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Samenvatting en conclusies
Inleiding
Driestar BV is voornemens het recreatiepark Waterpark Veerse Meer te herontwikkelen tot een
kwalitatief hoogstaand recreatiepark met recreatiewoningen en uitgebreide centrumvoorzieningen.
Zowel de aanleg als het gebruik van het Waterpark Veerse Meer kan gevolgen hebben voor nabij
gelegen Natura 2000-gebieden. In dit geval geldt dat met name voor Natura 2000-gebied Veerse
Meer, waar het plangebied aan grenst. Voor de herontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging
benodigd.
Relevante Natura 2000-gebieden
Het Waterpark Veerse Meer grenst aan Natura 2000-gebied Veerse Meer. Om die reden dienen
effecten op dit Natura 2000-gebied nader beschouwd te worden. Op grotere afstand zijn de
Natura 2000-gebieden Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde en Manteling van Walcheren
gelegen. Door de afstand van deze overige gebieden tot het plangebied en de aard van het
planvoornemen zijn effecten in deze gebieden niet te verwachten anders dan door
stikstofdepositie.
Voortoets
Alle mogelijke effecten van de herontwikkeling Waterpark Veerse Meer zijn onderzocht. Aan de
hand van de ‘Effectenindicator’ is nagegaan welke effecten al dan niet kunnen optreden als gevolg
van het voornemen op de functies van leefgebieden van soorten (en op grotere afstand
habitattypen) welke zijn aangewezen voor Natura 2000-gebieden. Er wordt onderscheid gemaakt
in tijdelijke effecten in de aanlegfase en blijvende effecten in de gebruiksfase.
Voor een deel van de storingsfactoren geldt dat effecten hiervan op voorhand zijn uitgesloten.
Daarnaast geldt voor een deel van de kwalificerende soorten dat deze niet voorkomen binnen de
invloedssfeer van de aanlegwerkzaamheden of het gebruik van het Waterpark Veerse Meer. Voor
deze soorten zijn significante effecten uitgesloten (zie hiervoor ook hoofdstuk 5).
Passend te beoordelen effecten
Niet alle mogelijke effecten als gevolg van de aanleg en gebruik van het Waterpark Veerde Meer
kunnen op voorhand worden uitgesloten. In onderstaande tabel zijn de relevante
instandhoudingsdoelen en effecten voor de passende beoordeling benoemd.
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Aanlegfase

Gebruiksfase –

Gebruiksfase –

aanwezigheid op terrein

toename waterrecreatie

Verstoring door geluid en

Broedvogels
Aalscholver

Verstoring door geluid

-

Lepelaar 1

Verstoring door geluid

-

optische verstoring
Verstoring door geluid en
optische verstoring
Kleine Mantelmeeuw

2

Verstoring door geluid

-

Verstoring door geluid en
optische verstoring

Niet-broedvogels

3

Verstoring door geluid,

Verstoring door geluid,

Verstoring door geluid en

licht en optische

licht en optische

optische verstoring

verstoring

verstoring

Uit de passende beoordeling blijkt dat alle relevante storingsfactoren niet leiden tot significante
verslechtering van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Veerse Meer. Er is geen
noodzaak tot het nemen van mitigerende maatregelen. Daarnaast blijkt uit navraag bij de
provincie Zeeland dat er geen relevante plannen en projecten zijn welke reeds zijn vergund, maar
nog niet uitgevoerd, welke kunnen leiden tot cumulatieve effecten met Waterpark Veerse Meer.
Een cumulatietoets is derhalve niet benodigd.
Eindconclusie
Gelet op voorgaande wordt geconcludeerd dat er geen verslechtering of (significante) verstoring
zal optreden als gevolg van de ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer. Het project leidt er dan
ook niet toe dat het halen van de instandhoudingsdoelen in de relevante Natura 2000-gebieden
geschaad wordt. Derhalve is verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van deze Natura 2000gebieden niet worden aangetast.

1

Verstoring potentieel leefgebied
Verstoring potentieel leefgebied
Dodaars, aalscholver, kleine zilverreiger, kolgans, brandgans, smient, wilde eend, pijlstaart, slobeend, kuifeend, brilduiker,
middelste zaagbek, meerkoet, kluut en goudplevier dienen passend beoordeeld te worden voor effecten als gevolg van de
aanlegfase en gebruik van het terrein. Alle niet-broedvogels dienen passend beoordeeld te worden voor effecten als gevolg van
verstoring door waterrecreatie.
2
3
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

Driestar BV is voornemens het recreatiepark Waterpark Veerse te herontwikkelen. In de
voorgenomen herontwikkeling zal het park uitsluitend voorzien in recreatiewoningen en meer
inzetten op activiteiten op het park zelf. Om dit voornemen te realiseren is een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Doordat het plangebied is gelegen op de grens van
Natura 2000-gebied Veerse Meer zijn effecten op dit gebied, en mogelijk andere Natura 2000gebieden, niet op voorhand uit te sluiten. Om die reden heeft TAUW onderzoek gedaan naar de
consequenties van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de herontwikkeling van Waterpark
Veerse Meer. In deze rapportage is uitsluitend onderzoek gedaan naar de effecten op
beschermde Natura 2000-gebieden. Mogelijke effecten op beschermde soorten, vanuit het
onderdeel soortenbescherming van de Wnb, zijn in separate rapportages beoordeeld.

