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Natura 2000 gebied 118 - Oosterschelde 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Noordzee, Waddenzee en Delta 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL1000018 + NL3009016 

Beschermd natuurmonument: Oosterschelde binnen- en buitendijks BN/SN 
Beheerder: Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse 

Landschap, particulieren 
Provincie: Zeeland 
Gemeente: Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, 

Tholen, Veere 
Oppervlakte: 36.577 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van de Schelde. In 1986 is 
de Oosterschelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, die de getijdenwerking nog in 
enige mate toelaat. Als gevolg van de getijdenstromen vinden erosie- en sedimentatieprocessen 
plaats die resulteren in een wisselend patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (het 
intergetijdengebied), ondiep water en diepe getijdengeulen. In de monding van de Oosterschelde 
bevinden zich de diepste stroomgeulen die plaatselijk een diepte bereiken van 45 meter. Tussen deze 
stroomgeulen en in het gebied ten oosten van de Zeelandbrug bevinden zich uitgestrekte gebieden 
met ondiepe wateren met zandbanken. In het oosten en noorden van het gebied komen grote 
oppervlakten slikken voor. Binnendijks worden langs de oever een groot aantal karrevelden, inlagen 
en kreekrestanten tot het gebied gerekend.  Deze gebieden bestaan voornamelijk uit vochtige 
graslanden en open water. 
Het water, het intergetijdengebied en de binnendijks gelegen gebieden vormen tezamen het 
leefmilieu voor de rijke flora en fauna van het gebied. De grote variatie aan milieutypen in het gebied 
gaat gepaard met een grote diversiteit aan dier- en plantensoorten. Genoemde variatie aan 
milieutypen wordt bepaald door factoren als getij, stroming, watertemperatuur, hoogteligging, 
waterkwaliteit en sedimentsamenstelling.  
 
 
Begrenzing  
 
De begrenzingen van het Vogelrichtlijngebied en van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) zijn 
op de kaart op enkele technische punten verbeterd.  

• Verharde wegen, dijkverhardingen (met uitzondering van smalle pieren) 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. 

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

• Waterkerende dijken zijn buiten de begrenzing gebracht met dien verstande dat de grens 
langs de Oosterschelde ten behoeve van de duidelijkheid is gelegd op de buitenkruin van de 
primaire waterkering (de tot nu toe gehanteerde buitenteen heeft een grillig verloop die door 
aanslibbing en erosie kan verschuiven). Waterkerende dijken maken verder geen onderdeel 
uit van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.  
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• De begrenzing is afgestemd op die van de (voormalige) natuurmonumenten opdat deze 
geheel binnen het Vogel– en Habitatrichtlijngebied vallen. 

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea’s toegelicht. 
 
Het deelgebied Yerseke en Kapelse Moer, dat tezamen met Oosterschelde als Habitatrichtlijngebied is 
aangemeld, wordt aangewezen als afzonderlijk Habitatrichtlijngebied en samengevoegd met het 
gelijknamige Vogelrichtlijngebied. Het Markiezaat, waarvan de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied 
indertijd is gecombineerd met die van de Oosterschelde, wordt wegens het overwegend zoete 
karakter nu beschouwd als een afzonderlijk Vogelrichtlijngebied. De instandhoudingsdoelstellingen 
voor dit gebied worden in een afzonderlijk besluit vastgesteld (gebiedsnummer 127). 
 
De volgende gebiedsdelen, die betrekking hebben op bestaande of verworven nieuwe natuur, zijn aan 
het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) toegevoegd (verwerving en inrichting van nieuwe natuur 
is meestal geschied in het kader van de uitvoering van het Plan Tureluur): 

• Bootspolder (9,3 ha) bij Burghsluis ten behoeve van de ontwikkeling van zilte 
pionierbegroeiing (H1310) en van leefgebied voor *H1340 noordse woelmuis. 

• Prunjepolder (145 ha) tussen Serooskerke en Moriaanshoofd/ Prommelsluis ten behoeve van 
ontwikkeling van H1310 zilte pionierbegroeiingen, H1330_B schorren en zilte graslanden, 
binnendijks  (subtype B) en van leefgebied *H1340 noordse woelmuis.  

• Zuidkust Schouwen tussen Prommelsluis en Zierikzee (176 ha) ten behoeve van de 
ontwikkeling van H1310 zilte pionierbegroeiingen en H1330_B schorren en zilte graslanden, 
binnendijks (subtype B) en van leefgebied voor de *H1340 noordse woelmuis. 

• Westelijk deel (12 ha) van de Schouwse Inlagen en Karrevelden (Inlagen Levensstrijd) ten 
zuidwesten van Zierikzee, H1330_B schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B). Dit 
deelgebied is reeds onderdeel van het Vogelrichtlijngebied. 

• Kleine Beijerenpolder (13 ha) ten oosten van Ouwerkerk. Gelijktrekking met 
Vogelrichtlijngebied (zie onder). 

• Eendenkooi Anna Jacobapolder (9,8 ha). Gelijktrekking met Vogelrichtlijngebied (zie onder; 
ten dele ook (voormalig) beschermd natuurmonument). 

• Bruintjeskreek, St. Philipsland (33 ha waarvan 26 ha reeds Vogelrichtlijngebied, tevens 
beschermd natuurmonument), H1330_B schorren en zilte graslanden, binnendijks  (subtype B).  

