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Natura 2000 gebied 7 – Noordzeekustzone
(Zie leeswijzer)
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Noordzee, Waddenzee en Delta
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL2003062 + NL9802001
Hanenplas BN, Korverskooi SN, Boschplaat SN
Rijkswaterstaat, It fryske gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
Groningen, Friesland, Noord-Holland
Ameland, Den Helder, Dongeradeel, Eemsmond, Schiermonnikoog,
Terschelling, Texel, Vlieland, Zijpe
123.134 ha

Gebiedsbeschrijving
Het zandige kustgebied langs de Noordzee bestaat uit kustwateren, ondiepten, enkele zandbanken
(onder andere Noorderhaaks) en de stranden van noordelijk Noord-Holland en de Waddeneilanden.
Permanent met zeewater overstroomde zandbanken komen met name voor in de buitendelta’s van de
zeegaten tussen de Waddeneilanden.

Begrenzing
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing behorende kaart.
Het gebied bestaat uit de kustwateren van de Noordzee tussen Petten en de Eems. De zeewaartse
grens ligt op 3 zeemijlen van de kustlijn. Op de (bewoonde) eilanden ligt de grens op de duinvoet.
Langs de Noordhollandse kust ligt de grens op de laagwaterlijn. In de zeegaten en ten oosten van
Schiermonnikoog valt de grens samen met die van de Waddenzee (deze grens is gebaseerd op de
Planologische Kernbeslissing Waddenzee).
Het Natura 2000-gebied heeft een oppervlakte van 124.034 ha, waarvan 98.124 ha uitsluitend
Vogelrichtlijngebied betreft. Van het in hoofdstuk 2 genoemde (voormalige) staatsnatuurmonument
Boschplaat ligt een oppervlakte van 660 ha binnen dit Natura 2000-gebied. Het grootste deel van het
natuurmonument ligt in de aangrenzende Natura 2000-gebieden Waddenzee en Duinen Terschelling.
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied is als volgt gewijzigd:
De stranden Texel en Terschelling zijn overgeheveld van resp. Duinen Texel en Duinen Terschelling
naar de Noordzeekustzone (overeenkomstig de Vogelrichtlijn-begrenzing). Dit in analogie met de
begrenzing van de Waddenzee (incl. kwelders, zandplaten en stranden). De stranden van Vlieland,
Ameland en Schermonnikoog maakten reeds deel uit van het Habitatrichtlijngebied
Noordzeekustzone.

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H1110
Permanent overstroomde zandbanken
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Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1095
Zeeprik
H1099
Rivierprik
H1103
Fint
H1351
Bruinvis
H1364
Grijze zeehond
H1365
Gewone zeehond
Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A001
Roodkeelduiker - n
A062
Topper - n
A063
Eider - n
A065
Zwarte zee-eend - n
A141
Zilverplevier - n
A143
Kanoet - n
A149
Bonte strandloper - n
A157
Rosse grutto - n
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H1140
Slik- en zandplaten 1
H1310
Zilte pionierbegroeiingen 1
H1330
Schorren en zilte graslanden 1
H2110
Embryonale duinen 1 / a
H2120
Witte duinen 1
H2190
Vochtige duinvalleien 1
A002
Parelduiker – n 9
A017
Aalscholver – n 9
A048
Bergeend – n 9
A130
Scholekster – n 9
A132
Kluut – n 9
A137
Bontbekplevier – b 6, n 9
A138
Strandplevier – b 6
A144
Drieteenstrandloper –n 9
A160
Wulp – n 9
A169
Steenloper – n 9
A177
Dwergmeeuw - n 9
A195
Dwergstern - b 5
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A021
Roerdomp – b 20
A034
Lepelaar – b 20
A081
Bruine kiekendief – b 20
A082
Blauwe kiekendief – b 20
A119
Porseleinhoen – b 20
A132
Kluut – b 20
A176
Zwartkopmeeuw – b 20
A183
Kleine mantelmeeuw – b 20
A193
Visdief – b 20
A222
Velduil – b 20
A338
Grauwe klauwier – b 20
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Kernopgaven
1.01

1.02
1.11

1.13

Overstroomde zandbanken: Behoud zee-ecosysteem met permanent overstroomde
zandbanken (Noordzee-kustzone) H1110_B, als habitat voor zwarte zee-eend A065,
roodkeelduiker A001, topper A062 en eider A063, met bodems van verschillende
ouderdom en meer natuurlijke opbouw van vispopulaties.
Zeezoogdieren: Verbetering kwaliteit leefgebied zeezoogdieren.
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.
Voortplantingshabitat: Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal
voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen H2110) voor bontbekplevier
A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern A195, visdief
A193 en grijze zeehond H1364.