1.2

Werkwijze

Op basis van de bij TAUW aanwezige expertise en beschikbare literatuur wordt een uitspraak
gedaan over het al dan niet optreden van significante effecten. Is er met zekerheid geen sprake
van negatieve effecten op het Natura 2000-gebied, dan is geen vergunning noodzakelijk.
Wanneer uit voortoets blijkt dat mogelijke effecten niet zijn uitgesloten, is een passende
beoordeling noodzakelijk. Indien hieruit blijkt dat significante effecten (dat wil zeggen effecten op
de instandhoudingsdoelen) niet zijn uit te sluiten, dan is een ADC-toets noodzakelijk.

1.3

Leeswijzer

Het voorliggende rapport beschrijft de effecten van zowel de aanleg als het gebruik van Waterpark
Veerse Meer op beschermde Natura 2000-gebieden. In hoofdstuk 2 wordt het planvoornemen
beschreven. Hierin is aangegeven waar het plangebied is gelegen en welke activiteiten
plaatsvinden als gevolg van het voornemen. Hoofdstuk 3 beschrijft het wettelijk kader waaraan
getoetst wordt. Zoals daar ook te lezen is beperkt dit document zich tot de mogelijke effecten op
beschermde Natura 2000-gebieden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de waarde van omliggende
Natura 2000-gebieden voor soorten en habitattypen met een instandhoudingsdoelstelling. In
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de activiteiten en natuurwaarden, waarin wordt afgebakend welke
type effecten de aanleg en/of het gebruik van Waterpark Veerse Meer zouden kunnen hebben
(‘voortoets’). In dit hoofdstuk wordt voor een aantal effecten de conclusie getrokken dat
significante effecten niet kunnen worden uitgesloten en dat een passende beoordeling van deze
effecten noodzakelijk is. De ‘relevante’ effecten worden vervolgens in de passende beoordeling
behandeld. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan of hier mogelijk sprake is van cumulatieve
effecten.
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2 Locatie en beoogde activiteiten
2.1

Plangebied

Het plangebied ligt in het noordoostelijk deel van de gemeente Middelburg, op circa 2,5 kilometer
van het dorpscentrum van Arnemuiden (zie figuur 2.1). Het plangebied wordt aan de zuid- en
oostzijde omgeven door overwegend agrarisch gebied. Ten noorden van het plangebied ligt het
Veerse Meer. Aan de westzijde van het plangebied ligt het recreatiegebied Oranjeplaat,
bestaande uit een jachthaven met daarbij behorende bedrijvigheid en een aantal
recreatiewoningen rondom de haven. De Muidenweg vormt de zuid- en oostgrens van het
plangebied. Ten oosten van het plangebied is ook het Vliegveld Midden-Zeeland gelegen.

Figuur 2.1 Locatie plangebied

2.2

Planvoornemen

Driestar BV heeft het recreatiepark Waterpark Veerse Meer in 2018 aangekocht met als doel een
familiepark te herontwikkelen tot een kwalitatief hoogstaand recreatiepark met recreatiewoningen
en uitgebreide centrumvoorzieningen.
De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 822 recreatie-eenheden voor recreatief
nachtverblijf (recreatiewoningen en –appartementen), waarvan maximaal 800 grondgebonden
recreatiewoningen. Deze recreatiewoningen / -appartementen worden jaarrond verhuurd. Samen
met de al aanwezige recreatiewoningen zullen er in de nieuwe situatie 887 recreatiewoningen/appartementen aanwezig zijn.
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Daarnaast gaat het park kleine recreatieve vaartuigen verhuren zoals elektrische open sloepen en
kleine open zeilboten om mee te varen over de kreken in het park. Deze kleine waterrecreatie
vaartuigen beschikken over een elektrische motor of zijn ongemotoriseerd. Verder worden
bedrijfswoningen gerealiseerd en komen er meer centrumvoorzieningen. Ook is realisatie van
nieuwe natuur verwerkt in het plan.
Voorliggende voortoets en passende beoordeling toetsen twee varianten van het plan, waarbij in
beiden dezelfde voorzieningen worden gerealiseerd. De indeling van de twee varianten verschilt
echter wel. De eerste variant betreft een ontwerp waarbij baanrotatie van het vliegveld MiddenZeeland wel is voorzien, en de tweede zonder baanrotatie. De baanrotatie is van invloed op het
ontwerp in verband met het geluid ten gevolge van overvliegende vliegtuigen.