• Schorren van de Eendracht (58 ha), noordelijk deel van het beschermd natuurmonument 
Zoommeer/ Eendracht aan de noordzijde grenzend aan het Rammegors.  

• Inlaag Stavenisse (2,8 ha), ontwikkeling van H1310 zilte pionierbegroeiingen. 
• Heideweg in de Noordpolder bij St. Maartensdijk (13 ha), ontwikkeling van H1310 zilte 

pionierbegroeiingen. 
• Uitbreiding Scherpenissepolder ten zuiden van Scherpenisse (19 ha), ontwikkeling H1330_B 

schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B). 
• Schakerloopolder ten zuidwesten van Tholen (42 ha; ook aangeduid als Karrevelden 

Oesterdam), ontwikkeling van H1310 zilte pionierbegroeiingen en H1330_B schorren en zilte 
graslanden, binnendijks (subtype B). 

• Deessche Watergang bij Kattendijke (33 ha, deels Vogelrichtlijngebied en (voormalig) 
beschermd natuurmonument), voorkomen en ontwikkeling H1310 zilte pionierbegroeiingen 
en H1330_B schorren en zilte graslanden, binnendijks  (subtype B). 

• Kreekrest Leendert Abrahampolder (2 ha), gelijktrekking Vogelrichtlijngebied.  
• Inlaag Katshoek bij Kats (3,7 ha), gelijktrekking Vogelrichtlijngebied (zie onder). 
• Bokkegat (8 ha), gelegen ten oosten van Wissekerke, gelijktrekking Vogelrichtlijngebied. 

 
De volgende gebiedsdelen, die betrekking hebben op bestaande of verworven nieuwe natuur, zijn aan 
het Vogelrichtlijngebied toegevoegd. Tenzij anders aangegeven betreft dit (binnendijkse) terreinen 
die fungeren als hoogwatervluchtplaats voor watervogels die in het intergetijdengebied van de 
Oosterschelde voedsel zoeken. Sommige terreinen vervullen ook een functie als broedplaats voor 
vogels waarvoor het gebied is aangewezen.  

• Bootspolder (9,3 ha) bij Burghsluis. 
• Prunjepolder tussen Serooskerke en Moriaanshoofd/ Prommelsluis (469 ha). 
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• Zuidkust-Schouwen tussen Prommelsluis en Zierikzee (176 ha). 
• Zuidhoekinlaag (noordelijk deel) en De Val (tezamen 29 ha). De betreffende percelen maken 

reeds deel uit van het Habitatrichtlijngebied. 
• Kleine Beijerenpolder (13 ha) ten oosten van Ouwerkerk. 
• Uitbreiding Eendenkooi Anna Jacobapolder (4 ha). 
• Uitbreiding Bruintjeskreek (7,2 ha), St. Philipsland.  
• Rammegors ten zuidoosten van St. Philipsland (142 ha), gelijktrekking met het 

Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld). 
• Schorren van de Eendracht (58 ha), noordelijk deel van het beschermd natuurmonument 

Zoommeer/ Eendracht ten zuiden van het Rammegors bij St. Philipsland. 
• Uitbreiding Van Haaftenpolder (52 ha), in zijn geheel reeds Habitatrichtlijngebied. 
• Inlaag Stavenisse (2,8 ha). 
• Heideweg in de Noordpolder bij St. Maartensdijk (13 ha). 
• Uitbreiding Scherpenissepolder ten zuiden van Scherpenisse (196 ha, grot endeels reeds 

Habitatrichtlijngebied, zie boven). 
• Schakerloopolder ten zuidwesten van Tholen (42 ha). 
• Uitbreiding Deessche Watergang bij Kattendijke (12 ha). 
• Inlaag Katshoek ten zuiden van Kats (3,7 ha). 
• Waterhoefje (7,5 ha), grenzend aan de Inlaag Vlietepolder, gelijktrekking met 

Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld). 
 
De volgende gebiedsdelen komen te vervallen als onderdelen van het Vogelrichtlijngebied: 

• Deel van een bouwlandperceel (1,4 ha) ten noorden van de Kreekrest Leendert 
Abrahampolder ten zuiden van Kats, dit stuk grond is ten onrechte bij de aanwijzing 
aangezien als nog intact zijnd deel van het kreekrestant. 

• Westelijk deel van de Oud-Noord-Bevelandpolder (7 ha) waar vòòr de aanwijzing van de 
Oosterschelde als Vogelrichtlijngebied (1989) een camping is aangelegd. 

• Jacobahaven (19 ha) in de noordwestpunt van Noord-Beveland, deze haven is niet van belang 
voor de watervogels waarvoor de Oosterschelde is aangewezen. 

