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ONTWERPBESLUIT HARINGVLIET

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 (Pb EG 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: Haringvliet.

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): 
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum

rubri p.p. en Bidention p.p.
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpine zones 
H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
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
H1106 Zalm
H1134 Bittervoorn
H1163 Rivierdonderpad
H1340 *Noordse woelmuis
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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) Haringvliet zoals aangewezen bij besluit van 24 maart 2000 
(N/2000/319, Stcrt. 2000, nr. 65) worden aangewezen: de in paragraaf 3.3 van de 
nota van toelichting bedoelde gebieden. 

2. Paragrafen 3.1 en 3.3 van de nota van toelichting behorende bij het in het eerste lid 
bedoelde besluit van 24 maart 2000, worden vervangen door de paragrafen 3.1, 3.3 
en 3.4 van de nota van toelichting bij dit besluit.

3. Aan paragraaf 4.2 van de nota van toelichting behorende bij het in het eerste lid 
genoemde besluit worden toegevoegd de volgende vogelsoorten, welke worden 
beschermd op grond van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG: Grote stern 
en Dwerggans, en de volgende trekvogelsoort, welke wordt beschermd op grond 
van artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG: Bontbekplevier.

4. In paragraaf 4.2 van de nota van toelichting behorende bij het in het eerste lid 
genoemde besluit vervallen de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd 
op grond van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG: Kleine zilverreiger en
Dwergmeeuw.

5. Paragraaf 4.4 en de hoofdstukken 5, 6 en 7 van de nota van toelichting behorende 
bij het in het eerste lid bedoelde besluit vervallen.

6. De kaart behorende bij besluit N/2000/319 wordt ingetrokken.

Artikel 3
1. De aanwijzing, bedoeld in artikel 1, en de wijzigingen, bedoeld in artikel 2, 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 Haringvliet, waarvan de instandhoudingsdoelstellingen in de 
zin van artikel 10a, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 1998, zijn 
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. 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.
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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 van het  Natura2000-gebied Haringvliet waarin opgenomen: 
nota van toelichting bij de aanwijzing van Haringvliet 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 het besluit N/2000/319 bij de
aanwijzing van Haringvliet 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 Haringvliet aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens wordt de aanwijzing van het 
gelijknamige gebied als beschermingszone onder de Vogelrichtlijn gewijzigd. Beide 
aanwijzingen tezamen vormen het Natura2000-gebied Haringvliet, 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 de
Habitat- en Vogelrichtlijn kort toegelicht. In dit hoofdstuk wordt tevens melding 
gemaakt van de status van natuurmomenten voor een deel van het Natura2000-
gebied, welke inmiddels zijn komen te vervallen of bij dit besluit komen te vervallen. 
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 Haringvliet 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 “Haringvliet” en onder nummer 
NL1000015 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de 
Atlantische biogeografische regio. Het gebied is aangewezen voor één prioritair 
habitattype en één prioritaire soort in de zin van artikel 1 van de Habitatrichtlijn. 

Het gebied is eveneens op 24 maart 2000 (N/2000/319) onder de naam Haringvliet 
aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, verder aangeduid 
als “Vogelrichtlijngebied”. Bij de Europese Commissie is dit gebied bekend onder 
nummer NL9802018. Het besluit N/2000/319 is door middel van dit besluit gewijzigd. 
Uit het vorige besluit overgenomen tekstdelen zijn in deze nota van toelichting cursief 
gezet1.

1 De afkorting sbz (“speciale beschermingszone”) en de aanduiding “beschermingszone” zijn hierin 
vervangen door de term “Vogelrichtlijngebied”