Figuur 2.2 Ontwerp Waterpark Veerse Meer op hoofdlijnen met baanrotatie
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Figuur 2.3 Ontwerp Waterpark Veerse Meer op hoofdlijnen zonder baanrotatie

In figuur 2.4 is het plangebied weergegeven. Het plangebied is in 2 deelgebieden te verdelen.
Deelgebied 1 beslaat het huidige bestemmingsplangebied van Waterpark Veerse Meer.
Deelgebied 2 omvat de beoogde uitbreiding van het waterpark.
Deze ontwikkelingen passen niet in de bestemmingsplannen ‘Buitengebied’, ‘Oranjeplaat’ en
‘Waterpark Veerse Meer’ van de gemeente Middelburg, zoals deze momenteel van toepassing
zijn. Om deze alsnog mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.
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Figuur 2.4 Plangebied Waterpark Veerse Meer. Deelgebied 1 beslaat het huidige bestemmingsplangebied en
deelgebied 2 de uitbreidingslocatie

Bestemmingsplan Buitengebied
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is op 28 september 2009 door de gemeente Middelburg
vastgesteld (zie figuur 2.4). Dit bestemmingsplan is van toepassing op deelgebied 2 van het
plangebied. Voor dit deel van het plangebied geldt de bestemming ‘Agrarisch’, welke bedoeld is
voor grondgebonden agrarische bedrijven. Daarnaast gelden de gebiedsaanduidingen
‘Luchtvaartverkeerszone – 1’ en ‘Luchtvaartverkeerszone – 2’.
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Figuur 2.5 Vigerend bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan ‘Oranjeplaat’
Het bestemmingsplan ‘Oranjeplaat’ van de gemeente Middelburg is vastgesteld op 24 juni 2013
en van toepassing op de noordoostelijke hoek van het deelgebied 1 van het plangebied, dat ligt
tussen de kreek, de Oranjeplaatweg en de Muidenweg (zie ook figuur 2.5). Voor dit deel van het
bestemmingsplan geldt de bestemming ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Daarnaast geldt de
gebiedsaanduiding ‘Luchtvaartverkeerszone – 1’. Het zuidwestelijke deel van bestemmingsplan
Oranjeplaat valt buiten het plangebied.

Figuur 2.6 Vigerend bestemmingsplan Oranjeplaat

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer
Het bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer’ van de gemeente Middelburg is vastgesteld op
22 september 2014 en van toepassing op deelgebied 1 van het plangebied (zie ook figuur 2.6
Vigerend bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer). Voor dit deelgebied geldt de bestemming
‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 3’, bedoeld voor recreatiewoningen, bedrijfswoningen, een
receptiegebouw en daarbij behorende ontsluitingswegen en voorzieningen ten behoeve van het
parkeren. Verder gelden de bestemmingen ‘Bos’, ‘Groen’, ‘Verkeer’ en ‘Water’. Tot slot gelden de
gebiedsaanduidingen ‘luchtvaartverkeerzone’ en ‘vrijwaringszone – luchtvaartverkeerzone’. De
blauwe cirkel op de plankaart is een veiligheidszone ten behoeve van een propaanopslag.
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Figuur 2.7 Vigerend bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Vigerend bestemmingplan ten opzichte van nieuw bestemmingsplan
Op het terrein van het huidige park opende Camping de Witte Raaf in 1972, een camping met
circa 1.000 plaatsen voor caravans en tenten. In 2008 zijn, via een artikel 19 procedure, de
mogelijkheden in het bestemmingsplan van Camping de Witte Raaf verder uitgebreid, met een
jachthaven, recreatiebungalows, chalets en grotere centrumvoorzieningen. Deze uitbreiding
volgde op de gebiedsvisie ‘Rondom het Veerse Meer’ uit 2004, opgesteld door de Provincie
Zeeland en de omliggende gemeenten. In deze gebiedsvisie koos de provincie ervoor om
toeristische ontwikkelingen rondom het Veerse Meer te beperken tot een 6-tal toeristische
‘Hotspots’, waar deze locatie er een van is. In 2013 en 2014 is het bestemmingsplan op enkele
punten beperkt aangepast. Het vigerende bestemmingsplan is in 2014 van kracht geworden. In dit
laatste bestemmingsplan is een aantal chalets omgezet naar recreatiewoningen en is de bouw
van een centrumgebouw mogelijk gemaakt.
In tabel 2.1 is weergegeven wat is toegestaan conform het huidige bestemmingsplan, wat er in de
huidige situatie is gerealiseerd en wat het nieuwe bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt.
Voor de toetsing zijn kolom 3 en 4 relevant. In kolom 3 zijn de vergunde én aanwezige faciliteiten
weergegeven. Dit is dus de referentiesituatie. In kolom 4 is weergegeven wat het nieuwe
bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt. Dit is dus de plansituatie.
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Tabel 2.1 Overzicht van de huidig vergunde en gerealiseerde faciliteiten en de maximaal te realiseren faciliteiten
Huidig BP

