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Natura 2000 gebied 115 - Grevelingen 
 
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Noordzee, Waddenzee en Delta 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL4000021 + NL9802021 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Zuid-Hollands Landschap, 

particulieren 
Provincie: Zuid-Holland, Zeeland 
Gemeente: Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee, Schouwen-

Duiveland 
Oppervlakte: 13.872 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Grevelingenmeer is een voormalig estuarium in het Deltagebied. Sinds de afsluiting door de 
Deltawerken is het het grootste zoutwatermeer van Europa. Het zoute water wordt via een sluis in de 
Brouwersdam permanent ververst. Naast het relatief heldere water zelf behoren een aantal eilanden 
en de uitgestrekte oeverlanden (onder meer de Slikken van Flakkee) tot het gebied.  
Ten gevolge van de oorspronkelijke getijdenbeweging waren in de Grevelingen schorren, slikken en 
platen ontstaan. De drooggevallen, kale zandvlakten in de vorm van slikken en schorren langs de kust 
en platen in het open water, raakten na de afsluiting langzaam maar zeker begroeid. De laagst 
gelegen delen, die blijvend onder invloed staan van het zoute water, worden gekenmerkt door 
zoutminnende pioniervegetaties. Op de eilanden zijn uitgestrekte, soortenrijke 
duinvalleibegroeiingen aanwezig. De slikken en schorren zijn begroeid met zilte begroeiingen, 
graslanden, ruigten, struwelen en bos. 
 
 
Begrenzing (zie kaart) 
 
PM 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H1310 Zilte pionierbegroeiingen 
H1330 Schorren en zilte graslanden 
H2170 Kruipwilgstruwelen 
H2190 Vochtige duinvalleien 
H6430 Ruigten en zomen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1340 Noordse woelmuis 
H1903 Groenknolorchis  
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Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A004 Dodaars - n 
A005 Fuut - n 
A007 Kuifduiker - n 
A008 Geoorde fuut - n 
A017 Aalscholver - n 
A026 Kleine zilverreiger - n 
A034 Lepelaar - n 
A037 Kleine zwaan - n  
A041 Kolgans - n 
A043 Grauwe gans - n 
A045 Brandgans - n 
A046 Rotgans - n  
A048 Bergeend - n 
A050 Smient - n 
A051 Krakeend - n 
A052 Wintertaling - n  
A053 Wilde eend - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A067 Brilduiker - n 
A069 Middelste zaagbek - n  
A081 Bruine kiekendief - b 
A103 Slechtvalk - n 
A125 Meerkoet - n 
A130 Scholekster - n  
A132 Kluut - b,n 
A137 Bontbekplevier - b,n 
A138 Strandplevier - b,n 
A140 Goudplevier - n  
A141 Zilverplevier - n 
A149 Bonte strandloper - n 
A157 Rosse grutto - n 
A160 Wulp - n  
A162 Tureluur - n  
A169 Steenloper - n 
A191 Grote stern - b 
A193 Visdief - b 
A195 Dwergstern - b 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
H2130 Grijze duinen 1 
H2160 Duindoornstruwelen 1 

 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A068 Nonnetje - n 21 
A176 Zwartkopmeeuw - b18  
 
 
Kernopgaven 
 
1.04 Foerageerfunctie visetende voge ls: Behoud foerageerfunctie visetende vogels in het  
 bijzonder voor fuut A005, geoorde fuut A008 en middelste zaagbek A069.  
1.13 Voortplantingshabitat: Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal  
 voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen H2110) voor bontbekplevier  
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 A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern A195, visdief  
 A193 en grijze zeehond H1364. 
1.14 Leefgebied noordse woelmuis: Behoud van geïsoleerde eilanden als leefgebied voor  
 noordse woelmuis *H1340 (onbereikbaar voor concurrenten).  
1.15 Lage begroeiingen: Behoud platen Grevelingen met lage begroeiingen van vochtige  
 duinvalleien (kalkrijk) H2190_B, grijze duinen *H2130, kruipwilgstruwelen H2170 en  
 groenknolorchis H1903. 
 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en 

