

1990 aanzienlijk hoger dan daarvoor en sindsdien fluctuerend met een licht negatieve 
tendens. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de 
landelijk matig 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 4.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen aalscholvers zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op de beide functies, maar is gebaseerd op 
hoogwatertellingen. De Waddenzee levert na het IJsselmeer de grootste bijdrage voor 
de aalscholver binnen Nederland. De soort is jaarrond aanwezig, maar met verreweg de 
hoogste aantallen in de nazomer en lage aantallen van november-maart. De 
populatiegrootte vertoont een doorgaande toename, net als in andere delen van het 
land, maar sterker, zodat het aandeel van de Nederlandse vogels dat in de Waddenzee 
verblijft geleidelijk is toegenomen van circa 5% in 1980 naar circa 20% in 2003. Deze 
ontwikkeling verloopt parallel aan een sterke groei van de broedpopulatie in de 
Waddenzee. Concentraties vormen zich minder rond hoogwatervluchtplaatsen door 
beperkte afhankelijkheid van laag water. Aan de andere kant zijn er wel gezamenlijke 
slaapplaatsen. Belangrijke concentratiegebieden zijn Richel, Griend, de haven van Den 
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Oever en enkele van de grote Waddeneilanden (moeilijk bereikbare plaatsen vanwege 
de verstoringsgevoeligheid van deze soort). Er wordt zowel in de Waddenzee als op de 
Noordzee gefoerageerd, veelal op platvis. 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 520 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen lepelaars zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats en foerageergebied. De 
draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de slaapplaatsfunctie 
(hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert de grootste bijdrage voor de lepelaar
binnen Nederland, tegenwoordig met bijna de helft van het aantal Nederlandse vogels. 
De lepelaar is een zomervogel, aanwezig van februari-oktober; het aantalverloop is sterk 
gebonden aan de ontwikkelingen in de kolonies. De verdubbeling van de Nederlandse
broedpopulatie in de jaren negentig is nagenoeg volledig toe te schrijven aan 
toenemend belang van de Waddenregio als broedgebied, die gepaard ging met sterke 
toename van het aantal niet-broedvogels, met name sinds 1995. Na de broedtijd 
verspreidt de soort zich vanaf de eilanden over het gehele Waddengebied, o.a. 
Balgzand. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.

A037 Kleine zwaan
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.600 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen kleine zwanen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats, het gaat hierbij met name om de 
Friese en Groningse kust. De Waddenzee levert voor de kleine zwaan één van de 
grootste bijdragen voor de soort in Nederland. voor de kleine zwaan. De gegevens 
omtrent aantallen zijn niet toereikend voor een trendanalyse. De kleine zwaan is een 
wintergast. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van 
de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A039 Toendrarietgans
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen toendrarietganzen zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. De Waddenzee (met 
IJsselmeer en Bargerveen) levert binnen het Natura 2000 netwerk de grootste bijdrage 
voor de toendrarietgans. De gegevens omtrent aantallen zijn niet toereikend voor een 
trendanalyse. 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 7.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Waddenzee levert voor de 
grauwe gans buiten de Delta de grootste bijdrage binnen Nederland. De 
populatiegrootte vertoont een doorgaande toename sinds de jaren zeventig met een 
versnelling eind jaren negentig. De soort is jaarrond aanwezig, met hoogste aantallen in 
oktober-februari. Belangrijke concentraties komen vooral voor in Dollard en Groninger 
Waddenkust, in mindere mate Friese Waddenkust, Schiermonnikoog, Balgzand en 
Terschelling. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.
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A045 Brandgans
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 36.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van grote internationale en grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Waddenzee levert als 
foerageergebied voor de brandgans met ongeveer een kwart van de Nederlandse 
vogels, de grootste bijdrage binnen Nederland en komt als slaapplaats na het 
Sneekermeergebied en de Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving. De brandgans is 
een wintergast van oktober-mei. De populatiegrootte vertoont een toename sinds 
midden jaren tachtig, vergelijkbaar met zoute delta, maar eerder ingezet dan elders in 
Nederland. De recente afvlakking is ook in de zoute delta zichtbaar, maar is minder 
duidelijk in de rest van Nederland, waardoor het aandeel dat in de zoute gebieden 
verblijft weer afneemt. Het belangrijkste gebied is de Friese Waddenkust, vervolgens 
Dollard en Groningse kust. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding.