Huidig

Maximaal

gerealiseerd

mogelijk in

(referentiesi

nieuw BP

tuatie)

(plan
situatie)

Totaal recreatie-eenheden met overnachtingsmogelijkheden,

1335

622

887

668

215

0

bestaande uit:
Chalets stacaravans en andere accommodatievormen vigerend BP,
waarvan:
•

Jaarplaatsen (stacaravans)

185

185

0

•

Huurcaravans (stacaravans)

30

30

0

241

241

0

Grondgebonden recreatiewoningen :

180

65

865

Recreatie-appartementen

0

0

22

200

82

0

46

19

0

63

63

246

0

0

50

Toeristische staanplaatsen (kampeerplaatsen)
4

Ligplaatsen in jachthaven
Ligplaatsen

5

6

Lig- / aanlegplaatsen zonder overnachtingsmogelijkheid

7

Verhuur kleine recreatievaartuigen (elektrische sloep, kleine open
zeilbootjes, waterfiets, kano of supboard) 8
Bedrijfswoningen

2

centrumvoorzieningen

7.250 m

gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen met een maximum

2

2
2

1.700 m

8
29

2

40.000 m2
0

bebouwd oppervlak van 50 m² per gebouw en een gebouw ten
behoeve van sanitaire voorzieningen in het recreatiegebied ten
noorden van het water.

2.3

Toelichting op het plan

De aanleg van het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. In figuur 2.7 is de fasering
weergegeven. Onder figuur 2.7 worden de fasen nader omschreven.

4
De reeds bestaande recreatie-eenheden zijn particulier eigendom. De te realiseren recreatiewoningen zullen dat niet zijn en worden
jaarrond verhuurd.
5
In het huidige bestemmingsplan is het mogelijk hier te overnachten, in het nieuwe bestemmingsplan is dit niet meer toegestaan. De
ligplaatsen zijn bedoeld voor mensen die boten van het park huren
6
In het huidige bestemmingsplan is het mogelijk hier te overnachten, in het nieuwe bestemmingsplan is dit niet meer toegestaan. De
ligplaatsen worden aangelegd bij het centrum en het visrestaurant (op het park zelf).
7
Deze zijn aanwezig bij bestaande recreatiewoningen en worden aangelegd bij het nieuw te realiseren restaurant,
centrumvoorzieningen en nieuwe grondgebonden recreatiewoningen
8
Uitsluitend in de periode 1 april tot 31 oktober is sprake van verhuur van kleine recreatievaartuigen
9
Er is ook reeds 7.250 m2 aan centrumvoorzieningen in aanleg. Omdat nog niet bekend is op moment van schrijven wanneer deze in
gebruik wordt genomen is deze verder buiten beschouwing voor de referentiesituatie gelaten
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Figuur 2.8 Fasering plangebied

Fase 1a
Deze fase omvat het huidige recreatiepark Veerse Meer zonder het kampeerterrein op grond van
Staatsbosbeheer aan de noordzijde van de Lemmer (fase 1b). In deze fase zijn 435
recreatiewoningen / -appartementen voorzien. De hoofdingang ligt in deze fase met langs de
hoofdingang de belangrijkste voorzieningen van het park. Aan het einde van de oprijlaan van de
hoofdingang ligt het centrumgebied (nr 5). Dit gebied omvat naast recreatiewoningen en
-appartementen, de receptie, winkeltjes en een ruime keuze aan horecaetablissementen. Naast
het centrumgebied ligt het indoor waterpark (nr. 1). Halverwege de oprijlaan ligt aan de noordkant
het Spa & Wellnesscomplex (nr 2).
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Figuur 2.9 Impressie centrumgebied (variant met baanrotatie)

Fase 1b
In deze fase worden 81 recreatiewoningen / -appartementen gerealiseerd.
Fase 1c
In deze fase worden 93 recreatiewoningen / -appartementen gerealiseerd.
Fase 2
In deze fase zijn 213 recreatiewoningen / - appartementen gepland en 8 bedrijfswoningen. Deze
recreatie-eenheden zijn geen particulier eigendom. De voorzieningen bestaan uit een familieentertainmentcentrum (nr. 3) waar kinderen en hun (groot)ouders terecht kunnen in één van de
kinderacademies waar ze dingen leren, zoals het bereiden van een heerlijk gerecht, het bouwen
van een vlot of het naaien van een hip modeaccessoire. Naast het centrum ligt een adventuregolfbaan, speeltuin en de fietsverhuur. In het centrum zijn ook horecavoorzieningen zoals een bar
en een familierestaurant. Aan het Veerse Meer komt een intiem restaurant (nr 4). In fase 2 worden
50 ligplaatsen gerealiseerd voor de verhuurboten en circa 10 ligplaatsen voor passanten.
Naast de recreatieve voorzieningen is er in fase 2 ook een logistiekcentrum (nr 6) voorzien ten
behoeve van de huishoudelijke en technische dienst. Dit gebouw ligt nabij de aansluiting
Oranjeplaatweg op de Muidenweg.
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Figuur 2.10 Ligging voorzieningen (variant met baanrotatie)
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Figuur 2.11 Ligging voorzieningen (variant zonder baanrotatie)