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H1160 Grote baaien a 
H1310 Zilte pionierbegroeiingen 
H1320 Slijkgrasvelden 
H1330 Schorren en zilte graslanden 
H7140 Overgangs-en trilveen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1340 Noordse woelmuis 
H1365 Gewone zeehond 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A005 Fuut - n 
A007 Kuifduiker - n 
A017 Aalscholver - n 
A026 Kleine zilverreiger - n 
A034 Lepelaar - n 
A037 Kleine zwaan – n  

A043 Grauwe gans - n 
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A045 Brandgans - n 
A046 Rotgans - n 
A048 Bergeend - n 
A050 Smient -n 
A051 Krakeend - n  
A052 Wintertaling - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A067 Brilduiker - n 
A069 Middelste zaagbek - n 
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 
A143 Kanoet - n 
A144 Drieteenstrandloper - n 
A149 Bonte strandloper - n 
A157 Rosse grutto - n 
A160 Wulp - n 
A161 Zwarte ruiter - n 
A162 Tureluur - n 
A164 Groenpootruiter - n 
A169 Steenloper - n 
A193 Visdief - b 
A195 Dwergstern - b 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
A004 Dodaars – n 8 
A053 Wilde eend – n 8 

A142 Kievit – n 8 

A191 Grote stern - b 5 
A194 Noordse stern – b 5 

 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A081 Bruine kiekendief – b 18 
A183 Kleine mantelmeeuw – b 18 

 
 
Kernopgaven 
 
1.11 Rust- en foerageergebieden: Behoud slikken en platen voor rustende en  
 foeragerende niet-broedvogels zoals voor bonte strandloper A149, rosse grutto A157,  
 scholekster A130, kanoet A143, steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor  
 gewone zeehond H1365 en grijze zeehond H1364. 
1.16 Diversiteit schorren en kwelders: Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van  
 schorren en zilte graslanden (buitendijks) H1330_A met alle successiestadia, zoet-zout  
 overgangen, verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als  
 hoogwatervluchtplaats. 
1.19 Binnendijkse brakke gebieden: Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse  
 brakke gebieden voor noordse woelmuis *H1340, broedvogels (kluut A132, sterns),  
 overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H7140_B, schorren en zilte graslanden  
 (binnendijks) H1330_B (bijv. Yerseke Moer), brakke variant van ruigten en zomen  
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 (harig wilgenroosje) H6430_B en als hoogwatervluchtplaats.  
 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H1160 Grote, ondiepe kreken en baaien 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting De Oosterschelde is het enige gebied dat voor dit habitattype grote baaien is 

aangemeld. De kwaliteitsdoelstelling betreft enerzijds behouden van het de variatie en 
oppervlakten aan slikken en platen en permanent onder water staande delen (de 
verdeling tussen diepe en ondiepe, laagdynamische en hoogdynamische delen en 
zandige en slibrijke delen) met hun bijbehorende biodiversiteit en anderzijds de 
aanwezigheid van zeegrasvelden. Kwaliteitsverbetering in de volle breedte wordt gezien 
de “zandhonger” niet realistisch geacht. De zandhonger leidt tot een verwachte afname 
van platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel 
mogelijk ‘te remmen’ dan wel te stoppen zal met voorrang nader onderzoek plaats 
vinden naar effectieve maatregelen op de korte en (middel)lange termijn. Mogelijke 
verbeteringen van kwaliteit kunnen b.v. liggen in het doen ontstaan van mosselbanken 
op droogvallende platen. Slik- en zandplaten van de Oosterschelde voorkomend in de 
vorm van laag dynamische platen maken onderdeel uit van het habitattype 1160 grote 
baaien. 

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

andere zoutminnende planten 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal 

(subtype A). 
Toelichting In het bekken van de Oosterschelde is het habitattype zilte pionierbegroeiingen, 

zeekraal (subtype A) nog slechts in kleine oppervlakten aanwezig door de erosie van de 
schorren. Binnendijks in de inlagen en karrevelden is echter nog een brede variatie en 
aanzienlijk oppervlakte van het habitattype aanwezig. Hier bestaan ook goede 
mogelijkheden voor uitbreiding van het type in de binnendijkse 
natuurontwikkelingsgebieden. 

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

engels slijkgras aanwezig. Deze vorm is vanuit het oogpunt van biodiversiteit niet van 
belang, maar omdat het habitattype plaatselijk een aanzienlijke oppervlakte inneemt, 
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heeft het hier een duidelijke functie als beschermingszone tegen het eroderen van 
schorren (habitattype H1330). Mogelijk herbergt de Oosterschelde nog de enige locatie 
in ons land met het oorspronkelijke klein slijkgras, maar recente waarnemingen hiervan 
zijn niet bekend.  

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

uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit schorren en zilte graslanden, binnendijks  
(subtype B). 

Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden is langs de Oosterschelde als gevolg van 
het veranderd getij na de afsluiting sterk achteruitgegaan in oppervlakte en kwaliteit; zo 
is onder meer een groot deel van de lage schorren overwoekerd met engels slijkgras. 
Het is de vraag of het onder de huidige infrastructurele omstandigheden mogelijk is om 
de kwaliteit te herstellen; mogelijk kan enige verhoging van de getijdeverschillen 
hieraan bijdragen of kunnen door gericht beheer delen van het schor verjongd worden. 
Binnendijks, in de inlagen en karrevelden, komt het habitattype in bijzondere vormen 
voor, met een grote variatie aan begroeiingstypen. Er zijn mogelijkheden voor 
uitbreiding van deze binnendijkse, zilte begroeiingen door middel van 
natuurontwikkeling. 

 
H7140 Overgangs -en trilveen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van overgangs- en trilvenen, 

veenmosrietlanden (subtype B). 
Toelichting In een aantal zoete inlagen komt het habitattype overgangs- en trilvenen, 

veenmosrietlanden (subtype B) voor, in een matige kwaliteiten op een geringe 
oppervlakte. Het betreft een zeldzame situatie in dit deel van het land; door successie 
zal het habitattype zich naar verwachting uitbreiden en soortenrijker ontwikkelen. 