A046 Rotgans
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 26.400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen rotganzen zijn van grote internationale en zeer grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats.De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Waddenzee levert met bijna 
80% van de Nederlandse vogels verreweg de grootste bijdrage voor de rotgans binnen 
Nederland. De rotgans is een wintergast en doortrekker van september-mei, met een 
najaarspiek in oktober/november en toenemende aantallen naar het eind van het 
seizoen in april/mei. De soort vertrekt abrupt en massaal in de tweede helft van mei. In 
de jaren zeventig en tachtig is de populatie toegenomen, langer en sterker dan in de 
zoute delta. In de jaren negentig zijn aantallen gestabiliseerd. Belangrijkste gebied is net 
als bij de brandgans de Friese Waddenkust, met op zekere afstand de Waddeneilanden, 
de Groninger kust en Balgzand. Overwinterende vogels bevinden zich vooral in de 
westelijke Waddenzee. De soort foerageert vooral op kwelders en grasland, maar in het 
najaar ook op zeegras, zeesla en darmwier, en is daarmee gedeeltelijk getij-afhankelijk.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd.

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

gemiddeld 38.400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bergeenden zijn van grote internationale en zeer grote nationale betekenis. 

Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats . De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Waddenzee levert met circa 
70% van de Nederlandse vogels verreweg de grootste bijdrage voor de bergeend binnen 
Nederland. De soort is het hele jaar present, met de hoogste aantallen in september-
november, laagste in april/mei en een kleiner minimum in augustus als een deel van de 
vogels voor de rui tijdelijk naar het Duitse Waddengebied trekt. Een groeiend aantal (10-
20.000) ruit echter ook in de Nederlandse Waddenzee, o.a. bij Wieringen en onder 
Ameland. Buiten de ruitijd zijn de grootste concentraties te vinden langs de kusten van 
het vasteland. Aantallen waren lange tijd stabiel, recent echter enige toename. 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 33.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Waddenzee levert de 
grootste bijdrage voor de smient binnen Nederland. De smient is een wintergast van 
oktober-maart. De soort laat in de Waddenzee geen duidelijke toename zien zoals in 
andere delen van het land. In sommige delen van het gebied is zelfs sprake van een 
afname, bijvoorbeeld door verandering van de vegetatiesamenstelling op de kwelder 
van de Dollard en door overschakeling op cultuur(gras)land. De soort is niet zeer 
gebonden aan het getij, maar foerageert ook op zeegrasvelden en concentreert zich 
vaak toch rond hoogwatervluchtplaatsen van steltlopers. Smienten vertonen soms 
nachtelijke voedselvluchten van de kwelders naar het binnenland. 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 320 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De betekenis 

van de Waddenzee is ondergeschikt aan grotere zoetwatergebieden (m.n. Haringvliet, 
Biesbosch, Lauwersmeer) en Grevelingen. Het Balgzand is één van de meest relevante 
delen van het Waddengebied. 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 5.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wintertalingen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De Waddenzee levert de 
grootste bijdrage voor de wintertaling binnen Nederland. De soort is het hele jaar 
present, met lage aantallen in mei-juli en de hoogste in september-december. De 
populatiegrootte toonde lange tijd een afname (met grote fluctuaties) maar recent 
tekent zich mogelijk een herstel af. Dit patroon lijkt zich te concentreren in het 
belangrijkste deelgebied voor deze soort: de Dollard, dat recent iets van de nog grotere 
betekenis van de jaren zeventig lijkt te herwinnen. Het aantalverloop heeft vaak te 
maken met successie van vegetatie op de kwelders en vertoont vaak overeenkomsten 
met de ontwikkeling van smient (Dollard) en pijlstaart (rond Lauwersmeer in jaren 
zeventig). De wintertaling heeft een voorkeur voor beschutte, slikkige delen van de 
Waddenzee, waar zaden en ongewervelden worden gegeten bij laag water, waarna bij 
hoog water wordt overgeschakeld op de kwelders. Behalve de Dollard is ook de Friese 
kust belangrijk. 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 25.400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wilde eenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

o.a. een functie als foerageergebied. De Waddenzee levert de grootste bijdrage voor de 
wilde eend binnen Nederland. Aantallen zijn, met de nodige fluctuaties, toegenomen
sinds de tweede helft van de jaren tachtig. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
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A054 Pijlstaart
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 5.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van grote internationale en zeer grote nationale betekenis. 

Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De Waddenzee 
levert met ongeveer de helft van de Nederlandse vogels verreweg de grootste bijdrage 
voor de pijlstaart binnen Nederland. De soort is het hele jaar present maar met lage 
aantallen in mei-juli, hoogste in oktober-februari, met doortrekpieken in oktober en 
januari/februari. Aantallen waren lange tijd stabiel/fluctuerend, maar recent is er sprake 
van beduidend hogere aantallen. Aantalsontwikkelingen vertonen overeenkomsten met 
die van andere eendensoorten (wintertaling) en zijn deels gerelateerd aan 
vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling (o.a. hoge aantallen vastelandkust door 
uitwisseling Lauwersmeer in de jaren zeventig, net als bij wintertaling). Belangrijke 
gebieden zijn met name Boschplaat en Balgzand. De pijlstaart foerageert o.a. op 
wadslakjes bij laag water, maar vooral op zaden en andere plantendelen op natte 
kwelders en grasland. De soort vertoont soms nachtelijke voedselvluchten naar 
binnendijkse gebieden. 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 750 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

o.a. een functie als foerageergebied. De Waddenzee levert na de Oostvaardersplassen 
en Oosterschelde de grootste bijdrage voor de slobeend binnen Nederland. De soort is 
jaarrond aanwezig, maar is vooral doortrekker met accent op het najaar. Het 
aantalsverloop toont sterke fluctuaties en geen duidelijke trend. Relatief belangrijke 
gebieden zijn de kust van Wieringen, Balgzand en de Fries kust. De slobeend heeft een 
voorkeur voor ondiep, brak of zoet water en slikkige bodems met veel plankton en 
zaden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding.

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

populatie van 3.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen toppers zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De Waddenzee levert na het 
IJsselmeer de grootste bijdrage. De topper is een wintergast van november-april. De 
soort lijkt in de Waddenzee te zijn afgenomen maar door de grote fluctuaties is deze 
trend niet significant. De aantallen fluctueren enerzijds door winterafhankelijke reacties 
op ijsvorming (in de Oostzee), anderzijds door verblijf op open water, waardoor de soort 
relatief moeilijk telbaar is. De topper is echter gevoelig voor veranderingen in het 
aanbod van schelpdieren. De landelijke trend is mogelijk een weerspiegeling van 
veranderingen in voedselaanbod in de Waddenzee, waarbij de aantallen een aantal 
jaren sterk verhoogd waren in het IJsselmeer. De trend in de Waddenzee vertoonde 
echter geen toename toen de aantallen in het IJsselmeer weer afnamen. De samenhang 
tussen deze twee gebieden is echter sterk. Uitwisseling tussen de twee gebieden vindt 
plaats naar aanleiding van fluctuaties in voedselaanbod of weersomstandigheden (meer 
op de Waddenzee in strenge winters). Slaap- en foerageerfunctie kunnen aan 
verschillende zijden van de Afsluitdijk liggen. 

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

populatie van 90.000-115.000 vogels (midwinter-aantallen).
Toelichting Aantallen eiders zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De Waddenzee levert met circa 
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94% van de Nederlandse vogels verreweg de grootste bijdrage voor de eider binnen 
Nederland. De soort is het hele jaar present. In sommige jaren foerageert de totale 
Nederlandse eiderpopulatie in de Waddenzee. In jaren waarin een verlaagd 
voedselaanbod in de Waddenzee samen gaat met goede jaren voor andere schelpdieren 
(spisula) in de Noordzeekustzone, foerageert een deel van de populatie in dat gebied. In 
de jaren negentig zijn de aantallen in de Waddenzee afgenomen door verhoogde sterfte 
en het uitwijken van vogels naar de Noordzeekustzone, in verband met slechte broedval 
en onvoldoende beschikbaarheid van mosselen. Recent (2003) zijn de aantallen in de 
Waddenzee weer toegenomen ten koste van de aantallen in de Noordzeekustzone. De 
landelijke trend is daardoor nog niet positief, maar is over de laatste tien jaar ook niet 
meer significant negatief. De landelijke staat van instandhouding voor de eider als niet-
broedvogel is echter nog zeer ongunstig en de internationale populatieomvang neemt 
af, zodat voor de Waddenzee een herstelopgave is geformuleerd. 