Ligplaatsen
In het hele plangebied worden 246 ligplaatsen aangelegd. Deze ligplaatsen worden verdeeld over
een aanlegplaats bij het visrestaurant en de passantenhaven bij het centrum in fase 1a. Deze
ligplaatsen kunnen ook gebruikt worden door passanten. De overige ligplaatsen worden verdeeld
over het park aangelegd bij de (bestaande) recreatiewoningen.
Interne verkeerstructuur en parkeren
In onderstaande figuren is de interne verkeersstructuur van het park gevisualiseerd voor beide
varianten. De verschillende fases zijn doormiddel van de boardwalk voor fiets- en wandelverkeer
en voor de interne bedrijfsvoering (kleine bedrijfsvoertuigen) verbonden met elkaar. Elk
deelgebied heeft een eigen entree. De gasten kunnen zo direct naar het juiste deelgebied rijden.
Ze mogen naar hun recreatiewoningen/-appartement rijden om te laden/lossen en kunnen daarna
hun auto parkeren bij de parkeervoorzieningen bij de ingang (gele vlakken). Het parkeren voor het
recreatiepark wordt volledig op eigen terrein gefaciliteerd. De ervaring bij het Hof van Saksen is
dat 1,5 parkeerplaats per recreatiewoning/-appartement voldoende is.
Bij Waterpark Veerse Meer worden 1,7 parkeerplaatsen per recreatiewoning/-appartement
aangelegd en wordt er ruimte gereserveerd om 2,0 parkeerplaatsen per recreatiewoning/appartement te realiseren. Dit is gedaan omdat de CROW een norm van 2.0 parkeerplaatsen per
recreatiewoning/-appartement hanteert.
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Figuur 2.12 Overzicht infrastructuur recreatiepark met de parkeervoorzieningen (variant met baanrotatie)
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Figuur 2.13 Overzicht infrastructuur recreatiepark met de parkeervoorzieningen (variant zonder baanrotatie)
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Beoogde activiteiten aanlegfase

De werkzaamheden in de aanlegfase worden onderscheiden in vier fasen. Het bouwrijp maken,
woonrijp maken, de bouwfase en het graven en dempen van kreken. Per fase worden de
werkzaamheden omschreven. De verschillende fasen van de uitvoering worden conform planning
per deelgebied gefaseerd uitgevoerd. De planning is te vinden in tabel 2.2 en de locaties van de
verschillende deelgebieden in figuur 2.7.
Tabel 2.2 Planning activiteiten
Jaar

Activiteit

2023-2025

Bouwrijp maken fase 1A en slopen resterende opstallen
Bouwfase 1A (435 recreatie-eenheden), zwembad, spa en wellness, horeca, receptie en
bedrijfsgebouwen.
Woonrijp maken fase 1A
Graven en dempen kreken

2026

Bouwrijp maken fase 1B en kabels en leidingen naar speelhal op fase 2
Bouwfase 1B (81 recreatie-eenheden)
Woonrijp maken fase 1B inclusief brug tussen fase 1A en 1B

2027

Bouwrijp maken fase 1C
Bouwfase 1C (93 recreatie-eenheden)
Woonrijp maken fase 1C inclusief brug van fase 1 naar fase 2 en verdiepte ligging Oranjeplaatweg

2028

Geen activiteiten

2029-2031

Bouwrijp maken fase 2
Bouwfase 2 (213 recreatie-eenheden), restaurant, bedrijfsgebouwen en 8 bedrijfswoningen
Woonrijp maken fase 2 en binnenhaven bij restaurant

Bouwrijp maken
Het bouwrijp maken bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• Ontgraven contouren
• Aanbrengen bouwzand
• Aanbrengen riolering
• Aanbrengen kabels en leidingen
• Aanbrengen bouwweg
Woonrijp maken
Onder de fase ‘woonrijp maken’ worden de volgende activiteiten beschouwd:
• Profileren terrein
• Aanbrengen verhardingen
• Grondwerk ten behoeve van kunstwerken
• Aanbrengen groen
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Bouwfase
De bouwfase bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• Sloop bestaande recreatie-eenheden en sanitair eenheden
•

