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BIJLAGE 5 Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, 
doelen beschermde natuurmonumenten 

Hollands Diep 

 

    SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkrach
t #  vogels 

Habitattypen           

H6430B Ruigten en zomen (harig 

wilgenroosje) 

- = =     

H91E0A *Vochtige alluviale 

bossen 

(zachthoutooibossen) 

- = =     

H91E0B *Vochtige alluviale 

bossen (essen-

iepenbossen) 

-- > >     

Habitatsoorten           

H1095 Zeeprik - = = >   

H1095 Zeeprik - = = >   

H1099 Rivierprik - = = >   

H1099 Rivierprik - = = >   

H1102 Elft -- = = >   

H1102 Elft -- = = >   

H1103 Fint -- = = >   

H1103 Fint -- = = >   

H1106 Zalm -- = = >   

H1106 Zalm -- = = >   

H1340 *Noordse woelmuis -- > > >   

Niet-broedvogels           

A034 Lepelaar + = =   4 

A041 Kolgans + = =   660 

A043 Grauwe Gans + = =   1200 

A045 Brandgans + = =   160 

A050 Smient + = =   540 

A051 Krakeend + = =   230 

A053 Wilde eend + = =   1900 

A061 Kuifeend - = =   1300 
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Haringvliet 

 

Instandhoudingsdoelstellingen       

    SVI 

Landelijk 

Doelst. 

Opp.vl. 

Doelst. 

Kwal. 

Doelst

. Pop. 

Draagkracht 

aantal vogels 

Draagkracht 

aantal paren 

Habitattypen             

H1330A Schorren en zilte 

graslanden (buitendijks) 

- = =       

H3270  Slikkige rivieroevers - > =       

H6430B Ruigten en zomen (harig 

wilgenroosje) 

- > >       

H91E0A *Vochtige alluviale 

bossen 
(zachthoutooibossen) 

- > >       

H91E0B *Vochtige alluviale 

bossen (essen-

iepenbossen) 

-- > >       

Habitatsoorten             

H1095 Zeeprik - = > >     

H1099 Rivierprik - = > >     

H1102 Elft -- = > >     

H1103 Fint -- = > >     

H1106 Zalm -- = > >     

H1134 Bittervoorn - = = =     

H1163 Rivierdonderpad - = = =     

H1340 *Noordse woelmuis -- = = =     

Broedvogels             

A081 Bruine Kiekendief + = =     20 

A132 Kluut - = =     2000* 

A137 Bontbekplevier - = =     100* 

A138 Strandplevier -- = =     220* 

A176 Zwartkopmeeuw + = =     400* 

A191 Grote stern -- = =     4000* 

A193 Visdief - = =     6500* 

A195 Dwergstern -- = =     300* 

A272 Blauwborst + = =     300* 

A295 Rietzanger - = =     420 

Niet-broedvogels             

A005 Fuut - = =   160   

A017 Aalscholver + = =   240   

A034 Lepelaar + = =   160   

A037 Kleine Zwaan - = =   behoud   

A041 Kolgans + = =   400   

A042 Dwerggans -- = =   20   

A043 Grauwe Gans + = =   6600   

A045 Brandgans + = =   14800   

A048 Bergeend + = =   820   

A050 Smient + = =   8900   
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Instandhoudingsdoelstellingen       

    SVI 

Landelijk 

Doelst. 

Opp.vl. 

Doelst. 

Kwal. 

Doelst

. Pop. 

Draagkracht 

aantal vogels 

Draagkracht 

aantal paren 

A051 Krakeend + = =   860   

A052 Wintertaling - = =   770   

A053 Wilde eend + = =   6100   

A054 Pijlstaart - = =   30   

A056 Slobeend + = =   90   

A061 Kuifeend - = =   3600   

A062 Toppereend -- = =   120   

A094 Visarend + = =   3   

A103 Slechtvalk + = =   8   

A125 Meerkoet - = =   2300   

A132 Kluut - = =   160   

A138 Strandplevier             

A140 Goudplevier -- = =   1600   

A142 Kievit - = =   3700   

A156 Grutto -- = =   290   

A160 Wulp + = =   210   
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Doel Aanvullend Toelichting

Esscheplaat c.a.