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

gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. 

een functie als foerageergebied. Aantallen fluctueren sterk, zonder duidelijke trend.
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 150 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen middelste zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een Wintergast van oktober-april.
De Waddenzee levert één van de grootste bijdragen in Nederland, maar is 
ondergeschikt aan de deltawateren. Aantallen fluctueren in de Waddenzee met relatief 
hoge aantallen in het midden van de jaren negentig. De soort neemt landelijk toe door 
ontwikkelingen in de zoute delta waar de aantallen veel hoger zijn (Grevelingen). 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding.

A070 Grote zaagbek
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen grote zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied.  De Waddenzee levert één van de grootste 
bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk, maar is ruimschoots ondergeschikt aan het 
IJsselmeer. Aantallen fluctueren, zonder duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

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

gemiddeld 40 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen slechtvalken zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort o.a. een functie als foerageergebied. De Waddenzee is het belangrijkste wetland 
in Nederland, met ongeveer een kwart van de in de Nederlandse telgebieden aanwezige 
vogels. De slechtvlak is een wintergast en doortrekker, en recent ook broedvogel 
(Eemshaven). Sinds de jaren tachtig is de soort in aantal toegenomen als gevolg van 
internationaal herstel van de pesticidendip in de jaren zestig. In de Waddenzee is de 
populatie op onverklaarde wijze afgenomen in 1997, maar sindsdien neemt de populatie 
weer geleidelijk toe. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding.
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A130 Scholekster
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor  een 

populatie van 140.000-160.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen scholeksters zijn van grote internationale en zeer grote nationale betekenis. 

Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). Vanwege onzekerheden met betrekking tot herstel van 
schelpdierbanken in de westelijke Waddenzee is een range gehanteerd. De Waddenzee 
levert met ongeveer driekwart van de Nederlandse vogels verreweg de grootste bijdrage 
voor de scholekster binnen Nederland. De soort is het hele jaar present, met laagste 
aantallen in mei/juni en hoogste in augustus-februari, zonder duidelijke pieken. De 
populatiegrootte toonde een toename in de jaren zeventig, een doorgaande afname in 
de jaren negentig en is recent min of meer stabiel op het laagst bekende niveau. Samen 
met een afname in de zoute delta zorgt deze trend voor een landelijk zeer ongunstige 
staat van instandhouding, zodat voor de Waddenzee een herstelopgave is 
geformuleerd.

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

gemiddeld 6.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kluten zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert verreweg de grootste bijdrage voor de 
kluut binnen Nederland. De soort is vooral doortrekker en zomergast, met lage 
aantallen in december-februari en pieken in oktober en april. Hoogste concentraties 
komen vaak voor aan de vastelandkust, in verband met voorkeur voor slibrijk habitat. 
Ruiconcentraties komen voor in de nazomer, met name in de Dollard. De populatie is 
toegenomen in de jaren tachtig, met daarna enige afname en is recent stabiel op 
gemiddeld niveau. De soort profiteert mogelijk van de toegenomen dichtheid aan 
wormen als gevolg van schelpdiervisserij. 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 1.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bontbekplevieren zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. 

Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert voor de bontbekplevier de grootste 
bijdrage binnen Nederland. De bontbekplevier is grotendeels doortrekker, met een piek 
in augustus/september en één in mei. Deze worden toegeschreven aan de populatie die 
naar W/Z-Afrika trekt. Een eerdere, nog lagere, maar wel afzonderlijke piek in maart, 
wordt toegeschreven aan de populatie die in West-Europa en Noord-Afrika overwintert. 
De soort komt meer voor op en bij de eilanden, dan langs de vastelandkust, maar er zijn 
geen echte concentratiegebieden. De soort heeft een voorkeur voor zandige plaatsen 
om te overtijen. In de jaren negentig zijn de aantallen in het deltagebied toegenomen. 
De omvang van de populatie die in West- en Zuid-Afrika overwintert neemt 
internationaal gezien mogelijk af. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien 
de landelijk gunstige staat van instandhouding.