Bouw recreatiewoningen en recreatieappartementen

Ten behoeve van de bouw van recreatiewoningen en de centrumvoorzieningen vinden
heiwerkzaamheden plaats. Dit gebeurt op traditionele wijze door palen in de grond te slaan. Het
heien vindt niet in het water plaats. Bij een vijfdaagse werkweek wordt verwacht dat er gedurende
de gehele aanlegfase in totaal 42 weken heiwerkzaamheden plaatsvinden. Het park zal
gerealiseerd worden in een periode van 9 jaar. Dit betekent dat er naar verwachting maximaal
6 weken per jaar geheid zal worden.
Graven en dempen kreken
In het plangebied komen er veel nieuwe kreken bij. In deelgebied 1 gaat het om circa 13,5 hectare
en in deelgebied 2 circa 4,1 hectare. Daarnaast is in deelgebied 1A circa 6,8 hectare aan
bestaande watergang aanwezig. In figuur 2.14 en 2.15 zijn de bestaande en nieuwe watergangen
weergegeven. De kreken worden eerst op het park gegraven. De aansluiting met het Veerse Meer
vindt als laatste stap plaats, zodat eventuele vertroebeling naar het open water van het Veerse
Meer zo veel mogelijk tegengegaan wordt. Voor de aansluiting van de kreken op het Veerse Meer
is een kleine uitstulping benodigd. Van verdere verdieping van het Veerse Meer is geen sprake.
Het graven van de kreken wordt gefaseerd uitgevoerd met fase 1a in 2023, fase 1b in 2026, fase
1c in 2027 en fase 2 in 2029. De waterkanten worden beschoeid en langs de beschoeiing worden
uittreed plaatsen voor fauna geplaatst. Het dempen van de bestaande watergangen vindt
voornamelijk plaats in april 2023, aangezien het dempen van kreken voornamelijk voorkomt in
fase 1a. Bij fase 1c en fase 2 zijn er wat kavelsloten die nog gedempt worden. Deze worden
respectievelijk in 2029 en 2030 gedempt.
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Figuur 2.14 Bestaande en nieuwe watergangen Waterpark Veerse Meer (variant met baanrotatie). De bestaande
watergangen zijn weergegeven met donkerblauwe strepen en de nieuwe watergangen in lichtblauw. Op de locaties
waar bestaande watergangen niet overlappen met de nieuwe watergangen zal oppervlaktewater worden gedempt
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Figuur 2.15 Bestaande en nieuwe watergangen Waterpark Veerse Meer (variant zonder baanrotatie). De bestaande
watergangen zijn weergegeven met donkerblauwe strepen en de nieuwe watergangen in lichtblauw. Op de locaties
waar bestaande watergangen niet overlappen met de nieuwe watergangen zal oppervlaktewater worden gedempt
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3 Wettelijk kader
3.1

Inleiding

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet verving drie
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Dit rapport gaat
in op de Natura 2000-gebieden (gebiedsbescherming); dat is waarvoor de Wnb-vergunning wordt
aangevraagd. Het onderzoek naar mogelijke effecten op beschermde soorten (Wnb, hoofdstuk
soortenbescherming) en mogelijke effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn separaat
gerapporteerd en maken geen deel uit van dit rapport. Gelet daarop wordt in dit hoofdstuk dan ook
alleen ingegaan op de wet- en regelgeving voor bescherming van Natura 2000-gebieden.

3.2

Wet natuurbescherming (Wnb): gebiedsbescherming (Natura 2000)