N2K109_WB HVN Haringvliet.doc
5

Ingevolge artikel 15a, tweede en derde lid van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt 
bij aanwijzing als speciale beschermingszone onder artikel 10a de status van de
hieronder opgesomde natuurmonumenten2. In dergelijke gevallen heeft de 
instandhoudingsdoelstelling voor de gedeelten van het Natura2000-gebied waarop de 
aanwijzingen als natuurmonument betrekking hadden, mede betrekking op de 
doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het 
natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied zoals bepaald 
in de vervallen besluiten (zie verder hoofdstuk 4). 
Het beschermd natuurmonument Quackgors is aangewezen op 1 november 1971 (nr. 
6161, Stcrt.1971, nr. 229).
Het beschermd natuurmonument Rietgorzen en grasgorzen (tweede gedeelte) van het 
Quackgors is aangewezen op 11 januari 1982 (NLB/GS/GA-49829, Stcrt. 1982, nr. 12).
Het beschermd natuurmonument Beninger Slikken is aangewezen op 3 april 1980 
(NLB/N-40407, Stcrt. 1980, nr. 84). 
Het beschermd natuurmonument Leenheren Buitengorzen is aangewezen op 24 juli 
1979 (NLB/N-36599, Stcrt. 1979, nr. 145).
Het beschermd natuurmonument ‘s Lands bekade Gorzen is aangewezen op 1 
november 1971  (nr. 6162, Stcrt.1971, nr. 229).
Het beschermd natuurmonument Korendijksche Slikken is aangewezen op 23 maart 
1978 (NLB/N-29679, Stcrt. 1978, nr. 62). 
Het beschermd natuurmonument Kleiput in de Tiendgorzen is aangewezen op 24 juli 
1979 (NLB/N-36709, Stcrt. 1979, nr. 145)
Het beschermd natuurmonument Westerse Laagjes is aangewezen op 1 november 
1971 (nr. 6163, Stcrt. 1971, nr. 229).
Het beschermd natuurmonument Rietgorzen en grasgorzen van de Westerse Laagjes is 
aangewezen op 23 december 1981 (NLB/GS/GA-49679, Stcrt. 1982, nr. 10).
Het beschermd natuurmonument Oosterse laagjes is aangewezen op 1 november 1971 
(nr. 6165, Stcrt. 1971, nr. 229).
Het beschermd natuurmonument Rietgorzen van de Oostersche laagjes is aangewezen 
op 17 september 1981 (NLB/BB/GA-48271, Stcrt. 1981, nr. 198).
Het beschermd natuurmonument Gorzen tussen Oostersche laagjes en Haringvlietbrug 
is aangewezen op 18 september 1981 (NLB/BB/GA-48272, Stcrt. 1981, nr. 198)
Het beschermd natuurmonument Grasgorzen tussen Den Bommel en de Hellegatsdam 
is aangewezen op 1 november 1971 (nr. 6169, Stcrt. 1971, nr. 229).
Het beschermd natuurmonument Grasgorzen van de Griendweipolder is aangewezen 
op 1 november 1971 (nr. 6164, Stcrt. 1971, nr. 229).
Het beschermd natuurmonument Blanke Slikken is aangewezen op 28 maart 1978 
(NLB/N-29680, Stcrt. 1878, nr. 62).
Het beschermd natuurmonument Grasgorzen tussen Stad aan ’t Haringvliet en Den 
Bommel is aangewezen op 1 november 1971 (nr. 6168, Stcrt. 1971, nr. 229).
Het beschermd natuurmonument Westplaat buitengronden en Meneersche plaat is 
aangewezen op 1 november 1971 (nr. 6167, Stcrt. 1971, nr. 229).
Het staatsnatuurmonument Rietgorzen en grasgorzen (tweede gedeelte) van het 
Quackgors is aangewezen op 10 december 1980 (NLB/N-41862, Stcrt.1981, nr. 21).
Het staatsnatuurmonument Beninger slikken is aangewezen op 29 augustus 1980 
(NLB/N 41861).
Het staatsnatuurmonument Ventjagersplaat ten noorden van de Hellegatsdam is 
aangewezen op 31 december 1980 (NLB/N-43602, Stcrt. 1981, nr. 21).