 
Soorten 
H1340 *Noordse woelmuis 
Doel Uitbreiding verspreiding, omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.  
Toelichting De Oosterschelde levert een grote bijdrage voor de noordse woelmuis, een sterk 

bedreigde en internationaal belangrijke soort. De soort komt vooral binnendijks voor in 
inlagen en karrevelden. Door verdere natuurontwikkeling van brakke en zoete 
moeraslanden in een gordel rondom de Oosterschelde is uitbreiding leefgebied te 
realiseren.  

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

behoeve van een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het Deltagebied. 
Toelichting De Oosterschelde kan een bijdrage leveren aan de regionale doelstelling van ten minste 

200 exemplaren in het Deltagebied voor de gewone zeehond. Door het instellen van 
rustgebieden kan verstoring worden voorkomen. 

 
Broedvogels 
A132 Kluut 
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 waarvoor de Koudekerkse Inlage een grote 

bijdrage leverde in de 80-er jaren (maximaal 109 paren). De populatie is in de 80-er en 
90-er jaren redelijk stabiel gebleven met een lichte inzinking halverwege de 90-er jaren 
(minimum 136 paren in 1996), waarna een gestage toename is opgetreden tot 389 paren 
in 2003. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding van de populatie  is 
behoud voldoende. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd 
vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. 
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A137 Bontbekplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie van het 

Deltagebied van ten minste 100 paren. 
Toelichting Na de vestiging aan het begin van de vorige eeuw nam de bontbekplevier geleidelijk toe 

in aantal tot in de 70-er jaren. Sedertdien beweegt het aantal broedparen zich tussen de 
20 en 45, zonder een eenduidige trend (recent maximaal 34 paren in 1999). 
Broedplaatsen met een grote bijdrage zijn Neeltje Jans en de 
natuurontwikkelingsprojecten langs de kust van Tholen (Stinkgat en Noordpolder). 
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 Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de 

populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren.  
Toelichting De strandplevier is van oudsher broedvogel op (schelpen)strandjes langs de kust. Voor 

het in gebruik nemen van de stormvloedkering in 1986 broedden jaarlijks meer dan 30 
paren in het gebied (bijvoorbeeld 1979 54 paren). Daarna namen de aantallen gestaag af 
tot een dieptepunt in 2001 met 0 paren. De door natuurontwikkeling (Plan Tureluur) 
geschapen nieuwe broedgelegenheid in het noordelijke deel van de Prunje (net buiten 
de oorspronkelijke begrenzing van het Vogelrichtlijngebied) bood onderdak aan 30 
paren in 2002 en in 2003 werden in de Oosterschelde weer 16 paren geteld. Gezien de 
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie in dit 
natuurlijke habitat gewenst. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit zullen worden 
onderzocht. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een zelfstandige 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Deltagebied ten 
behoeve van een regionale sleutelpopulatie (het aantal is gebaseerd op 5 
jaarsgemiddelden). 

 
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. Een recente broedplaats is de Flaauwersinlaag. 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. 

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

Deltagebied van ten minste 6.500 paren. 
Toelichting Verspreid langs de kusten van de Oosterschelde zijn van oudsher, relatief kleine, 

kolonies van de visdief te vinden. De recente toename komt overeen met het landelijke 
herstel van het dieptepunt eind 60-er jaren. Maximaal werden in 2003 1146 paren 
geteld. De belangrijkste broedplaatsen liggen langs de kust bij Serooskerke 
(bijvoorbeeld. Flauwers en Weevers Inlaag) met ongeveer de helft van de 
broedpopulatie van de Oosterschelde in 2002 (440 van de 820 paren). Ondanks de 
landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie niet 
direct vereist, daar zich al jaren lang een geleidelijke toename aftekent. De 
sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk 
wisselende voorkomen per gebied. 
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A194 Noordse stern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 20 paren.  
Toelichting De noordse stern bereikt in het Deltagebied de zuidgrens van haar verspreiding. Jaarlijks 

komen in de hele delta 30 – 60 paren tot broeden waarvan doorgaans de helft in de 
Oosterschelde. Meestal broeden enkele paren bijeen in natuurontwikkelingsgebieden. 
Een relatief goed jaar was 2003 met 28 paren. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Deltagebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

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

Deltagebied van ten minste 300 paren. 
Toelichting De verspreiding van de dwergstern hangt vooral samen met het aanbod aan geschikte 

schelpenrijke strandjes. Hoewel de dwergstern van oudsher een geregelde broedvogel 
is, fluctueren de aantallen sterk van slechts enkele paren tot meer dan 100 (gemiddeld in 
de periode 1993-2002 35 paren, minimaal 10 in 2000 en maximaal 73 in 2001). Het 
werkeiland Neeltje Jans vervulde tijdelijk een belangrijke functie met als maximum 115 
paren in 1984. In recente jaren is de kust bij Serooskerke in trek: in 2002 40 paren op een 
nieuw aangelegd schelpeiland (Vogeleiland ’t Heertje in de Schelphoek). 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.  