andere zoutminnende planten 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype zilte pionierbegroeiingen komt over een aanzienlijke oppervlakte voor 

in het gebied, voornamelijk aan de oevers van zandplaten. Beide subtypen worden 
aangetroffen, zowel zilte pionierbegroeiingen zeekraal (subtype A) als zilte 
pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B). Met name voor subtype B is de 
uitgestrektheid van de begroeiingen uitzonderlijk. 

 
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B). 
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B) komt in het 

deelgebied Dijkwater voor. 
 
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en grijze duinen, 

heischraal (subtype C). 
Toelichting De habitattypen grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en grijze duinen, heischraal (subtype 

C) komen voor in de vorm van droge, soortenrijke graslanden. Het zijn jonge 
begroeiingen die in circa 30 jaar met begrazing zijn ontstaan. Bijzonderheden hierin zijn 
harlekijnorchis en herfstschroeforchis. Door natuurlijke successie vinden er 
verschuivingen plaats binnen de kortgrazige habitattypen, waarbij onduidelijk is in 
welke mate de huidige oppervlakten van de afzonderlijke subtypen te behouden zijn. 

 
 
H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides  
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.  
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Toelichting De soortenrijkste voorbeelden van het habitattype duindoornstruwelen komen voor op 
de Slikken van Flakkee. Uitbreiding van dit habitattype op de eilanden ten koste van 
habitattypen H2130 grijze duinen en H2190 vochtige duinvalleien moet worden 
voorkomen. 

 
H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.  
Toelichting Het habitattype kruipwilgstruwelen komt plaatselijk in goed ontwikkelde, kalkminnende 

vorm voor (momenteel het meest op de Veermansplaat) en vormt een successiestadium 
dat voorkomt uit habitattype H2190 vochtige duinvalleien. Het is de vraag hoe dit 
habitattype zich ten opzichte van habitattypen H2130 grijze duinen en H2190 vochtige 
duinvalleien zal ontwikkelen. 

 
H2190 Vochtige duinvalleien 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B).  
Toelichting De Grevelingen herbergt een relatief grote oppervlakte van het kalkminnende 

habitattype vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) in goed ontwikkelde vorm. Het 
betreft relatief jonge ecosystemen, naar verwachting zal op de langere duur onder het 
huidige beheer een verschuiving in de soortensamenstelling plaatsvinden van 
kalkindicerende soorten van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) naar 
zuurindicerende soorten van vochtige duinvalleien, ontkalkt (subtype C) en mogelijk 
begroeiingen van habitattype H2130 grijze duinen en H2170 kruipwilgstruwelen. 

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

alpiene zones 
Doel Behoud omvang en kwaliteit ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B). 
Toelichting Het habitattype ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B) komt hier in de vorm 

van heemst-begroeiingen marginaal voor op de Slikken van Flakkee. 
 
Soorten 
H1340 *Noordse woelmuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Deze endemische ondersoort verkeert in een zeer ongunstige staat van instandhouding. 

De Grevelingen vormt één van de belangrijkste gebieden voor de noordse woelmuis in 
Zuidwest-Nederland, mede dankzij de isolatie van de populaties op de eilanden. 

 
H1903 Groenknolorchis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting De groenknolorchis maakt onderdeel uit van habitattype H2190 vochtige duinvalleien in 

het gebied. Op de langere termijn zal de hoeveelheid aan biotoop (kalkrijke 
duinvalleibegroeiingen) naar verwachting teruglopen door natuurlijke successie, ook 
onder een maairegime (dat noodzakelijk is om struweelvorming tegen te gaan). 
Voldoende verjonging is dan nodig om de populatie van de soort te behouden. 