2 Beschermde en staatsnatuurmonumenten zijn in de periode 1968-98 aangewezen op grond van 
respectievelijk artikel 7 en 21 van de Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, nr. 572)
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Het staatsnatuurmonument Blanke slikken is aangewezen op 22 augustus 1980 (NLB/N 
41913, Stcrt. 1980, nr. 181).
Het staatsnatuurmonument Rietgorzen tussen Stad aan ’t Haringvliet en Den Bommel 
is aangewezen op 22 september 1980 (nr. 41860, Stcrt. 1980, nr. 203).
Het staatsnatuurmonument Slijkplaat is aangewezen op 22 augustus 1980 (NLB/N 
41938, Stcrt. 1980, nr. 181).
Het staatsnatuurmonument Scheelhoek is aangewezen op 22 september 1980 (nr. 
41939, Stcrt. 1980, nr. 203), en gewijzigd bij besluit van 22 april 1999 (DN. 1999123).

Het Natura2000-gebied Haringvliet (landelijk gebiedsnummer 109) omvat het
Vogelrichtlijngebied Haringvliet en het gelijknamige Habitatrichtlijngebied. Natura 
2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden 
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 Haringvliet ligt in de provincie Zuid Holland en behoort tot het 
grondgebied van de gemeenten Bernisse, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, 
Hellevoetsluis, Korendijk, Middelharnis en Oostflakkee.

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING
3.1 Gebiedsbeschrijving
Het Haringvliet is een afgesloten zeearm die via een open verbinding met het Hollands 
Diep deel uitmaakt van de delta van Rijn en Maas. Na de voltooiing van de 
Haringvlietsluizen in 1970 viel het getij in het voormalige brakke getijdengebied 
grotendeels weg. Het water werd zoet tot aan de sluizen en het getij werd beperkt. 
Het Haringvliet vormt nu een groot zoetwaterbekken, dat alleen via Spui, Oude Maas 
en Nieuwe Waterweg nog in verbinding staat met de Noordzee. Het peil wordt 
beïnvloed door de Haringvlietsluizen en de bovenstroomse stuwen. 
Aan de oevers van Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee bestaat 
het landschap uit grasgorzen, riet- en biezenvelden, begroeide en onbegroeide zand-
en slikplaten grenzend aan het open water. Een aantal voormalige platen zijn door 
vooroeververdediging en aanvulling met grond uitgegroeid tot uitgestrekte gebieden 
(Ventjagersplaten en Slijkplaat). 
In het Haringvliet ligt het eiland Tiengemeten. Een deel van de rietlanden en zilte 
gorzen is door begrazing omgevormd in grasland van brakke bodem 
(zilverschoonverbond), terwijl onbegraasde delen zich ontwikkeld hebben tot riet, 
brakke ruigte en struweel.
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3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing
Haringvliet behoort tot het Natura2000-landschap ‘Noordzee, Waddenzee en Delta’. 

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Haringvliet 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 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.3

De grenzen van Vogelrichtlijngebieden 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. 
Het Haringvliet is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van 
uitgestrekt open water met oeverzones en platen die als geheel het leefgebied vormen 
van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. Het is een 
watergebied dat het leefgebied vormt van soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn 
(art. 4.1) en tevens fungeert als broed-, rui-, overwinteringsgebied en rustplaats in de 
trekzone van andere trekvogelsoorten (art. 4.2). De begrenzing van de 
Beschermingszone is zo gekozen dat een in landschappelijk en vogelkundig opzicht 
samenhangend geheel is ontstaan dat in samenhang met vogelrichlijngebied
Voordelta, vogelrichtlijngebied Voornes Duin, vogelrichtlijngebied Kwade Hoek, 
vogelrichtlijngebied Hollands Diep en vogelrichtlijngebied Oudeland van Strijen, 
voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan en/ of 
voortplanten van bedoelde vogelsoorten. 

3.3 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Op hoofdlijnen bestaat het Natura2000-gebied uit de volgende 
deelgebieden: Haringvliet, Quackgors, Beninger Slikken, polder Beninger waard, 
polder Zuidoord, Leenheeren polder, Leenheren gorzen polder, polder ’s Landse 
bekaade Gorzen, Korendijksche Slikken, Tiendgorzen, Westerse laagjes, Oosterse 
laagjes, Ventjagersgaatje, eiland Tiengemeten met Griendweipolder en Blanke Slikken, 
Riet en Grasgorzen tussen Stad aan ’t Haringvliet en Den Bommel, Meneersche Plaat, 
Westplaat buitengronden, Nieuwe kroningspolder, Kroningspolder, Bospolder, 
Zuiderdiep polder, De Scheelhoek, Zuiderdiep en Slijkplaat.