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H1110
Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde zandbanken, Noordzeekustzone (subtype B).
Toelichting Het subtype permanent overstroomde zandbanken, Noordzee-kustzone (subtype B)
komt voor in de buitendelta’s bij de zeegaten.
H1140
Doel
Toelichting

H1310
Doel
Toelichting

Slik- en zandplaten
Behoud oppervlakte en kwaliteit slik- en zandplaten, Noordzee-kustzone
(subtype B).
Slik- en zandplaten Noordzee-kustzone (subtype B) komen in de zeegaten voor. Ze zijn
over het algemeen tijdelijk, behalve ten zuidwesten van Texel, waar nu de Razende Bol
ligt.
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en
andere zoutminnende soorten
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype zilte pionierbegroeiingen komt voor op het Noordzeestrand van
verschillende eilanden. Het betreft zowel zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype
A), als zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B). Het gaat hier om een type dat
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door successie snel overgaat in andere habitattypen, maar onder dynamische
omstandigheden telkens op een andere tijd en in wisselende oppervlaktes aanwezig kan
zijn. Binnen het gebied dient het habitattype ruim verspreid voor te komen.
H1330
Doel
Toelichting

Atlantische schorren (Glauco Puccinellietalia maritimae)
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks
(subtype A).
Het habitattype schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) komt voor op het
Noordzeestrand van verschillende eilanden. Het betreft een type dat door successie snel
over kan gaan in andere habitattypen (onder andere H2190 vochtige duinvalleien), maar
onder dynamische omstandigheden telkens op een andere tijd en in wisselende
oppervlaktes aanwezig kan zijn. Binnen het gebied dient het habitattype ruim verspreid
voor te komen.

H2110
Doel
Toelichting

Embryonale wandelende duinen
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype embryonale duinen komt voor op het Noordzeestrand van verschillende
eilanden. Gezien de afbakening in de begrenzing tussen de Noordzeekustzone en
Waddenzee of Waddeneilanden is het areaal binnen het gebied Noordzeekustzone
relatief groot. Het betreft een zeer dynamisch habitattype waarvan de exacte locatie en
de oppervlakte jaarlijks sterk kunnen wijzigen ten gevolge van erosie- en
sedimentatieprocessen.

H2120
Doel
Toelichting

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype witte duinen kan in lage vorm ook voorkomen op het Noordzeestrand
van verschillende eilanden. Gezien de afbakening in de begrenzing tussen de
Noordzeekustzone en Waddenzee of Waddeneilanden is het areaal binnen het gebied
Noordzeekustzone niet zeer groot. Het betreft een habitattype waarvan de exacte
locatie en de oppervlakte jaarlijks sterk kunnen wijzigen ten gevolge van erosie- en
sedimentatieprocessen.

H2190
Doel
Toelichting

Vochtige duinvalleien
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B).
Het habitattype vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) komt voor op het
Noordzeestrand van verschillende eilanden. De begroeiingen op deze stranden zijn zeer
jong. Verwacht wordt dat het habitattype zich lokaal zal uitbreiden door successie,
waarbij de kwaliteit kan toenemen, maar op andere locaties kan het type door hoge
dynamiek weer verdwijnen. Bij voldoende dynamiek zal het type altijd ergens, aanwezig
zijn, deels in hogere kwaliteit dan momenteel het geval is. Het areaal binnen het gebied
zal ten gevolge van de dynamiek meer of minder fluctueren.

Soorten
H1095
Doel
Toelichting

H1099
Doel
Toelichting

Zeeprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Noordzeekustzone is als leefgebied voor de zeeprik van vermoedelijk groot belang.
In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie
kan tot stand komen door het elders verbeteren van de trekroute en verbeteren van
zoet-zoutovergangen.
Rivierprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Noordzeekustzone is als leefgebied voor de rivierprik van vermoedelijk groot belang.
In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie
kan tot stand komen door het elders verbeteren van de trekroute en verbeteren van
zoet-zoutovergangen.
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H1103
Doel
Toelichting

Fint
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Noordzeekustzone is als leefgebied voor de fint van groot belang. Het gaat
waarschijnlijk vooral om finten die in het Duitse deel van de Eems paaien. In dit gebied
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie is afhankelijk
van maatregelen in Duitsland.