Dat de geomorfologische structuur van het natuurmonument 

kenmerkend is voor het voormalig getijdenlandschap

ja De geomorfologische structuur maakt geen 

deel uit van de Natura 2000-doelstellingen

Dat in deze plantengemeenschappen een aantal minder 

algemene tot zeldzame plantensoorten voorkomen zoals 

breedbladige wespenorchis, heksenkruid, nagelkruid en 

groot springzaad

ja Soorten vallen niet onder één der aangewezen 

habitattypen

dat het natuurmonument een, zowel in kwalitatief als 

kwantitatief opzicht, zeer rijke vogelstand herbergt 

waaronder als broedvogel worden aangetroffen, wielewaal, 

bruine kiekendief, boomvalk, ransuil en holenduif

ja In het N2000-gebied Hollands Diep zijn geen 

broedvogels aangewezen

dat de ter plaatse in het milieu optredende wijzigingen en de 

daarmee samenhangende veranderingen in het planten- en 

dierenleven van bijzondere betekenis zijn voor het 

ecologisch onderzoek

ja Wel aanvullend doel, echter irrelevant voor 

ruimtelijke ingrepen.

Overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van 

het natuurmonument dat hieronder niet alleen worden 

begrepen de genoemde biologische waarden en zijn 

uitgestrekt en ongerept karakter, maar ook de opbouw van 

het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en de voor 

de avifauna noodzakelijke rust. 

ja In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de 
opbouw van het bodemprofiel en de 

geomorfologische structuur opgenomen

Hoogezandse Gorzen

dat overigens de te verwachten wijziging van het milieu en de 

daarmee samenhangende mogelijke veranderingen in de 

levensgemeenschappen van bijzondere betekenis zijn voor het 

ecologische onderzoek

ja Wel aanvullend doel, echter irrelevant voor 

ruimtelijke ingrepen.

dat de grasgorzen tevens een belangrijk broedgebied vormen voor 

weidevogels

ja Er zijn geen weidevogels als broedvogels 

opgenomen in het aanwijzingsbesluit

dat de specifieke botanische betekenis van deze grasgorzen met 

name wordt bepaald door het voorkomen van door het 

rivieroevermilieu gekenmerkte vormen van gemeenschappen van 

het Zilverschoonverbond

ja Valt onder habitattype schorren en zilte graslanden, 

echter geen aangewezen habitattype

dat de specifieke ornithologische betekenis van deze 

grasgorzen wordt bepaald door de omstandigheid, dat zij 

een foeragegebied vormt voor honderden grauwe ganzen 

alsmede voor watersnippen

ja watersnippen niet genoemd in aanwijzingsbesluit

dat deze gorzen tevens een belangrijk broedgebied vormen 

voor weide- en moerasvogels

ja er zijn geen broedvogels opgenomen in het 

aanwijzingsbesluit

dat de in de "Hoogezandsche Gorzen" gelegen 

eendenkooien bovendien een broedgebied zijn voor diverse 

minder algemene vogelsoorten

ja er zijn geen broedvogels opgenomen in het 

aanwijzingsbesluit

Overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van 

het natuurmonument dat hieronder niet alleen worden 

begrepen de genoemde biologische waarden, maar ook de 

in het algemeen ten behoeve van de avifauna noodzakelijk 

rust en openheid van het landschap, opbouw van het 

bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het 

bestaande cultuurpatroon 

ja In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de 

opbouw van het bodemprofiel, de 

geomorfologische structuur en het bestaande 

cultuurpatroon opgenomen.