Het Habitatrichtlijngebied omvat de volgende deelgebieden van het Natura2000-
gebied: Quackgors, Beninger Slikken, polder Beninger waard, polder Zuidoord, 
Leenheren polder, polder ’s Landse bekaade Gorzen, Korendijksche slikken, Westerse 
laagjes, Oosterse laagjes, Ventjagersgaatje, Griendweipolder en Blanke Slikken, Riet en 
Grasgorzen tussen Stad aan ’t  Haringvliet en Den Bommel, Meneersche Plaat, 

3 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 15 en 25
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Westplaat buitengronden, Nieuwe kroningspolder, Kroningspolder, Bospolder, 
Zuiderdiep polder, De Scheelhoek en Slijkplaat.

Het Vogelrichtlijngebied valt in zijn geheel samen met de begrenzing van het 
Natura2000-gebied met uitzondering van: polder Zuidoord, Leenheeren polder, polder 
Beningerwaard, Nieuwe kroningspolder, Kroningspolder, Bospolder en Zuiderdiep 
polder.

Het Natura2000-gebied beslaat een totale oppervlakte van 11.630 ha, waarvan 10.930 
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. 

De (voormalige) natuurmonumenten hebben een gezamenlijke oppervlakte van 3.178 
ha en liggen in het geheel binnen het Natura2000-gebied.

De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals 
aangemeld) zijn op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan 

de rand van het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing 
gebracht.

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals 
wegen, wateren, perceelscheidingen en bosranden.

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

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

Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea’s.

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is aangepast:
• Langs Voornes Duin is de grens gelegd op die van het Vogelrichtlijngebied (+ 5 ha).
• Aan de noordwestzijde van de Scheelhoek is het gebied uitgebreid met gronden 

die qua aard een geheel vormen met het aangrenzende gebied (8,3 ha; grotendeels 
eigendom Staat, in beheer bij Natuurmonumenten).

• Uitbreiding met de Zuiderdieppolders (ca. 400 ha) ten noordoosten van Stellendam 
waar getijdennatuur zal worden gerealiseerd ten behoeve van onder meer Noordse 
woelmuis (*H1340) en Schorren en zilte graslanden (H1330).

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

De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied Haringvliet is uitgebreid met het 
Zuiderdiep en omgeving (ca. 137 ha; bijlage A) ten westen van Stellendam (N57). Dit 
gebied bestaat voor een belangrijk deel uit water en moeras dat een functie vervult 
voor diverse soorten watervogels waarvoor het Haringvliet is aangewezen. De 
Zuiderdieppolders worden niet onder de Vogelrichtlijn aangewezen omdat de 
begrenzingensystematiek zoals die in maart 2000 is vastgesteld, geen rekening houdt 
met toekomstige ontwikkelingen. 
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3.4 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 van de (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 
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.

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr. 722).

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/ waterhuishoudkundige eenheid vormen 
met de aanwezige natte habitats/ leefgebieden.



N2K109_WB HVN Haringvliet.doc
10

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt langs de duinvoet van het 
buitenduin. 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.

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. 

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

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

komt hier in beperkt oppervlakte voor in laagtes tussen brakke 
zilverschoongraslanden.

H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion
rubri p.p. en Bidention p.p.

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

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

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

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van ruigten en zomen, 
harig wilgenroosje (subtype B).

Toelichting Het gebied levert de grootste bijdrage voor de brakke variant met heemst 
binnen het habitattype ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B). 
Dit is een variant die landelijk in een matig ongunstige staat van 
instandhouding verkeert.

H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van vochtige alluviale 
bossen, zachthoutooibossen (subtype A), en vochtige alluviale bossen, 
essen-iepenbossen (subtype B).