H1351
Doel
Toelichting

Bruinvis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De Noordzeekustzone is het belangrijkste gebied voor de bruinvis. Hoewel de
Nederlandse populatie nog steeds ver verwijderd is van de duurzame zich hier
voortplantende populatie van vroeger, herstelt de populatie in onze wateren zich sinds
de jaren negentig sterk. Van een zeldzame wintergast is de bruinvis weer een vaste
bewoner geworden. Ook worden sinds decennia weer opnieuw bruinvissen met jongen
gezien. De toename in Nederlandse wateren kan een gevolg zijn van een andere
verdeling over de Noordzee als geheel. Het staande beleid om de sterfte van bruinvissen
in netten te beperken zal bijdragen aan verder herstel van de populatie.

H1364
Doel
Toelichting

Grijze zeehond
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het betreft één van de belangrijkste gebieden voor grijze zeehonden.

H1365
Gewone zeehond
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Toelichting Het betreft één van de belangrijkste gebieden voor de gewone zeehond. Deze soort
gebruikt ongestoorde, permanent of meesttijds droogvallende zandplaten als
rustgebied.
Broedvogels
A137
Bontbekplevier
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.
Toelichting De bontbekplevier broedt verspreid in de Noordzeekustzone op zeer spaarzaam
begroeide plaatsen langs kusten. De populatieomvang beweegt zich al enkele decennia
tussen de 4 en 19 paren met een uitschieter in 2003 met 26 paren. Ondanks de landelijk
zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie niet ten doel
gesteld. Behoud van de verspreide en erratische populatie als link tussen de Delta en de
Waddenzee is echter wel gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een
zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio
westelijk Waddengebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
A138
Doel
Toelichting

Strandplevier
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit met een draagkracht voor een populatie
van ten minste 20 paren.
Als broedvogel is de strandplevier vooral te vinden op zandige, schelpenrijke platen en
in primaire duinen. De broedplaatsen bevinden zich vrijwel allen op de eilanden of
eilandjes. Langs de kusten van het vaste land wordt maar sporadisch gebroed. De
aantallen lopen al decennia lang terug met begin 80-er jaren nog maximaal 38 paren,
halverwege de 90-er jaren maximaal 26 en in deze eeuw maximaal 12. Gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is als doel uitbreiding omvang en/of
verbetering kwaliteit leefgebied geformuleerd, vooral ook gezien de verbindingsfunctie
tussen de Delta en de Waddenzee. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een
zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio
westelijk Waddengebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
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A195
Doel
Toelichting

Dwergstern
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 5 paren.
De dwergstern is als broedvogel vrijwel verdwenen uit de Noordzeekustzone. Gezien de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is als doel uitbreiding omvang en/of
verbetering kwaliteit leefgebied geformuleerd, vooral ook gezien de verbindingsfunctie
tussen de Delta en de Waddenzee. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren
voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de
regio Westelijk Waddengebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

Niet-broedvogels
A001
Roodkeelduiker
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Toelichting Aantallen roodkeelduikers zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort onder andere een functie als foerageergebied. De
verspreiding van de roodkeelduiker in Nederland is grotendeels beperkt tot de
kustgebieden van de Noordzee. In de Noordzeekustzone worden soms hoge dichtheden
gezien in de buitendelta’s tussen de Waddeneilanden, waar gevist wordt op de
scheiding tussen verschillende watermassa’s. In de reguliere tellingen is deze soort
slecht vertegenwoordigd, maar recent lijken de aantallen landelijk te zijn toegenomen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
A002
Doel
Toelichting

Parelduiker
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Aantallen parelduikers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort onder andere een functie als foerageergebied. De verspreiding van de parelduiker
in Nederland heeft zijn zwaartepunt in de kustgebieden van de Noordzee. De absolute
aantallen en de trend zijn onbekend (en daardoor ook de staat van instandhouding)
door een combinatie tussen lage aantallen en verwarring met de veel talrijkere
roodkeelduiker. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.