 
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 80-er jaren 

heeft een duidelijke toename plaatsgevonden tot maximaal 20 paren in 1997 en 2001. In 
de periode 1999-2003 werden gemiddeld 17 paren per jaar geteld. Gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Zeeuwse Delta ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

 
A132 Kluut 



 
115_gebiedendocument_Grevelingen_november 2007 

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
 

5 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 
Deltagebied van ten minste 2.000 paren. 

Toelichting De kluut is van oudsher een broedvogel met grote concentraties op de Slikken van 
Flakkee (max 168 paren), de Hompelvoet (max. 80 paren) en de Slikken van Bommenede 
(max. 66 paren). Na een aanvankelijke toename tot eind 80-er jaren (maximaal 592 paren 
in 1988) zijn de aantallen teruggelopen door het dichtgroeien van broedplaatsen door 
vegetatiesuccessie. De afgelopen 5 jaar bedraagt het aantal paren jaarlijks circa 230 met 
als minimum 163 paren in 2003 De kluut 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 de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 100 paren. 
Toelichting Direct na de afsluiting in 1971 vestigde de bontbekplevier zich in de Grevelingen waarna 

een sterke groei optrad tot circa 100 paren in de periode 1979-85. Belangrijkste 
broedplaatsen waren de Slikken van Flakkee, Veermansplaten en Hompelvoet. 
Sedertdien is het aantal paren gestaag teruggelopen tot een niveau van rond de 20 
paren in de periode 1993-2003. 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 Zeeuwse Delta ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

 
A138 Strandplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 220 paren. 
Toelichting Van oudsher is de strandplevier een broedvogel op (schelpen)strandjes langs de kust. Na 

de afsluiting vestigden zich vele paren op drooggevallen schorren en op werkeilanden. 
Eind 70-er jaren broedden ten minste 200 paren in de Grevelingen (bijvoorbeeld Slikken 
van Flakkee maximaal 117 paren, Veermansplaten 63 en Hompelvoet 60). Sedertdien 
vindt een gestage afname plaats door het ongeschikt worden van de broedplaatsen 
door vegetatiesuccessie en toenemende recreatie tot het huidige niveau van ruim 60 
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. 

 
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.  

 De grote stern broedt al van oudsher op de Hompelvoet. De afsluiting heeft daarin geen 
verandering gebracht. De populatie in de Grevelingen moet als één geheel gezien 
worden met de populatie van de Westerschelde. Maximaal broedden in de Grevelingen 
4.700 paren in 1986. Vanaf 1985 werd in de Grevelingen zowel op de Hompelvoet als op 
de plaat van Markenje gebroed, terwijl vanaf 1987 een deel van de Zeeuwse populatie 
ging broeden in de Westerschelde (Hooge Platen) en in België (Zeebrugge). In 2003 
waren er weer 4.201 paren aanwezig in de Grevelingen. De laatste 2 jaren zijn geen 
broedende paren van de grote stern in het gebied waargenomen. 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 
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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 ten minste 6.500 paren. 
Toelichting Met name de Hompelvoet herbergt van oudsher een flinke kolonie visdieven; begin 80-

er jaren circa 800 paren. Daarna trad een achteruitgang op. Het afgelopen decennium 
broeden jaarlijks zo’n 250-600 paren in het gebied (maximaal 611 in 1999). Voor een 
deel hangen de fluctuaties samen met het aanbod van geschikte broedlocaties binnen 
het gebied, maar zeker ook elders in het Deltagebied. 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. 

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

Deltagebied van ten minste 300 paren.  
Toelichting Pas na de afsluiting werd de Grevelingen een belangrijk broedgebied voor de 

dwergstern. Rond 1980 was op de Hompelvoet jaarlijks een kolonie aanwezig (circa 140 
paren). Door vegetatiesuccessie werd de broedplaats ongeschikt. Het afgelopen 
decennium kwamen jaarlijks 2-39 paren tot broeden (het maximum werd in 2003 
vastgesteld). Zo gauw geschikte broedlocaties worden geschapen weet de dwergstern 
ze te vinden (bijvoorbeeld Slikken van Bommenede in 2002). 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. 