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

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

populatie.
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de 

Maaspopulaties van de zeeprik. De gewenste verbetering kwaliteit heeft 
betrekking op verbinding met het Natura2000-gebied Voordelta, zoals 
voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’. Door deze verbinding te verbeteren 
wordt ook het leefmilieu van het Haringvliet zelf verbeterd.
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H1099 Rivierprik
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de 

Maaspopulaties van de rivierprik. De gewenste verbetering kwaliteit 
leefgebied heeft betrekking op verbinding met het Natura2000-gebied
Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’. Door deze 
verbinding te verbeteren wordt ook het leefmilieu van het Haringvliet zelf 
verbeterd.

H1102 Elft
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting Het Haringvliet is als doortrek- en opgroeigebied van groot (potentieel) 

belang voor de elft. Vroeger bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms 
(buiten Nederland). Er zijn concrete aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) 
nog een kleine populatie voorkomt. De gewenste verbetering kwaliteit 
leefgebied heeft betrekking op onder andere verbinding met het
Natura2000-gebied Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’.

H1103 Fint
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting Het Haringvliet is als doortrek- en opgroeigebied van groot belang voor 

de fint. Het gaat waarschijnlijk vooral om finten van de voormalige 
grootste paaipopulatie. Die lag in het zoetwatergetijdengebied,
waaronder de Biesbosch. De gewenste verbetering kwaliteit leefgebied 
heeft betrekking op onder andere verbinding met het Natura2000-gebied
Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’.

H1106 Zalm
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting Het Haringvliet is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn- en de 

Maaspopulaties van de zalm. De gewenste verbetering kwaliteit 
leefgebied heeft betrekking op verbinding met het Natura2000-gebied
Voordelta, zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’.

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

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

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

de populatie in de grote rivieren minder kwetsbaar is dan in de beken. 
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H1340 *Noordse woelmuis
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie.
Toelichting Het betreft hier een grote populatie van de noordse woelmuis, zowel 

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

4.5 Vogelrichtlijn: broedvogels
A081 Bruine kiekendief
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 20 paren.
Toelichting De bruine kiekendief is van oudsher een vrij zeldzame broedvogel. Vanaf 

de 70-er jaren heeft er een sterke toename plaatsgevonden, tot circa 30 
paren begin 90-er jaren. Daarna bleef het aantal stabiel op een iets lager 
niveau (1999-2003 18-23 paren). Gezien de landelijk matig ongunstige 
staat van instandhouding is behoud voldoende.
Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

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

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

kluut. Belangrijke deelgebieden zijn de Scheelhoek en de Slijkplaten 
(nieuw opgespoten eilandjes ten behoeve van natuurontwikkeling) en de 
Ventjagersplaten. Mede door de natuurontwikkeling is de populatie 
duidelijk toegenomen (1993-97 gemiddeld 176 paren, 1999-2003
gemiddeld 407 paren). Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding met betrekking tot de populatie omvang, is behoud 
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie.

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

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

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

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

voor de populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren.
Toelichting De strandplevier is van oudsher broedvogel in 10-tallen paren met als 

belangrijkste broedplaats de Scheelhoek en het Quackgors bij 
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Hellevoetsluis. Door de Deltawerken ontstonden tijdelijke broedplaatsen 
door het opspuiten van zand bij de Hellegatsdam en het droogvallen van 
de Ventjagersplaat. Opspuiten van zand ten behoeve van 
natuurontwikkeling bij de Scheelhoek en de Slijkplaat leidde weer tot een 
snelle toename van het aantal broedparen (in 2000 31 paren). Ondanks
de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet voor 
uitbreiding van de populatie gekozen gezien de onzekerheid in de 
ontwikkelingen in het Deltagebied. Mogelijkheden voor verbetering 
kwaliteit leefgebied zullen wel worden onderzocht. De sleutelpopulatie is 
alleen op regionaal niveau gedefinieerd (gebaseerd op 5 
jaarsgemiddelden) vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied.

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

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

op de Scheelhoek in 1959. Pas in de 80-er jaren werd het een regelmatige 
broedvogel in snel toenemende aantallen met een (voorlopig) maximum 
in 2001 met 389 paren. De belangrijkste broedplaatsen zijn de 
natuurontwikkelingseilandjes langs de Scheelhoek. Gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.
De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege
het sterk wisselende voorkomen per gebied.