A017
Doel

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.900 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen aalscholers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder andere een
functie als foerageergebied en als slaapplaats. De Noordzeekustzone is één van de
gebieden die voor de aalscholvers in Nederland de grootste bijdrage leveren. De
gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

Toelichting

A048
Doel
Toelichting

A062
Doel
Toelichting

Bergeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 520 vogels (seizoensmaximum).
Het gebied heeft voor de bergeend onder andere een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De slaapplaatsfunctie (strand) is van toepassing op bergeenden die elders in
het Waddengebied foerageren. De gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
Topper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
Het gebied heeft voor de topper onder andere een functie als foerageergebied. Midden
jaren negentig zijn relatief hoge aantallen geteld in de Noordzeekustzone, min of meer
volgend op de afname in het IJsselmeer, waar vervolgens de aantallen eind jaren
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negentig weer fors zijn toegenomen. De tijdelijke toename in deze twee gebieden gaat
gepaard met een geleidelijke afname in de Waddenzee, herinnerend aan de situatie bij
de eider onder invloed van verslechterd schelpdieraanbod. Anders dan bij de eider gaat
de recente afwezigheid in de Noordzeekustzone echter niet gepaard met toename in de
Waddenzee. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak
van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A063
Doel
Toelichting

A065
Doel
Toelichting

A130
Toelichting

A132
Doel
Toelichting

Eider
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 26.200 vogels (midwinter -aantallen).
Aantallen eiders zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort onder andere een functie als foerageergebied. De Noordzeekustzone is
belangrijk geworden in het begin van de jaren negentig, toen grote aantallen vanuit de
Waddenzee door voedselgebrek uitweken naar de Noordzeekustzone. Met name in
jaren waarin een verlaagd voedselaanbod in de Waddenzee samen gaat met goede
jaren voor andere schelpdieren (Spisula) in de Noordzeekustzone foerageert een deel in
dit gebied. De recente afname in de Noordzeekustzone kan een teken zijn van een begin
van herstel van de voedselsituatie in de Waddenzee, maar een dergelijk herstel is nog
niet zichtbaar in de populatietrend. Omdat de aanwezigheid van eiders in de
Noordzeekustzone is verbonden aan slechte omstandigheden in de Waddenzee, wordt
daar de herstelopgave gelegd en wordt in de Noordzeekustzone volstaan met behoud
van de opvangcapaciteit. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.
Zwarte zee-eend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 51.900 vogels (midwinter -aantallen).
Aantallen zwarte zee-eenden zijn van internationale en zeer grote nationale betekenis.
Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als foerageergebied. Het
gebied levert verreweg de grootste bijdrage voor de zwarte zee-eend in Nederland. De
soort is een wintergast. Er is geen duidelijke trend door grote fluctuaties, veroorzaakt
door een lage telfrequentie, maar ook door het wisselend aanbod aan schelpdieren
(spisula). De soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding.
Scholekster
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.300 vogels (seizoensmaximum).
Het gebied heeft voor de scholekster onder andere een functie als slaapplaats. Als
zodanig levert de Noordzeekustzone één van de grootste bijdragen voor de soort
binnen Nederland. De slaapplaatsfunctie/ hoogwatervluchtplaatsen is van toepassing op
vogels die grotendeels elders in het Waddengebied foerageren. De gegevens zijn niet
toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.
Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 120 vogels (seizoensmaximum).
Het gebied heeft voor de kluut onder andere een functie als slaapplaats. De
slaapplaatsfunctie/hoogwatervluchtplaatsen is van toepassing op kluten die grotendeels
elders in het Waddengebied foerageren. De gegevens zijn niet toereikend voor een
trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
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A137
Doel
Toelichting