 
Niet-broedvogels 
A004 Dodaars 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen dodaars zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een 

functie als foerageergebied. Het gebied levert als concentratiegebied de grootste 
bijdrage na het Veerse meer en Oosterschelde. De dodaars heeft verder een nogal 
diffuse verspreiding. De soort is een wintergast, vooral aanwezig van oktober-maart. 
Populatieaantallen fluctueren in een bijna cyclisch patroon, gestuurd door strenge 
winters, maar recent heeft een opvallende toename plaatsgevonden. De dodaars komt 
vooral voor in beschutte delen van het gebied, zoals havens, sluizen en kreekresten, 
vaak foeragerend bij visnetten en fuiken. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

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

soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage als 
overwinteringsgebied voor de fuut in Nederland. De soort is vooral aanwezig van 
oktober-februari. Tot voor kort was er met name een sterke toename in aantal van 
november op december. Het zwaartepunt van de verspreiding verschoof dan van het 
midden en oosten (Dwars in de Weg, Veermansplaat, Dijkwater) naar het westen. Een 
deel van deze vogels kwam waarschijnlijk onder andere vanuit de Voordelta en 
Oosterschelde, waar de piek al in oktober valt. Begin jaren negentig is de populatie sterk 
toegenomen, sinds 1993 flucturerend maar sinds het seizoen 1999/2000 zijn de aantallen 
in december-maart weer aanzienlijk lager. Het aantalsverloop vertoont overeenkomsten 
met dat van de middelste zaagbek (A069) en de aalscholver (A017). De recente afname 



 
115_gebiedendocument_Grevelingen_november 2007 

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
 

7 

resulteert ook in een afname in het hele Deltagebied. De landelijk matig ongunstige 
staat van instandhouding heeft echter vooral betrekking op het IJsselmeergebied. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende want de vermoedelijke oorzaak van de 
landelijk matig ongunstige staat van instandhouding ligt niet in dit gebied. 

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

gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kuifduikers zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de 
grootste bijdrage voor de kuifduiker in Nederland (aanwezigheid op Noordzee en 
Waddenzee echter slecht gedocumenteerd). De soort is een wintergast, vooral aanwezig 
van november-april. De kuifduiker is veel minder talrijk dan de geoorde fuut 
(A008)(tientallen), maar is eveneens recent toenemend tot internationaal belangrijke 
aantallen (maximum 198 in seizoen 2003/04). Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A008 Geoorde fuut 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen geoorde futen zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert veruit 
de grootste bijdrage voor de geoorde fuut in Nederland. De soort is bijna het gehele jaar 
present, met minima in mei/juni en hoge aantallen vooral in augustus/september. In die 
periode wordt op de Grevelingen de rui doorgemaakt. De geoorde fuut komt verspreid 
over het hele meer voor, maar is vooral aanwezig op de overgang van ondiep naar 
dieper water. Sinds 1993 is de populatie in de ruiperiode sterk toegenomen 
(verviervoudigd); het seizoensmaximum is inmiddels groter dan 8.000. Ook de 
Nederlandse broedpopulatie is sterk toegenomen (tot circa 500 paar in 2000), maar de 
aantallen in de Grevelingen zijn zodanig hoog dat sprake moet zijn van een ruigebied 
met internationale aantrekkingskracht. Recent is ook in de wintermaanden sprake van 
een populatietoename. De geoorde fuut verkeert landelijk in een matig ongunstige staat 
van instandhouding . 