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

gemiddeld 19.200 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen goudplevieren zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
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draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Waddenzee levert binnen 
het Natura 2000 netwerk voor de soort de grootste bijdrage. De goudplevier is vooral 
doortrekker, met pieken in november en maart, lage aantallen in december/januari en is 
bijna afwezig in mei-juli. De soort komt verspreid voor langs eiland- en vastelandkusten, 
met enige concentratie in o.a. de Dollard. De soort is in de jaren tachtig in de 
Waddenzee in aantal toegenomen en is sindsdien min of meer stabiel, met grote 
fluctuaties. De toename heeft mogelijk te maken gehad met verslechtering van 
binnenlandse leefgebied (landbouwgebieden). Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied. Ten gevolge van de voorgenomen 
ontpolderingen van zomerpolders zal het oppervlak aan foerageergebied afnemen, 
waardoor mogelijk enige achteruitgang van het aantal goudplevieren zal plaatsvinden.

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

gemiddeld 22.300 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zilverplevieren zijn van grote internationale en zeer grote nationale betekenis. 

Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert de grootste bijdrage voor de 
zilverplevier binnen Nederland. De soort is het hele jaar present, met lage aantallen in 
juni/juli, sterke doortrekpieken in augustus/september en nog sterker in mei. De 
zilverplevier komt meer voor langs de eilanden dan langs het vasteland, foeragerend op 
de platen, relatief veel in het oosten van het gebied. In de jaren zeventig en tachtig fors 
zijn aantallen toegenomen, sindsdien is de populatiegrootte min of meer stabiel. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding.

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

gemiddeld 10.800 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kievitten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een 

functie als slaapplaats en als foerageergebied. De Waddenzee levert de grootste 
bijdrage voor de kievit binnen het Natura 2000 netwerk in Nederland. Aantallen 
vertonen een geleidelijke toename met fluctuaties. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. Ten gevolge van 
het ontpolderen van buitendijkse polders zal het oppervlak aan zilte natte graslanden 
afnemen, waardoor mogelijk enige achteruitgang van het aantal kieviten zal 
plaatsvinden.

A143 Kanoet
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van 44.400 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kanoeten zijn van grote internationale en zeer grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert voor de kanoet de grootste bijdrage 
binnen Nederland. De soort is het hele jaar present, met lage aantallen in mei-juli,
relatief hoge aantallen in augustus-februari en een doortrekpiek in augustus die wordt 
toegeschreven aan ondersoort canutus uit de Siberische broedgebieden. De kanoet 
komt nauwelijks voor aan de vastelandkust (m.u.v. Balgzand), overtijers hebben de 
voorkeur voor afgelegen zandvlakten als bijv. Vliehors, Richel en Griend. De soort 
overtijt in zeer grote groepen maar wisselt sterk tussen de beschikbare plaatsen, met 
zeer grote actieradius. De overwinteraars behoren tot de Groenlands/Canadese
ondersoort islandica. Aantallen waren eerst stabiel en zijn daarna fors toegenomen en 
sinds de eerste helft van de jaren negentig weer fors afgenomen. Deze afname wordt 
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voor een (klein) deel gecompenseerd door toename in de zoute delta en resulteert niet
in aantallen die lager zijn dan in de jaren zeventig en tachtig, zodat de landelijke staat 
van instandhouding slechts matig ongunstig is. Daarom is uitgegaan van behoud van de 
huidige aantallen (gemiddelde van de seizoenen 1999/2000 t/m 2003/2004). De afname
lijkt echter door te gaan en wordt toegeschreven aan veranderingen in de 
voedselbeschikbaarheid die verband houden met veranderingen van 
sedimentsamenstelling en afname van dichtheden en kwaliteit van schelpdieren als het 
nonnetje Macoma balthica. Omdat daardoor ook de andere aspecten van de staat van 
instandhouding (matig) ongunstig zijn, is verbetering van kwaliteit leefgebied in het 
doel opgenomen.

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

gemiddeld 3.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen drieteentrandlopers zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert voor deze soort de grootste bijdrage 
binnen Nederland. De soort is het hele jaar present, met lage aantallen juni, 
doortrekpieken in augustus en vooral in mei. De drieteenstrandloper ontbreekt 
nagenoeg langs de vastelandkust, foerageert deels op stranden (Noordzeekustzone). 
Voor overtijen heeft de soort de voorkeur voor afgelegen zandplaten als Richel, 
Noorderhaaks, Engelsmanplaat, Rottumerplaat, Simonszand en Vliehors. In de jaren 
negentig toonde de populatiegrootte een doorgaande toename, die nog niet lijkt af te 
vlakken. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig omdat hoge 
recreatiedruk effect heeft op de verspreiding. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A147 Krombekstrandloper
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.000 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen krombekstrandlopers zijn van zeer grote nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert voor de krombekstrandloper binnen 
Nederland de grootste bijdrage. De soort is een doortrekker, voornamelijk in de herfst, 
met hoogste aantallen in juli/augustus (september), eerst vooral adulten en in augustus-
september juvenielen. Aantallen fluctueren sterk, vermoedelijk in verband met slechte 
telbaarheid, en vertonen geen duidelijke trend. De draagkracht is berekend over de 
periode 1999-2002. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding.