A141
Doel
Toelichting

A143
Doel
Toelichting

A144
Doel
Toelichting

A149
Doel
Toelichting

Bontbekplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 510 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen bontbekplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
onder andere een functie als slaapplaats. Als zodanig is de Noordzeekustzone voor de
bontbekplevier het gebied dat na de Waddenzee de grootste bijdrage levert in
Nederland. De slaapplaatsfunctie/hoogwatervluchtplaatsen is van toepassing op
bontbekplevieren die grotendeels elders in het Waddengebied foerageren. De gegevens
zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijke staat van instandhouding.
Zilverplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.200 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen zilverplevieren zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort onder andere een functie als slaapplaats. Als zodanig levert de
Noordzeekustzone voor de zilverplevier de grootste bijdrage binnen Nederland na de
Waddenzee en de Oosterschelde. De slaapplaatsfunctie/hoogwatervluchtplaatsen is van
toepassing op zilverplevieren die grotendeels elders in het Waddengebied foerageren.
De gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie
is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Kanoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 560 vogels (seizoensmaximum).
Het gebied heeft voor de kanoet onder andere een functie als slaapplaats. De
slaapplaatsfunctie/hoogwatervluchtplaatsen is van toepassing op kanoeten die
grotendeels elders in het Waddengebied foerageren. Strekdammen langs de NoordHollandse kust zijn bij dichtvriezen van de westelijke Waddenzee van belang als opvang.
De gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie
is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
Drieteenstrandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.000 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen drieteenstrandlopers zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het
gebied heeft onder andere een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Na de Waddenzee levert het
gebied met ongeveer een kwart van de Nederlandse drieteenstrandlopers de grootste
bijdrage. De soort is het hele jaar present, met lage aantallen in juni en juli. Sinds het
midden van de jaren tachtig is de populatie fors toegenomen, net als in de Waddenzee.
De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig omdat de hoge recreatiedruk
effect heeft op de verspreiding. Desondanks nemen de aantallen toe. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Bonte strandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 7.400 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen bonte strandlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort onder andere een functie als slaapplaats. Als zodanig is het één van de gebieden
in Nederland die de grootste bijdrage leveren. De slaapplaatsfunctie/
hoogwatervluchtplaatsen is van toepassing op vogels die grotendeels elders in het
Waddengebied foerageren. De gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
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A157
Doel
Toelichting

A160
Doel
Toelichting

A169
Doel
Toelichting

A177
Doel
Toelichting

Rosse grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.800 vogels (seizoensmaximum).
Het gebied heeft onder andere een functie als slaapplaats. Als zodanig is de
Noordzeekustzone voor de rosse grutto het gebied in Nederland dat na de Waddenzee
en de Oosterschelde de grootste bijdrage levert. De
slaapplaatsfunctie/hoogwatervluchtplaatsen is van toepassing op vogels die
grotendeels elders in het Waddengebied foerageren. De gegevens zijn niet toereikend
voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
Wulp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 640 vogels (seizoensmaximum).
Het gebied heeft voor de wulp onder andere een functie als slaapplaats. De
slaapplaatsfunctie/hoogwatervluchtplaatsen is van toepassing op vogels die grotendeels
elders in het Waddengebied foerageren. De gegevens zijn niet toereikend voor een
trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
Steenloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen steenlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort onder
andere een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De Noordzeekkustzone levert
één van de grootste bijdragen voor de steenloper binnen Nederland (ondergeschikt aan
de Waddenzee). Oudere trendgegevens ontbreken, maar beschikbare data vertonen een
zelfde dip in de tweede helft van de jaren negentig als in de Waddenzee. Als dit te
maken heeft met voedselbeschikbaarheid in de Waddenzee (mosselbanken en daaraan
verbonden voedseltypen) biedt het Noordzeestrand blijkbaar geen uitwijkmogelijkheid,
zoals bij enkele eendensoorten die naar de Noordzeekustzone uitweken. Ondanks de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is geen herstelopgave geformuleerd
voor de Noordzeekustzone, omdat de trend afgeleid is van die van de Waddenzee.
Dwergmeeuw
Behoud omvang en kwaliteit.
Aantallen dwergmeeuwen zijn van (grote) nationale betekenis. Het gebied heeft onder
andere een functie als foerageergebied. Het betreft één van de belangrijkste gebieden in
Nederland. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van
de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
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In het Reactiedocument (2004 ) is aangegeven dat de begrenzing van Duinen Schiermonnikoog (6) zodanig begrensd is dat het
habitattype embryonale duinen (H2110) volledig toebedeeld is aan de Duinen Schiermonnikoog. Voor de goede orde zij
opgemerkt dat het grootste areaal van dit habitattype in de Noordzeekustzone (7) voorkomt.
1
Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura
2000 gebied.
5
Aantal thans hoger dan 1% van Nederlandse broedpopulatie of bijdrage van gebied noodzakelijk t.b.v. sleutelpopulatie.
6
Herstel van een technische fout database 2004.
9
Herstel van een technische fout database 2004.
20
Soort vervalt t.g.v. herbegrenzing binnen Natura 2000.
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