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

gemiddeld 310 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de foerageerfunctie. De 
soort is vooral aanwezig in het vroege najaar, met maxima in september. In de jaren 
negentig was de populatie aanvankelijk stabiel, maar vanaf 1998 is de aalscholver in 
lagere aantallen aanwezig. Dit aantalsverloop vertoont overeenkomsten met dat van de 
fuut (A005) en de middelste zaagbek (A069). Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A026 Kleine zilverreiger 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kleine zilverreigers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor 

de soort o.a. een functie als foerageergebied en levert de grootste bijdrage in 
Nederland, met bijna een derde van de Nederlandse vogels. De kleine zilverreiger is 
vooral aanwezig in de nazomer, iets langer dan de lepelaar (A034) (augustus-oktober). 
De soort is aanwezig in de Grevelingen sinds 1993, sindsdien is er sprake van een sterke 
doorgaande populatietoename tot een voorlopig maximum van 195 vogels in 2000. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig.  
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A034 Lepelaar 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen lepelaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft  voor 

de soort o.a. een functie als foerageergebied. De soort is vooral aanwezig in de nazomer 
(augustus/september). De populatie is toegenomen in relatie met de groei van de 
Nederlandse populatie. Mogelijk vindt er uitwisseling plaats met de Voordelta bij een 
gunstig voedselaanbod in de Grevelingen. Hierbij gaat het vooral om brakwatergrondel, 
waarvan twee sterke jaarklassen een extra sterke toename van het aantal lepelaars in 
1997 en 1998 kunnen verklaren. 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 4 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als slaapplaats en als 

foerageergebied. Rond 1990 waren er relatief hoge aantallen, waarna een afname heeft 
plaatsgevonden, met mogelijk recent enig herstel. Handhaving van de huidige situatie is 
voldoende ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding, omdat het 
landelijke aantalsverloop vooral door omstandigheden in de broedgebieden wordt 
gestuurd.  

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

gemiddeld 140 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen 

fluctueren sterk, er is geen duidelijke trend. 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 630 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de foerageerfunctie. 
Zoals op de meeste plaatsen in Nederland zijn aantallen in de loop van de jaren 
negentig steeds snellere toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 1.900 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
vooral betrekking op de foerageerfunctie. Het aantalsverloop fluctueert door 
uitwisseling met binnendijkse gebieden. 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 1.700 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen rotganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De Grevelingen 
levert na de Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage voor de soort in 
Nederland. De draagkrachtschatting heeft  vooral betrekking op de foerageerfunctie. 
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Aantallen zijn min of meer stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er 
is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 700 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de bergeend o.a. een functie als foerageergebied. De soort is 

vooral aanwezig in najaar en winter en neemt in aantal toe, net als in de rest van de 
zoute Delta. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.  

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

gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de smient o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

De soort is een wintergast, aanwezig in september-maart. Er is sprake van 
schommelende aantallen zonder een duidelijke trend, ondanks de populatietoename in 
de Oosterschelde en Westerschelde. 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 Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. De soort is een wintergast, vooral aanwezig in 
november-maart. Sinds 1999 is de populatie sterk toegenomen, waardoor de 
Grevelingen de grootste bijdrage in de zoute Delta is gaan leveren met aantallen van 
internationale betekenis. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A052 Wintertaling 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 

Deltagebied ten minste 510 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. De soort is 

vooral overwinteraar, aanwezig in de periode september-maart. Er is sprake van sterk 
fluctuerende aantallen zonder een duidelijke trend, ondanks de populatietoename in de 
Oosterschelde en Westerschelde. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er 
is geen landelijke herstelopgave geformuleerd.  

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

gemiddeld 2.900 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de wilde eend o.a. een functie als foerageergebied. Er is geen 

duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. Er is sprake van 

fluctuerende aantallen met een toenemende tendens. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. Er is sprake van 
toenemende aantallen met enige fluctuatie. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 620 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. 