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

gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen dodaars zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. Het betreft een concentratiegebied met de grootste 
bijdrage van de dodaars na het Veerse Meer, maar in het algemeen heeft de soort een 
diffuse verspreiding. De populatie is toegenomen, weliswaar met fluctuaties verbonden 
aan de strengheid van de winters, conform het landelijke aantalsverloop. 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 370 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen futen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een 

functie als foerageergebied. De soort komt vooral voor in het najaar, met hoogste 
aantallen in augustus-december. Midden jaren negentig is de populatie toegenomen 
doordat de aantallen langer hoog bleven, daarna heeft een terugval plaatsgevonden en 
tenslotte een nieuwe toename. Dit patroon komt sterk overeen met dat van de 
middelste zaagbek en de aalscholver. 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 8 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kuifduikers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage na de 
Grevelingen. Recent is de populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 
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A017 Aalscholver 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 360 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 
populatie is toegenomen in een enigszins fluctuerend patroon, dat sterk lijkt op dat van 
de fuut en de middelste zaagbek en waarschijnlijk is gestuurd door veranderingen in 
visbeschikbaarheid. 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 20 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kleine zilverreigers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor 

de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrag na 
de Grevelingen en de Westerschelde & Saeftinghe. Recent is de populatie sterk in aantal 
toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding.  

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

gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen lepelaars 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. Recent is de populatie sterk in aantal toegenomen. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding. 

 
A037 Kleine zwaan 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.  
Toelichting Aantallen kleine zwanen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort vooral een functie als slaapplaats. De randen (o.a. inlagen van het 
gebied hebben voor de soort een functie als slaapplaats voor vogels uit Schouwen-
Duiveland, Tholen, Noord-Beveland en Zuid-Beveland. Slaapplaats van regionale 
betekenis. Aantallen liepen midden jaren negentig op tot enkele honderden vogels, 
daarna was er sprake van een afname. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
want de vermoedelijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding ligt niet in dit gebied. 

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

gemiddeld 2.300 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De slaapplaats is van regionale 
betekenis. De meeste grauwe ganzen foerageren in de landbouwgebieden rondom de 
Oosterschelde. Recent is de populatie sterk in aantal 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 3.100 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Recent ook van 
belang als slaapplaats (regionale betekenis). De draagkrachtschatting heeft alleen 
betrekking op de foerageerfunctie. Voor de slaapplaatsfunctie zijn geen aantallen 
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bekend. Recent is de populatie sterk in aantal toegenomen ten gevolge van 
natuurontwikkeling in het kader van Plan Tureluur. 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 6.300 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen rotganzen zijn van internationale en grote 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 de grootste 
bijdrage na de Waddenzee. Er was sprake van relatief hoge aantallen rond 1990, daarna 
is de populatie afgenomen. 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 2.900 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen bergeenden 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 de grootste 
bijdrage na de Waddenzee en de Westerschelde. De populatie is toegenomen met enige 
fluctuatie. 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 12.000 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De slaapplaats is 
van regionale betekenis. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De 
Oosterschelde levert één van de grootste bijdragen binnen het Natura 2000 netwerk. De 
soort is een wintergast, verschijnt vanaf september, de meeste vogels zijn weer 
verdwenen in april. De populatie is toegenomen, vooral sinds 1997, met name rond 
natuurontwikkelingsgebieden die in het kader van Plan Tureluur zijn aangelegd.  
Belangrijke foerageergebieden zijn ook de Rammegors en de Zandkreek. 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 130 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. De 

populatietoename in de tweede helft van de jaren negentig lijkt na 2000 af te vlakken. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding. 

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

gemiddeld 1.000 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen wintertallingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. De soort is vooral aanwezig van augustus-april, 
hoogste aantallen in september-december. In de tweede helft van de jaren negentig is 
de populatie sterk toegenomen, evenals de smient met name rond 
natuurontwikkelingsgebieden als de Prunje en Scherpenissepolder. De wintertaling 
foerageert vooral op zaden langs begroeide randen van slikken en profiteert van vroege 
successiestadia in dynamische gebieden of na uitvoering van natuurontwikkeling. 
Zonder aangepast beheer kan een respons als in de Prunje en Scherpenissepolder 
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tijdelijk zijn. 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 5.500 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de wilde eend o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied 

levert de grootste bijdrage na de Waddenzee, Westerschelde en Haringvliet. Sinds 2000 
is er sprake van relatief hoge aantallen. 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 730 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. De Oosterschelde levert in Nederland 
de grootste bijdrage na de Waddenzee en Westerschelde & Saeftinghe. De soort is een 
wintergast, aanwezig in oktober-maart. In de loop van de jaren negentig is de populatie 
toegenomen in een patroon dat sterk herinnert aan dat van smient, slobeend en 
wintertaling. 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 940 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste 
bijdrage na de Oostvaardersplassen. De soort is een doortrekker, hoogste aantallen in 
september-november en maart/april en recent in hogere aantallen overwinterend. Vanaf 
1998 is de populatie sterk toegenomen in een patroon dat sterk herinnert aan dat van 
smient, pijlstaart en wintertaling. De slobeend foerageert veelal op plantaardig 
materiaal in slik of ondiep water langs begroeide oevers. Belangrijk zijn de schorren van 
Rattekaai/Eerste Bathpolder, Rammegors en Prunjepolder. 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 680 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. 