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

gemiddeld 206.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen bonte strandlopers zijn van grote internationale en zeer grote nationale 

betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en 
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op 
tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert verreweg de grootste
bijdrage voor de bonte strandloper binnen Nederland. De soort is het hele jaar present, 
met lage aantallen in juni (en juli), een breed doortrekpatroon met relatief hoge 
aantallen in augustus-november en maart-mei. De bonte strandloper foerageert in het
intergetijdegebied op relatief slikkige platen en overtijt zowel langs de vastelandkust als 
op de eilanden, vaak in concentraties van tienduizenden vogels. Belangrijke 
concentraties komen voor op Griend, Richel, Dollard. Behalve op Vlieland komen relatief
hoge dichtheden voor in het oosten van het Waddengebied, waar meer platen liggen. 
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De populatie is afgenomen tot midden jaren tachtig, met daarna een doorgaande 
toename en recent de hoogst bekende aantallen. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

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

gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen grutto’s zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor 

de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting 
heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee is het belangrijkste wetland van Nederland, 
afgezien van een aantal slaapplaatsen. Belangrijke deelgebieden zijn de kust van 
Wieringen, Friese kust en Dollard. In de Waddenzee, net als in de zoete delta, toonde de 
populatiegrootte een doorgaande toename, die de recente afname in het rivierengebied 
en het IJsselmeergebied enigszins compenseert. Het Waddengebied wordt daardoor de 
belangrijkste regio voor niet-broedvogels. Toch is de landelijke toename afgevlakt en er 
is inmiddels een tendens tot afname die de broedvogelindex dreigt te gaan volgen. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk 
zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. Ten gevolge van 
de voorgenomen ontpolderingen van zomerpolders zal het oppervlak aan 
foerageergebied afnemen, waardoor mogelijk enige achteruitgang van het aantal 
grutto’s zal plaatsvinden.

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

gemiddeld 54.400 vogels (seizoensgemiddelde). Enige afname in relatie tot herstel van 
schelpdierbanken is aanvaardbaar.

Toelichting Aantallen rosse grutto’s zijn van grote internationale en zeer grote nationale betekenis. 
Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert verreweg de grooste bijdrage voor 
deze soort binnen Nederland, met tegenwoordig circa 90% van de Nederlandse vogels.
De soort is het hele jaar present, met lage aantallen in juni, doortrekpieken in augustus 
en mei. Deze pieken betreffen de Siberische vogels die onderweg zijn naar NW en W-
Afrika, de wat lagere aantallen overwinteraars zijn afkomstig uit Scandinavië. De soort 
overtijt veel meer op de eilanden dan langs de vastelandkust. Grote concentraties 
komen vooral voorop afgelegen zandplaten als Griend, Richel, Vlieland, samen met 
kanoet en bonte strandloper. In de jaren tachtig is de populatie licht afgenomen en 
sindsdien weer toegenomen. In het Deltagebied is van een dergelijke toename 
nauwelijks sprake, zodat het aandeel van de Waddenzee steeds verder is toegenomen. 
Net als bij andere wormeneters wordt dit in verband gebracht met veranderde 
samenstelling van sediment en bodemfauna. 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 96.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wulpen zijn van grote internationale en zeer grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert met meer dan 85% van de Nederlandse 
vogels de grootste bijdrage voor de wulp binnen Nederland. De soort is het hele jaar 
present, met lage aantallen in mei en juni (broedtijd) en relatief hoge tijdens de 
najaarstrek in augustus-september. De soort komt zeer verspreid over het gebied, Friese 
kust is daarbij relatief belangrijk. De wulp foerageert in slikkige delen van het wad en op 
mosselbanken, overtijt op kwelders, liefst afgelegen (Richel, Griend) want de soort is 
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nogal verstoringgevoelig. De doorgaande populatietoename in de Waddenzee, die in de 
zoute delta pas zeer recent in enige toename weerspiegeld wordt, herinnert aan de 
trends bij de rosse grutto (A157). Bij de wulp wordt de toename echter in eerste 
instantie toegeschreven aan het beëindigen van de jacht in het buitenland, met name in 
Denemarken (1994), ondanks dat de hoge concentraties in Nederland vroeger wel aan 
deze Deense jacht werden toegeschreven (toename is in Denemarken echter veel sterker 
geweest). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding.