een functie als foerageergebied. Het gebied levert na de Oosterschelde en het Volkerak 
de grootste bijdrage voor de brilduiker in Nederland. De soort is een wintergast, vooral 
aanwezig in november-maart. De populatie is geleidelijk afgenomen, inds 1999 zijn de 
aantallen beduidend lager, herinnerend aan het aantalsverloop van de grotere viseters. 
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 1.900 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen van de middelste zaagbek zijn van internationale en zeer grote nationale 

betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het 
betreft het gebied met verreweg de grootste bijdrage als overwinteringsgebied voor de 
middelste zaagbek in Nederland (aantallen in de Noordzee en Waddenzee zijn echter 
slecht gedocumenteerd). De soort is vooral aanwezig in oktober-april, met name in het 
oosten en bij de Veermansplaat, in groepen op de overgang van ondiep naar diep, 
samen met geoorde futen (A008) en brilduikers (A067). In de tweede helft van de jaren 
tachtig en de eerste helft van de jaren negentig is de populatie sterk toegenomen, 
daarna eerst stabiel maar sinds seizoen 1999/2000 in oktober-december zijn de aantallen 
weer aanzienlijk lager. Dit patroon vertoont overeenkomsten met dat van de fuut (A005) 
en de aalscholver (A017) en wordt mogelijk gestuurd door veranderingen in visstand. 
Anders dan bij fuut (A005) en aalscholver (A017) is echter zeer recent (2002, 2003) weer 
sprake van hogere aantallen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 10 vogels (seizoensmaximum).  
Toelichting Aantallen slechtvalken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. 

een functie als foerageergebied. De Grevelingen levert na de Waddenzee en de 
Oosterschelde de grootste bijdrage voor de slechtvalk binnen het Natura 2000 netwerk. 
Er is sprake van een sterke doorgaande populatietoename. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 2.000 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. De soort komt 

onder meer voor foeragerend op grasland langs de Grevelingendam en rond 
jachthavens. Recent is de populatie sterk in aantal toegenomen. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 560 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de scholekster o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Er was sprake 
van relatief hoge aantallen in de tweede helft van de jaren negentig, daarna is de 
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populatie weer in aantal afgenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende want 
de vermoedelijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding ligt 
niet in dit gebied. 

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

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

De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is het hele jaar 
present, met lage aantallen in december-februari en hoge aantallen in april-juni, door 
invloed van de lokale broedpopulatie. Het aantalsverloop is min of meer stabiel. Behoud 
van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave 
geformuleerd. 

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

gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de bontbekplevier o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De populatie 
die in West- en Zuid-Afrika overwintert, trekt door de Grevelingen in 
augustus/september en in mei, en zorgt voor de grootste pieken in het seizoensverloop. 
De najaarspiek is sinds de jaren tachtig verschoven van augustus naar september en in 
de tweede helft van de jaren negentig in betekenis afgenomen. De najaarspiek is 
aanvankelijk in betekenis toegenomen en is recent min of meer stabiel tot licht 
afgenomen. In de andere maanden, waarin het vooral gaat om de populatie die in West-
Europa en Noord-Afrika overwintert (met een afzonderlijk herkenbare doortrekpiek in 
maart), is sprake van een min of meer doorgaande populatietoename, die door de 
lagere aantallen echter de recente afname van de eerstgenoemde populatie niet 
volledig compenseert. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding. 

 
A138 Strandplevier 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen strandplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies. Het gebied levert na de Westerschelde en Oosterschelde 
de grootste bijdrage voor de strandplevier binnen Nederland. De soort is vooral 
aanwezig in de zomer en het najaar (mei-oktober). Aantallen zijn min of meer stabiel, 
maar met begin jaren negentig een verschuiving van juli/augustus (najaarstrek) naar 
april-juni (broedtijd). De aantallen doortrekkers in Nederland worden grotendeels 
bepaald door de omvang van de eigen broedpopulatie en de afname is voor een groot 
deel een gevolg van verlies aan geschikte broedgebieden. De draagkrachtschatting is 
berekend over de periode na de grootste landelijke afname, 1989-2003. De soort 
verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen goudplevieren zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert als wetland 
na de Waddenzee de grootste bijdrage voor de goudplevier binnen Nederland. Het 
seizoensverloop vertoont pieken in november/december en in februari/maart. In de 
Grevelingen is een duidelijke populatietoename, waarbij de voorjaarspiek aanzienlijk 
hoger is geworden dan de najaarspiek, terwijl de zwaartepunten verschoven van 
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december naar november en van maart naar februari. De landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding heeft zijn oorsprong in een afname in de landelijke gebieden. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende want de vermoedelijke oorzaak van de 
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding ligt niet in dit gebied. 