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

populatie van het Deltagebied van ten minste 4.000 paren. 
Toelichting De Grote stern broedt verspreid over het Deltagebied in een beperkt 

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

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

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

20e eeuw sterk terug. De belangrijkste broedplaats was de Scheelhoek 
met maximaal 6.000-7.000 paren in 1946. Begin 60-er jaren waren ze 
vrijwel verdwenen als broedvogel. Momenteel broeden weer ruim 2.000 
paren; maximaal werden 2.774 paren geteld in 1998. De belangrijkste 
deelgebieden zijn opgespoten eilandjes langs de Scheelhoek en op de 
Slijkplaat. Ondanks de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding is uitbreiding van de populatie niet direct vereist, daar 
zich al jaren lang een geleidelijke toename aftekent. De sleutelpopulatie 
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is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende 
voorkomen per gebied.

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

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

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

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

populatie van ten minste 300 paren.
Toelichting Van oorsprong was de blauwborst vermoedelijk slechts een 

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

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

populatie van ten minste 420 paren.
Toelichting Van oorsprong was de rietzanger een schaarse broedvogel langs het 

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

4.6 Vogelrichtlijn: niet-broedvogels
A005 Fuut
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

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

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

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

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

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

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

populatie van gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen lepelaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het 

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

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

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

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

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

een functie als foerageergebied en als slaapplaats voor vogels uit Goeree-
Overflakkee, Voorne-Putten en Hoekse Waard. Slaapplaats van regionale 
betekenis. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de 
foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is waarschijnlijk belangrijker, 
maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering in het 
doel. De populatie is toegenomen volgens het landelijke beeld, maar met 
relatief grote fluctuaties in relatie tot beperkte aantallen. Om te 
foerageren is de kolgans minder afhankelijk van de grasgorzen 
(Beninger- en Korendijkse Slikken) dan de brandgans. Deze gorzen
worden ook als rustgebied gebruikt als in het najaar wordt gefoerageerd 
op binnendijkse akkers (oogstresten). Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijke staat van instandhouding.
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A042 Dwerggans
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 20 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Aantallen dwergganzen zijn van grote nationale betekenis. Het gebied 

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

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

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

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

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

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

Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 
De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. De 
slaapplaatsfunctie(regionale betekenis) betreft grotendeels vogels die in 
de directe omgeving (Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Hoekse 
Waard foerageren. Na de Waddenzee levert het gebied de grootste 
bijdrage, met gemiddeld ongeveer 10% van de Nederlandse vogels. 
Vooral de functie van de grasgorzen zoals de Beninger- en Korendijkse 
Slikken is aanzienlijk. De populatie is toegenomen volgens het landelijke 
populatieverloop. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijke staat van instandhouding.
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A048 Bergeend
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

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

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

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

populatie van gemiddeld 8.900 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het 

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

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

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

gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied. Het Haringvliet levert 
na de Biesbosch en het Lauwersmeer de grootste bijdrage, met 
gemiddeld bijna 10% van de Nederlandse vogels. De soort komt voor 
verspreid over het gebied, o.a. foeragerend op draadalgen die op 
verdedigingswerken en strekdammen groeien. De populatie is 
toegenomen volgens de landelijke populatietrend. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende gezien de landelijke staat van 
instandhouding.

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

populatie van gemiddeld 770 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wintertalingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft 

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

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

populatie van gemiddeld 6.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen wilde eenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

populatie van gemiddeld 8 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

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

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

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

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

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

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

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

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

populatie van gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

goudplevier o.a. een functie als foerageergebied. Het Haringvliet levert 
één van de grootste bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk. De 
goudplevier maakt vooral gebruik van de grasgorzen, met hoogste 
aantallen tijdens de (najaars)trek. Aantallen zijn sterk fluctuerend, er is 
geen duidelijke trend. De landelijk ongunstige staat van instandhouding 
heeft vooral betrekking op gebieden buiten het Natura2000- netwerk.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak 
van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen 
in dit gebied.