3.2.1
Inleiding
De Europese biodiversiteit wordt door de Europese Unie beschermd en waar nodig hersteld door
het beschermen van planten- en diersoorten en door het beschermen van gebieden. Samen
vormen die gebieden een samenhangend netwerk, ‘Natura 2000’ geheten. De bescherming is
wettelijk geregeld via een tweetal Europese richtlijnen, de Vogel- en de Habitatrichtlijn. De
lidstaten van de Europese Unie hebben zich verplicht tot het aanwijzen en beschermen van de
soorten en de gebieden en het verwerken van de beide Europese richtlijnen in de nationale weten regelgeving. In Nederland hebben ongeveer 160 natuurgebieden een beschermde status als
Natura 2000-gebied. Voor elk Natura 2000-gebied gelden specifieke instandhoudingsdoelen.
Om schade aan Natura 2000-gebieden te voorkomen geldt er een vergunningplicht voor projecten
die significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Indien een plan of een
project significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied dient een passende
beoordeling opgesteld te worden. Een plan mag uitsluitend vastgesteld worden indien uit de
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat de ‘natuurlijke kenmerken van het gebied’
niet worden aangetast (lees: geen (significante) effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van
het gebied).
Om te beoordelen of er mogelijk significante gevolgen kunnen zijn is een voortoets uitgevoerd
(hoofdstuk 5). In deze voortoets is beoordeeld of Waterpark Veerse Meer (afzonderlijk of in
combinatie met andere plannen of projecten) leidt tot mogelijke effecten of dat deze op grond van
objectieve gegevens op voorhand kunnen worden uitgesloten. Er is sprake van een mogelijk effect
indien er overlap bestaat van de reikwijdte van effecten in ruimte en tijd en het voorkomen van
relevante kwalificerende natuurwaarden. Het gaat daarbij zowel om directe als indirecte effecten
(externe werking) op Natura 2000-gebieden.
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Aan het einde van de voortoets is duidelijk of effecten voor (bepaalde) kwalificerende
natuurwaarden – de natuurlijke kenmerken van het gebied – zijn uitgesloten. Wanneer elk negatief
effect is uitgesloten, hoeft geen vergunning aangevraagd te worden. Indien effecten niet op
voorhand uitgesloten zijn, worden deze in de passende beoordeling (hoofdstuk 6) nader
beoordeeld.
In de passende beoordeling wordt gedetailleerd in kaart gebracht wat de effecten (kunnen) zijn
van de activiteit op de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden en welke verzachtende
(mitigerende) maatregelen mogelijk genomen moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden
met de instandhoudingsdoelstellingen. De significantie van de gevolgen moet worden beoordeeld
in het licht van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het Natura 2000-gebied.
Ook moet rekening worden gehouden met cumulatieve effecten.
3.2.2
Natura 2000-gebieden
In tabel 3.1 is een overzicht te vinden van de Natura 2000-gebieden in de wijde omtrek van het
plangebied. Het plangebied van Waterpark Veerse Meer valt geheel buiten Natura 2000gebieden. Het plangebied grenst wel aan een Natura 2000-gebied, te weten Veerse Meer (zie ook
figuur 3.1).
De aanwijzing van elk Natura 2000-gebied is formeel vastgelegd in een ‘aanwijzingsbesluit’. De
aanwijzingsbesluiten van alle voor dit onderzoek relevante Natura 2000-gebieden zijn inmiddels
onherroepelijk (definitief). Per Natura 2000-gebied is ook een beheerplan vastgesteld, dat duidelijk
aangeeft op welke wijze de instandhoudingsdoelstellingen gehaald gaan worden.
Tabel 3.1 Natura 2000-gebieden in de omgeving van Waterpark Veerse Meer
Natura 2000-gebied

Veerse Meer (119)

Status

Aanwijzing als

Vaststelling

Toegangsbeperkend

besluit

Natura 2000-gebied

beheerplan

Besluit (TBB)

Definitief

24 maart 2000

20 juni 2016

11 november 2016,
gewijzigd 2017

Westerschelde & Saeftinghe

Definitief

24 maart 2000

20 juni 2016

11 november 2016,
gewijzigd in 2017

Manteling van Walcheren

Definitief

7 december 2004

Nog niet

N.v.t.

gepubliceerd
Oosterschelde

Definitief

10 juni 1994

20 juni 2016

11 november 2016

Voordelta

Definitief

19 februari 2008

29 maart 2016

1 november 2016 (2x)

Meer informatie per Natura 2000-gebied is te vinden in hoofdstuk 4 en bijlage 1.
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Figuur 3.1 Ligging van het plangebied Waterpark Veerse Meer ten opzichte van Natura 2000-gebieden in de
omgeving