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

gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de zilverplevier o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De populatie is 
toegenomen, weliswaar met enige fluctuaties. 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 650 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de bonte strandloper o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is een 
overwinteraar, aanwezig in oktober-maart. Aantallen fluctueren, mogelijk met enige 
toename, aandeel op de totale Delta is echter klein. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

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

gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de rosse grutto o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. In de jaren 
negentig heeft een opvallende afname in aantallen plaatsgevonden. 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 440 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De populatie is 
toegenomen in de loop van de jaren negentig. 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 170 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de tureluur o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De populatie is 
enigszins toengenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen 
landelijke herstelopgave geformuleerd. 

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

gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de steenloper o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is het 
hele jaar present, maar met lage aantallen in juni en juli. Na een forse afname eind jaren 
tachtig, is de populatie min of meer stabiel. In de Grevelingen gaat het slechts om 
enkele tientallen vogels. Behoud van de huidige situatie is voldoende want de 
vermoedelijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding ligt 
niet in dit gebied. 
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Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

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

H1330_B  Schorren en zilte graslanden 
 (binnendijks) 

- + = = 

H2130_A Grijze duinen (kalkrijk) - - - =  = 
H2130_C  Grijze duinen (heischraal) - - - = = 

H2160 Duindoornstruwelen + + = = 
H2170 Kruipwilgstruwelen + + =  = 
H2190_B  Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - ++ =  = 
H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) - + = = 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1340 Noordse woelmuis - - ++ = = 
H1903 Groenknolorchis - - ++ =  = 

 

Broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A081  Bruine kiekendief + - = = 
A132  Kluut - + = = 
A137  Bontbekplevier - - + = = 
A138  Strandplevier - - ++ = = 
A191  Grote stern  - - ++ = = 

A193  Visdief - + = = 
A195  Dwergstern  - - + = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A004  Dodaars + + = = 

A005  Fuut - + = = 
A007  Kuifduiker + ++ = = 

A008  Geoorde fuut - +++ = = 
A017  Aalscholver + - = = 
A026  Kleine zilverreiger + ++ = = 
A034  Lepelaar + + = = 
A037  Kleine zwaan -  - = = 
A041  Kolgans + - = = 

A043  Grauwe gans + - = = 
A045  Brandgans + - = = 
A046  Rotgans - + = = 
A048  Bergeend + - = = 
A050  Smient + - = = 

A051  Krakeend + - = = 
A052  Wintertaling - - = = 

A053  Wilde eend  + - = = 
A054 Pijlstaart - - = = 

A056  Slobeend + - = = 
A067  Brilduiker + + = = 
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A069  Middelste zaagbek + +++ = = 
A103  Slechtvalk + + = = 
A125  Meerkoet - - = = 
A130  Scholekster - - - = = 

A132  Kluut - - = = 
A137  Bontbekplevier + - = = 

A138  Strandplevier - - ++ = = 
A140  Goudplevier - - + = = 

A141  Zilverplevier + - = = 
A149  Bonte strandloper + - = = 
A157  Rosse grutto + - = = 
A160  Wulp  + - = = 
A162  Tureluur - - = = 
A169  Steenloper - - - = = 

 
                                                 
1  Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van  
 het Natura 2000 gebied. 
21 Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van de biogeografische populatie. 
18 Aantal thans lager dan 1% van de Nederlandse broedpopulatie of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren  
 aan sleutelpopulatie. 