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

populatie van gemiddeld 3.700 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Aantallen kieviten zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

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

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

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

functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting 
heeft vooral betrekking op de slaapplaatsfunctie. Het Haringvliet levert 
als wetland één van de grootste bijdragen. Aantallen zijn toegenomen, 
vooral in de jaren tachtig, weliswaar met grote fluctuaties. De landelijk 
zeer ongunstige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op
gebieden buiten het Natura2000-netwerk en condities in de 
broedgebieden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de 
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk ongunstige staat van 
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

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

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

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

4.7 Beschermde natuurmonumenten
Het Natura2000-gebied Haringvliet omvat zeventien beschermde natuurmonumenten, 
namelijk Quackgors, Rietgorzen en grasgorzen (tweede gedeelte) van het Quackgors, 
Beninger Slikken, Leenheren Buitengorzen, ‘s Lands bekade Gorzen, Korendijksche
slikken, Kleiput in de Tiendgorzen, Westerse Laagjes, Rietgorzen en grasgorzen van de 
Westerse Laagjes, Oosterse laagjes, Rietgorzen van de Oostersche laagjes, Gorzen 
tussen Oostersche laagjes en Haringvlietbrug, Grasgorzen tussen Den Bommel en 
Hellegatsdam, Grasgorzen van de Griendweipolder, Blanke Slikken, Grasgorzen tussen 
Stad aan ’t Haringvliet en Den Bommel, en Westplaat buitengronden en Meneersche 
Plaat. Verder omvat het Natura2000-gebied zeven (voormalige) 
staatsnatuurmonumenten, genaamd Rietgorzen en grasgorzen (tweede gedeelte) van 
het Quackgors, Beninger Slikken, Ventjagersplaat ten noorden van de Hellegatsdam, 
Blanke Slikken, Rietgorzen tussen Stad aan ’t Haringvliet en Den Bommel, Slijkplaat, en 
Scheelhoek (zie hoofdstuk 2). Ingevolge artikel 15a, derde lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 heeft de instandhoudingsdoelstelling voor dat deel van 
het gebied, dat zijn status als beschermd natuurmonument heeft verloren, mede 
betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de 
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het 
gebied zoals bepaald in het van rechtswege vervallen besluit (verder: de “oude 
doelen”). Voor zover deze doelstellingen Natura2000-waarden betreffen, zijn deze 
begrepen in de in de voorgaande paragrafen opgenomen 
instandhoudingsdoelstellingen. In een aantal gevallen is het onmogelijk om zowel de 
oude doelen als de Natura2000-doelen te bereiken, bijvoorbeeld omdat die doelen 
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tegenstrijdig beheer vragen. In deze gevallen gaan de Natura2000-doelen vóór om de 
Europeesrechtelijke verplichtingen na te komen. In het beheerplan zullen de oude 
doelen net als de overige instandhoudingdoelen worden uitgewerkt in ruimte en tijd. 
Dan wordt ook uitgewerkt waar achteruitgang van het natuurschoon en de 
natuurwetenschappelijke betekenis met betrekking tot oude doelen is toegestaan ten 
gunste van Natura2000-doelen. De van rechtswege vervallen besluiten zijn ter 
informatie bij dit besluit gevoegd (bijlage B en C). 
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109. Haringvliet: uitbreiding Vogelrichtgebied met Zuiderdiepgebied ten westen en zuidwesten 
van Stellendam (gelijktrekking met  Habitatrichtlijngebied)

Natura2000-gebied
Haringvliet
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109. Haringvliet: uitbreiding Vogelrichtgebied ten westen van de Scheelhoek

(1) uitbreiding Vogel- en Habitatrichtlijngebied
(2) uitbreiding Vogel- en Habitatrichtlijngebied (reeds beschermd natuurmonument)
(3) uitbreiding Vogelrichtlijngebied (reeds Habitatrichtlijngebied)
(4) uitbreiding Vogelrichtlijngebied (reeds Habitatrichtlijngebied en natuurmonument)

1 2

2

3 4
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Natura2000-gebied
Haringvliet

Jachthaven geheel buiten 
Vogelrichtlijngebied gebracht
 (al tekstueel uitgezonderd)
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