een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage in Nederland. De 
soort is een wintergast, vooral aanwezig in november-maart. De populatie is 
toegenomen tot midden jaren negentig, daarna weer afgenomen, recent heeft enig 
herstel plaatsgevonden (patroon vertoont enige overeenkomst met dat van de duikende 
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 350 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen middelste zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort o.a. een functie als foerageergebied. Het gebied levert de grootste bijdrage na de 
Grevelingen. De soort is een wintergast, aanwezig in oktober-april. Aanvankelijk 
vertoonde het aantalsverloop een sterke najaarspiek in oktober, maar midden jaren 
negentig is de populatie toegenomen doordat de vogels meer bleven overwinteren, met 
name in het oostelijke deel van het gebied, daarna heeft een afname plaatsgevonden en 
tenslotte weer een nieuwe toename. Dit patroon komt sterk overeen met dat van de 
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fuut (A005) en de aalscholver (A017) en heeft mogelijk te maken met veranderingen in 
lokaal voedselaanbod of doorzicht. 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. Het gebied levert de grootste bijdrage in Nederland na 
de Waddenzee. Er is sprake van een forse doorgaande populatietoename, net als in 
andere delen het land. 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 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. 

Populatieaantallen fluctueren, na 2000 waren aantallen relatief hoog. 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 24.000 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van 

instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de “zandhonger” niet 
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en 
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk ‘te 
remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden.  

 Aantallen scholeksters zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied 
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en slaapplaats. De 
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de grootste 
bijdrage na de Waddenzee. De soort is vooral aanwezig in najaar en winter, hoogste 
aantallen in augustus-februari. Verplaatsing van mosselpercelen naar dieper water en 
toenemende kokkelvisserij verlaagde de draagkracht van de Oosterschelde voor 
scholeksters. Tegenwoordig zijn de scholeksters in de Oosterschelde vrijwel geheel op 
kokkels aangewezen. De afname van de aantallen vond plaats in alle delen van de 
Oosterschelde behalve de noordtak. Dit gedeelte werd in 1993 voor schelpdiervisserij 
gesloten (Structuurnota Zee- en Kustvisserij), maar herbergt relatief beperkte 
hoeveelheden kokkels die bovendien van relatief slechte kwaliteit zijn. Door een afname 
van de aantallen scholeksters in de andere gebieden, veranderde de noordtak van de 
minst belangrijke naar de belangrijkste sector. In het westelijke deel van het gebied zijn 
de overwinterende aantallen gehalveerd, waarbij het seizoenspatroon meer het beeld 
van een doortrekpatroon dan van een overwinteringspatroon heeft gekregen. Tussen 
1999 en 2001 was er sprake van enig herstel, daarna zijn aantallen licht gedaald.  

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

gemiddeld 510 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van 

instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de “zandhonger” niet 
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en 
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk ‘te 
remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden.  
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 Aantallen kluten 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 de grootste bijdrage na de 
Waddenzee. De populatie vertoonde een recente toename in het voorjaar door 
toegenomen broedvogelpopulaties in natuurontwikkelingsgebieden Prunje en 
Scherpenissepolder.   

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

gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen bontbekplevieren 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 de grootste bijdrage na de Waddenzee 
voor de populatie die in West-Europa en Noord-Afrika overwintert. Voor de populatie 
die naar W/Z-Afrika trekt, levert het gebied de grootste bijdrage na de Waddenzee en de 
Westerschelde. De soort is grotendeels doortrekker met een scherpe piek in september, 
die wordt toegeschreven aan de laatstgenoemde populatie, evenals de hoogste van de 
twee veel lagere voorjaarspieken in mei. Een eerdere, nog lagere maar wel afzonderlijke 
piek in maart wordt toegeschreven aan de eerstgenoemde populatie. Deze populatie 
beleefde in de Oosterschelde een dal in de eerste helft van de jaren negentig maar 
herstelde zich daarna. De andere populatie is min of meer stabiel. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel 
is de verwachting dat het leefgebied zal afnemen; door de “zandhonger” zullen platen 
en slikken in oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de “zandhonger” wordt echter niet 
realistisch geacht.  Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en 
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel 
mogelijk ‘te remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs 
genomen kunnen worden.  

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

gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van 

instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de “zandhonger” niet 
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en 
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk ‘te 
remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden.  

 Aantallen strandplevieren zijn van grote 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 de grootste bijdrage na de 
Westerschelde. De soort komt in de Oosterschelde vrijwel alleen voor in het 
zomerhalfjaar, maar anders dan bijv. Grevelingen een sterk accent op de periode van de 
najaarstrek, met een scherpe piek in augustus. Er ligt een sterk accent op de periode van 
de najaarstrek, met een scherpe piek in augustus. Eind jaren tachtig is de populatie 
afgenomen, maar sinds begin jaren negentig is deze stabiel. 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.  

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

gemiddeld 2.000 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 
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draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Oosterschelde levert als 
foerageergebied van de goudplevier de grootste bijdrage binnen het Natura 2000 
netwerk. na de Waddenzee en Grevelingen (verspreiding is echter vrij diffuus). Aantallen 
laten een sterke, doorgaande toename zien, afgezien van de lage waarden in 2003/04. 
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 4.400 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen zilverplevieren zijn van internationale en grote 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 de grootste 
bijdrage na de Waddenzee. De soort is het hele jaar present met lage aantallen in 
juni/juli en doortrekpieken in september en mei, maar ook relatief hoge aantallen 
overwinteraars. Het aantalsverloop is min of meer stabiel, met tijdelijk verhoogde 
aantallen rond midden jaren negentig. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel is de verwachting dat het 
leefgebied zal afnemen; door de “zandhonger” zullen platen en slikken in oppervlakte 
achteruit gaan. Herstel van de “zandhonger” wordt echter niet realistisch geacht. Het 
doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en slikken met ongeveer 50 ha 
per jaar. Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk ‘te remmen’ zal 
onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.  