A161 Zwarte ruiter
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.200 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zwarte ruiters zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert met meer dan de helft van de 
Nederlandse vogels verreweg de grootste bijdrage voor de zwarte ruiter binnen 
Nederland. De soort komt vooral voor in de zomermaanden, met een klein piekje tijdens
de voorjaarstrek in mei en een sterke piek tijdens de najaarstrek die al in juli/augustus 
plaatsvindt. De zwarte ruiter komt sterk geconcentreerd voor in de Dollard en in de rest 
van het gebied verspreid in kleine aantallen. De soort foerageert vaak in de directe 
omgeving van hoogwatervluchtplaatsen. Sinds de jaren zeventig zijn aantallen 
toegenomen, recent is er sprake van lagere aantallen maar nog geen doorgaande 
afname. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat
van instandhouding.

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

gemiddeld 16.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen tureluurs zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert met meer dan 80% van de Nederlandse 
vogels verreweg de grootste bijdrage voor de tureluur binnen Nederland. De soort is het 
hele jaar present, met doortrekpieken in mei en vooral juli/augustus, als de populatie 
van Scandinavische en Baltische broedvogels doortrekken naar Z-Europa en W-Afrika.
Aanzienlijk lagere aantallen overwinteraars zijn afkomstig van IJsland en de Faeröer 
(ondersoort robusta). De tureluur komt zeer verspreid voor over het gehele 
Waddengebied, zowel vastlandkust als de eilanden. Sinds de jaren zeventig vertonen de 
aantallen geen duidelijke trend. De meest recente aantallen vertonen weer een 
opgaande tendens na twee dips rond midden jaren tachtig en midden jaren negentig. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd.

A164 Groenpootruiter
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen groenpootruiters zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. 

Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert met meer dan drie kwart van de 
Nederlandse vogels verreweg de grootste bijdrage voor de soort binnen Nederland. De 
soort is afwezig van november-maart, met doortrekpieken net als de andere ruiters in 
mei en vooral juli/augustus. De groenpootruiter komt verspreid voor over de gehele 
Waddenzee, maar veel minder langs de vastelandkust dan op de eilanden. De beste 
gebieden zijn o.a. kwelders van Schiermonnikoog en Terschelling (Groede), Texel 
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(Schorren) en Balgzand. Aantallen zijn toegenomen rond begin jaren negentig en zijn 
sindsdien stabiel/fluctuerend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding.

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

populatie van 2.300-3.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen steenlopers zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van 
hoogwatervluchtplaatsen). De Waddenzee levert met meer dan 80% van de Nederlandse 
vogels verreweg de grootste bijdrage voor de soort binnen Nederland. De soort komt 
bijna het hele jaar voor, met lage aantallen in juni, hoogste aantallen rond augustus, als 
Scandinavische vogels doortrekken naar West-Afrika. Overwinteraars zijn vooral 
broedvogels uit Groenland en Oost-Canada. Terwijl de aantallen van de Scandinavische 
vogels min of meer stabiel zijn, is er bij de (in gemiddelde aantallen sterk 
overheersende) overwinterende populatie duidelijk sprake van afname. Vooral midden 
jaren negentig was er een forse afname, sindsdien zijn de aantallen (een deel van de 
meest recente getallen ligt inmiddels binnen de in het doel aangegeven range) 
toegenomen maar nog niet volledig hersteld. Door het grote belang van de Waddenzee 
resulteert dit in een landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding, zodat een 
herstelopgave voor de Waddenzee noodzakelijk is. Dit geldt met name voor de afname 
in de jaren negentig, die wellicht verband houdt met onder andere slechte broedval. 
Met betrekking tot de eerdere afname wordt ook klimaatverandering als mogelijke 
oorzaak genoemd (overwintering dichter bij de broedgebieden). De verwachting is 
echter dat met het herstel van de droogvallende mosselbanken het leefgebied van de 
steenloper zich zodanig herstelt dat de aantallen nog wat verder kunnen toenemen.