Oosterse Slobbegorzen

dat deze terreinen kunnen worden onderscheiden in 

ondiepten (voormalige slikken en platen), riet- en grasgorzen 

en grienden

ja? anders dan de aangewezen habitattypen?

dat de optredende wijziging van het milieu en de daarmee 

samenhangende veranderingen in het planten- en 

dierenleven van bijzondere betekenis zijn voor het 

ecologisch onderzoek

ja Irrelevant voor ruimtelijke ingrepen

dat het natuurmonument bestaat uit slikken, riet- en 

grasgorzen

ja anders dan de aangewezen habitattypen?

dat de ornithologische betekenis van deze grasgorzen wordt 

bepaald door de omstandigheid, dat zijn een 

foerageergebied vormen voor honderden grauwe ganzen, 

alsmede voor watersnippen, steltlopers en eenden

ja watersnippen niet genoemd in aanwijzingsbesluit

Beschermde natuurmonumenten 
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dat deze gorzen teven een belangrijk broedgebied vormen 

voor weide- en moerasvogels

ja er zijn geen broedvogels opgenomen in het 

aanwijzingsbesluit

overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van 

het onderhavige natuurmonument, dat hieronder niet alleen 

moet worden begrepen de biologische warden, maar ook de 

voor de avifauna noodzakelijk rust, de opbouw van het 

bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het 

natuurschoon zoals dit tot uiting komt in de weidsheid en de 

relatieve ongereptheid van het landschap.

ja In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de 

opbouw van het bodemprofiel en de 

geomorfologische structuur opgenomen

Gorzen Oosterse Laagjes

dat de optredende wijziging van het milieu en de daarmee 

samenhangende veranderingen in het planten- en 

dierenleven van bijzondere betekenis zijn voor ecologisch 

onderzoek

ja Irrelevant voor ruimtelijke ingrepen

overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van 

het onderhavige natuurmonument, dat hieronder niet alleen 

moeten worden begrepen de biologische waarden, maar ook 

de voor de avifauna noodzakelijke rust, de opbouw van het 

bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het 

natuurschoon, zoals dit tot uiting komt in de weidsheid en 

ongereptheid van het landschap

ja In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de 

opbouw van het bodemprofiel en de 

geomorfologische structuur opgenomen

Rietgorzen Oosterse Laagjes

dat de optredende wijziging van het milieu en de daarmee 

samenhangende veranderingen in het planten- en 

dierenleven van bijzondere betekenis zijn voor ecologisch 

onderzoek

ja Irrelevant voor ruimtelijke ingrepen

overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van 

het onderhavige natuurmonument, dat hieronder niet alleen 

moeten worden begrepen de biologische waarden, maar ook 

de voor de avifauna noodzakelijke rust, de opbouw van het 

bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het 

natuurschoon, zoals dit tot uiting komt in de weidsheid en 

relatieve ongereptheid van het landschap

ja In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de 

opbouw van het bodemprofiel en de 

geomorfologische structuur opgenomen

Oosterse Laagjes

dat overigens de te verwachten wijziging van het milieu en 

de daarmee samenhangende mogelijke veranderingen in de 

levensgemeenschappen van bijzondere betekenis zijn voor 

het ecologisch onderzoek

ja Irrelevant voor ruimtelijke ingrepen

dat de grasgorzen tevens een belangrijk broedgebied voor 

weidevogels vormen

ja Er zijn geen weidevogels als broedvogels 

opgenomen in het aanwijzingsbesluit

dat de "Oosterse Laagjes" doorsneden worden door sloten, 

waarin een soortenrijke begroeiing van waterplanten 

voorkomt

ja geen waterplantenbegroeiing opgenomen in 

aanwijsbesluit

dat deze gorzen bovendien een belangrijk broedgebied 

vormen voor minder algemene weidevogels alsmede voor 

eendachtigen

ja In het aanwijzingsbesluit zijn geen weidevogels 

opgenomen

overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van 

het onderhavige natuurmonument, dat hierondern niet aleen 

moeten worden begrepen de genoemde biologische 

waarden, maar ook de in het algemeen ten behoeven van de 

voor avifauna noodzakelijk rust en openheid van het 

landschap, de opbouw van het bodemprofiel, de 

geomorfologische structuur en het bestaande cultuurpatroon

ja In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de 

opbouw van het bodemprofiel, de 

geomorfologische structuur en het bestaande 

cultuurpatroon opgenomen.

 
 

 

 