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

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

De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het betreft een 
concentratiegebied met de grootste bijdrage na de Waddenzee (verspreiding is echter 
diffuus). Aantallen zijn geleidelijk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. 

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

populatie van gemiddeld 7.700 vogels (seizoensgemi ddelde). 
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk matig ongunstige staat van 

instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de “zandhonger” niet 
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en 
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk ‘te 
remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden. Aantallen kanoeten zijn van internationale (ondersoort islandica) en grote 
nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied 
en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied 
levert voor beide ondersoorten de grootste bijdrage na de Waddenzee. Hoogste 
aantallen komen voor in de winter, november-februari, de ondersoorten islandica en 
canutus trekken in augustus door in veel lagere aantallen. Er is sprake van een 
doorgaande populatietoename met enige fluctuatie voor beide ondersoorten.   

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

gemiddeld 260 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk matig ongunstige staat van 

instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de “zandhonger” niet 
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en 
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk ‘te 
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remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden. Aantallen drieteenstrandlopers 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 betreft het vijfde gebied 
van de drieteenstrandloper in Nederland. Aantallen vertonen een doorgaande toename, 
conform de landelijke trend.  

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

gemiddeld 14.100 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen bonte strandlopers 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 de grootste 
bijdrage na de Waddenzee. De soort is een doortrekker en een wintergast, met hoogste 
aantallen van oktober-mei. Aantallen zijn stabiel, maar net als bij een aantal andere 
soorten met schijnbaar cyclische fluctuaties die waarschijnlijk worden gestuurd door 
strenge winters (via invloed daarvan op voedselbeschikbaarheid). In jaren na strenge 
winters vertrekken de vogels met name in het centrale deel van de Oosterschelde 
relatief vroeg in het seizoen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel is de verwachting dat het leefgebied 
zal afnemen; door de “zandhonger” zullen platen en slikken in oppervlakte achteruit 
gaan. Herstel van de “zandhonger” wordt echter niet realistisch geacht. Het doel is 
afgestemd op een verwachte afname van platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar. 
Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk ‘te remmen’ zal onderzocht 
worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.  

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

gemiddeld 4.200 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen rosse grutto’s 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 voor beide 
populaties de grootste bijdrage na de Waddenzee. De soort is het hele jaar present, met  
lage aantallen in juni/juli, en doortrekpieken in augustus/september en nog duidelijker 
in mei. In augustus en mei betreft het de populatie die in NW/W -Afrika overwintert. In 
het centrale deel van de Oosterschelde zijn de aantallen in de wintermaanden echter 
vrijwel even hoog als die tijdens de doortrekperiodes. De soort overtijt samen met 
zilverplevieren (A141), bonte strandlopers (A149) en kanoeten (A143) op zandplaten, in 
kreken, dijktaluuds en schorren zoals de Dortsman, Kattendijke, Herkingen en de 
zuidkust van Schouwen. Bij verhoogd water wijken ze o.a. uit naar de Middelplaten in 
het Veerse Meer. Die van de noordtak gaan vaak naar de Grevelingen (Herkingen en 
Battenoord). De aantallen van beide populaties zijn stabiel. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel is de 
verwachting dat het leefgebied zal afnemen; door de “zandhonger” zullen platen en 
slikken in oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de “zandhonger” wordt echter niet 
realistisch geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en slikken 
met ongeveer 50 ha per jaar. Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk 
‘te remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden.  

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

gemiddeld 6.400 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Aantallen wulpen 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 de grootste bijdrage na de 
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Waddenzee. De soort is het hele jaar present, met hoogste aantallen in juli-april met 
maxima in augustus/september, wanneer in het gebied tevens de vleugelrui wordt 
doorgebracht. De belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen zijn de Slikken van den 
Dortsman, schor van Rattekaai/Eerste Bathpolder, zuidkust Schouwen en Pieterspolder 
bij Yerseke, in het algemeen op korte afstand van de foerageergebieden. De aantallen 
zijn stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding. Wel is de verwachting dat het leefgebied zal afnemen; door 
de “zandhonger” zullen platen en slikken in oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de 
“zandhonger” wordt echter niet realistisch geacht. Het doel is afgestemd op een 
verwachte afname van platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om de 
achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk ‘te remmen’ zal onderzocht worden 
welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.  

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

gemiddeld 310 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen zwarte ruiters zijn van internationale en grote 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 de grootste 
bijdrage na de Waddenzee (Dollard en Balgzand). De soort is een doortrekker, sterk 
geconcentreerd in de nazomer/herfst, hoogste aantallen juli-november en een piek in 
augustus/september, duidelijk later dan in de Westerschelde. Tijdens de voorjaarstrek in 
april/mei zijn de aantallen veel lager. Het aantalsverloop is min of meer stabiel, mogelijk 
met een lichte toename. De zwarte ruiter heeft een voorkeur voor de meest slikkige 
delen van de platen. De soort overtijt vooral in de Flaauwers Inlaag, Prunje, Rammegors 
en Deesche Watergang, Kwistenburg en Middelplaten. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Wel is de verwachting 
dat het leefgebied zal afnemen; door de “zandhonger” zullen platen en slikken in 
oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de “zandhonger” wordt echter niet realistisch 
geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en slikken met 
ongeveer 50 ha per jaar. Om de achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk ‘te 
remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden.  