A197 Zwarte stern
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 23.000 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen zwarte sterns zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. De slaapplaatsfunctie betreft vooral 
het Balgzand en in mindere mate de kust van Wieringen. De Waddenzee vormt binnen 
Nederland één van de gebieden die voor de zwarte stern de grootste bijdrage leveren. 
Gegevens omtrent aantallen zijn  niet toerijkend voor trendanalyse. De vogels 
foerageren waarschijnlijk grotendeels op het IJsselmeer. De aantallen in de Waddenzee 
worden daardoor mede bepaald door het voedselaanbod in het IJsselmeer. De oorzaak 
van de negatieve trend en de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding in 
Nederland is niet goed bekend maar ligt mogelijk eerder in het IJsselmeergebied dan in 
de Waddenzee. Het gestelde doel moet daarom worden gezien in samenhang met dat 
van het IJsselmeer. De draagkracht is berekend over de periode 1999-2004.

Synopsis

Habitattypen Staat van 
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

H1110_A Permanent overstroomde zandbanken 
(Noordzee-kustzone)

- ++ = >

H1140_A Slik- en zandplaten (getijdengebied) - ++ = >

H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) - ++ = =

H1310_B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) + ++ = =

H1320 Slijkgrasvelden - - - = =

H1330_A Schorren en zilte graslanden 
(buitendijks)

- ++ = >
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H1330_B Schorren en zilte graslanden 
(binnendijks)

- - = (<) =

H2110 Embryonale duinen + ++ = =

H2120 Witte duinen - + = =

H2130_B Grijze duinen (kalkrijk) - - - = >

H2160 Duindoornstruwelen + = =

H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - + > >

Soorten Staat van 
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

H1095 Zeeprik - + = >

H1099 Rivierprik - + = >

H1103 Fint - - ++ = >

H1364 Grijze zeehond - ++ = =

H1365 Gewone zeehond + ++ = >

Broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

A034 Lepelaar + ++ = =

A063 Eider - - ++ = =

A081 Bruine kiekendief + + = =

A082 Blauwe kiekendief - - + = =

A132 Kluut - ++ = =

A137 Bontbekplevier - - ++ = =

A138 Strandplevier - - + > >

A183 Kleine mantelmeeuw + ++ = =

A191 Grote stern - - +++ = =

A193 Visdief - ++ = =

A194 Noordse stern + +++ = =

A195 Dwergstern - - ++ = =

A222 Velduil - - ++ = =

Niet-broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding

Relatieve
bijdrage

Doelstelling
leefgebied

Doelstelling
populatie

A005 Fuut - - = =

A017 Aalscholver + + = =

A034 Lepelaar + ++ = =

A037 Kleine zwaan - s+ = =

A039 Toendrarietgans + s+ = =

A043 Grauwe gans + + = =

A045 Brandgans + ++ = =

A046 Rotgans - +++ = =

A048 Bergeend + +++ = =

A050 Smient + + = =

A051 Krakeend + - = =

A052 Wintertaling - + = =

A053 Wilde eend + + = =

A054 Pijlstaart - +++ = =

A056 Slobeend + + = =

A062 Topper - - ++ = >

A063 Eider - - +++ = >
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A067 Brilduiker + + = =

A069 Middelste zaagbek + + = =

A070 Grote zaagbek - - + = =

A103 Slechtvalk + ++ = =

A130 Scholekster - - +++ = >

A132 Kluut - +++ = =

A137 Bontbekplevier + +++ = =

A140 Goudplevier - - ++ = =

A141 Zilverplevier + +++ = =

A142 Kievit - + = =

A143 Kanoet - +++ = >

A144 Drieteenstrandloper - ++ = =

A147 Krombekstrandloper + +++ = =

A149 Bonte strandloper + +++ = =

A156 Grutto - - + = =

A157 Rosse grutto + +++ = =

A160 Wulp + +++ = =

A161 Zwarte ruiter + +++ = =

A162 Tureluur - +++ = =

A164 Groenpootruiter + +++ = =

A169 Steenloper - - +++ = >

A197 Zwarte Stern - - s+++ = =

1 Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 
2000 gebied.

15 Habitattype wordt geschrapt vanwege herbegrenzing binnen Natura 2000.
19 Herstel van een technische fout in database 2004.
21 Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie.
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