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

gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk matig ongunstige staat van 

instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de “zandhonger” niet 
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en 
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk ‘te 
remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden.  

 Aantallen tureluurs 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 de grootste bijdrage na de 
Waddenzee (Friese kust) voor beide populaties. Hoogste aantallen komen voor in 
juli/augustus, als de populatie die in Z-Europa en W-Afrika overwintert, doortrekt. De 
aantallen in deze twee maanden zijn in de Oosterschelde geleidelijk toegenomen. Na 
augustus nemen de aantallen geleidelijk af en gaat het om de NW-Europese 
winterpopulatie. Deze populatie is stabiel, met fluctuaties. In april is er weer een kleine 
doortrekpiek.   

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

gemiddeld 150 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Toelichting Aantallen groenpootruiters 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 de grootste bijdrage na de Waddenzee. 
De populatie is begin jaren negentig in aantal toegenomen, daarna min of meer stabiel. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding. Wel is de verwachting dat het leefgebied zal afnemen; door de 
“zandhonger” zullen platen en slikken in oppervlakte achteruit gaan. Herstel van de 
“zandhonger” wordt echter niet realistisch geacht. Het doel is afgestemd op een 
verwachte afname van platen en slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om de 
achteruitgang van het leefgebied zoveel mogelijk ‘te remmen’ zal onderzocht worden 
welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden. 

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

gemiddeld 580 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Ondanks de bijdrage van de Oosterschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van 

instandhouding is gekozen voor behoud, omdat herstel gezien de “zandhonger” niet 
realistisch wordt geacht. Het doel is afgestemd op een verwachte afname van platen en 
slikken met ongeveer 50 ha per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk ‘te 
remmen’ zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen 
worden.  

 Aantallen steenlopers zijn van internationale en grote 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 voor beide 
populaties de grootste bijdrage na de Waddenzee. De soort is het hele jaar present maar 
met lage aantallen in juni en juli. Sinds eind jaren tachtig is de populatie enigszins 
afgenomen in een patroon dat, afgezien van tijdelijk extra verlaagde aantallen rond 
1992, overeenkomsten vertoont met dat van de scholekster (A130), met neiging tot 
verschuiving van overwintering naar doortrek, doordat de aantallen tijdens de 
doortrekpieken in augustus en mei nauwelijks zijn veranderd. En evenals bij de 
scholekster (A130) lijkt sinds 1999 sprake te zijn van enig herstel. 

 
 
Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H1160 Grote baaien - - ++ = > 
H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) - + > = 

H1320 Slijkgrasvelden - - - = geen  
H1330_A Schorren en zilte graslanden 
 (buitendijks) 

- + = = 

H1330_B Schorren en zilte graslanden 
 (binnendijks) 

- ++ > = 

H7140_B Overgangs- en trilvenen 
 (veenmosrietlanden) 

- - > > 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1340 Noordse woelmuis - - + > > 
H1365 Gewone zeehond + - > > 
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Broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A132  Kluut - + = = 
A137  Bontbekplevier - - +  = = 
A138  Strandplevier - - + > > 
A191  Grote stern  - - - = = 
A193  Visdief - + = = 
A194  Noordse stern + - = = 
A195 Dwergstern  - - + = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A004  Dodaars + + = = 
A005  Fuut - + = = 
A007  Kuifduiker + ++ = = 
A017  Aalscholver + - = = 
A026  Kleine zilverreiger + + = = 
A034  Lepelaar + + = = 

A037  Kleine zwaan - s+ = = 
A043  Grauwe gans + + = = 

A045  Brandgans + + = = 
A046  Rotgans - ++ = = 

A048  Bergeend + + = = 
A050  Smient + + = = 
A051  Krakeend + - = = 
A052  Wintertaling - - = = 
A053  Wilde eend  + - = = 
A054  Pijlstaart - + = = 

A056  Slobeend + + = = 
A067  Brilduiker + + = = 

A069  Middelste zaagbek + + = = 
A103  Slechtvalk + + = = 

A125  Meerkoet - - = = 
A130  Scholekster - - ++ = = 
A132  Kluut - + = = 

A137  Bontbekplevier + + = = 
A138  Strandplevier - - ++ = = 

A140  Goudplevier - - + = = 
A141  Zilverplevier + ++ = = 
A142  Kievit - - = = 
A143  Kanoet - ++ = = 
A144  Drieteenstrandloper - + = = 
A149  Bonte strandloper + + = = 

A157  Rosse grutto + + = = 
A160  Wulp  + + = = 

A161  Zwarte Ruiter + ++ = = 
A162  Tureluur - + = = 

A164  Groenpootruiter + + = = 
A169  Steenloper - - ++ = = 
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a  Overeenkomstig de interpretatie zoals gehanteerd in het Lijstdocument 2004 maakt het habitattype slik- en zandplaten  
   (H1140) onderdeel uit van het habitattype grote baaien (H1160). 
8  Aantal thans hoger dan 0.1% van biogeografische populatie. 
5  Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie. 
18 Aantal thans lager dan 1% van de Nederlandse broedpopulatie of het gebied kan onvoldoende bijdrage leveren aan  
    sleutelpopulatie.  
 