3.2.3
Referentiedata
Zoals reeds aangegeven worden de effecten van Waterpark Veerse Meer beoordeeld ten opzichte
van de referentiesituatie; hetgeen wat eerder is toegestaan.
Referentiesituatie bestemmingsplan
Voor het bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer geldt als referentiesituatie: de feitelijk,
planologisch legale situatie voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan. Als een
bestemmingsplan ten opzichte van de referentiesituatie leidt tot een toename van de effecten, dan
dienen de gevolgen van die toename voor de vaststelling van het plan worden onderzocht. Als
daaruit volgt dat significante gevolgen niet op voorhand op grond van objectieve gegevens kunnen
worden uitgesloten (voortoets), dient een passende beoordeling te worden gemaakt.
Als referentiesituatie geldt hier het feitelijke gebruik dat is toegestaan volgens de
bestemmingsplannen zoals omschreven in paragraaf 2.2.
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Referentiesituatie project Waterpark Veerse Meer
De effecten van projecten worden in de passende beoordeling vergeleken met de
referentiesituatie. Hierbij worden de effecten afgezet tegen hetgeen wat eerder is toegestaan. Dit
kan onder andere een Wnb-vergunning zijn. Bij gebrek aan een natuurvergunning is een
toestemming op de Europese referentiedatum het uitgangspunt voor het bepalen van de
referentiesituatie. Voor stikstofdepositie geldt dat in jurisprudentie is bepaald dat als de depositie
na de Europese referentiedatum publiekrechtelijk is beperkt, die lagere depositie de
uitgangssituatie is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een op de referentiedatum geldende
toestemming nadien is vervangen door een milieuvergunning. Aangenomen is dat dit ook geldt
voor andere storingsfactoren. De referentiedatum per Natura 2000-gebied zijn weergegeven in
tabel 3.1.
3.2.4
Instandhoudingsdoelstellingen
Voor elk Natura 2000-gebied zijn in het aanwijzingsbesluit ‘instandhoudingsdoelen’ geformuleerd,
ook wel de ‘natuurlijke kenmerken van het gebied’ genoemd. Er kunnen
instandhoudingsdoeltellingen geformuleerd zijn voor:
• Habitattypen: instandhoudingsdoelen hebben betrekking op zowel de oppervlakte binnen het
gebied en de kwaliteit ervan. Voor habitattypen zijn ‘typische soorten’ benoemd die (mede) de
kwaliteit van een habitattypen duiden
• Broedvogels: instandhoudingsdoelen voor broedvogels hebben betrekking op een omvang en
kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van een bepaald aantal
broedparen
• Niet-broedvogels: instandhoudingsdoelen hebben betrekking op een op een omvang en
kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van een bepaald aantal
exemplaren. Het doel kan betrekking hebbe op zowel een slaap- of rustfunctie als een
foerageerfunctie van het gebied voor de soort
• Habitatrichtlijnsoorten (niet-vogels): instandhoudingsdoelen hebben betrekking op de omvang
en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie
Het Natura 2000-gebied Veerse Meer is uitsluitend aangewezen als speciale beschermingszone
als bedoeld in de Vogelrichtlijn.
3.2.5
Toegangsbeperkend besluit (TBB)
In de omgeving van Waterpark Veerse Meer gelden verschillende ‘Toegangsbeperkende
besluiten’ (TBB). Indien een TBB van toepassing is geldt dat toegang van (delen van) de Natura
2000-gebieden of een deel daarvan beperkt is. In Natura 2000-gebied Veerse Meer is een
dergelijk besluit van toepassing. De relevante delen van het Natura 2000-gebied zijn
weergegeven in figuur 3.2. De gebieden zijn het gehele jaar gesloten met uitzondering voor
wandelaars tussen zonsopkomst en zonsondergang op de gemarkeerde route op de Goudplaat.
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Figuur 3.2 Gebieden waar een toegangsbeperkend besluit van toepassing is in Natura 2000-gebied Veerse Meer
(Rijkswaterstaat, Dataportaal)

Het dichtstbijzijnde gedeelte van het Natura 2000-gebied Veerse Meer waar een TBB van kracht
is (Goudplaat) ligt op 770 meter van het plangebied.
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4 De waarde van Natura 2000-gebieden rondom
Waterpark Veerse Meer voor flora en fauna
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke (functies voor) kwalificerende natuurwaarden aanwezig
zijn in Natura 2000-gebied Veerse Meer. Hierbij wordt eerst een algemene gebiedsbeschrijving
gegeven, waarna wordt ingegaan op de instandhoudingsdoelen. Vervolgens wordt specifiek
ingegaan op de feitelijke situatie in en rondom het plangebied, dus de aanwezige (functies voor)
kwalificerende natuurwaarden. Verder wordt ook ingegaan op de functie van Natura 2000-gebied
Veerse Meer voor andere omliggende Natura 2000-gebieden.
Naast Natura 2000-gebied Veerse meer zijn (zoals omschreven in paragraaf 3.2.2) ook andere
Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig. Vanwege de afstand (minimaal 5 kilometer) zijn
deze Natura 2000-gebieden alleen relevant vanwege hun gevoeligheid voor stikstofdepositie als
gevolg van de aanleg en gebruiksfase. Alle andere mogelijke effecten van aanleg en/of gebruik
van het Waterpark Veerse Meer hebben een veel minder grote reikwijdte, zodat effecten daarvan
op andere Natura 2000-gebieden dan het Veerse Meer zijn uitgesloten. Effecten als gevolg van
stikstofdepositie zijn separaat getoetst.

4.2

Natura 2000-gebied Veerse Meer

4.2.1
Gebiedsbeschrijving
Het Veerse Meer is ontstaan na de aanleg van de Veerse Dam in 1961, waarbij het gescheiden
werd van het overige deel van het Oosterschelde estuarium. Het betreft een brakwatermeer,
alsmede ruim 2.000 ha permanent droog schorgebied. Nadat in 2004 een doorlaat naar de
Oosterschelde in gebruik is genomen, is het water zouter geworden en is het zuurstofgehalte in de
diepere delen verhoogd. Ook nemen mariene soorten sindsdien langzaam toe. In het meer zijn
zandbanken en kleine eilanden aanwezig. De omgeving van het meer bestaat hoofdzakelijk uit
landbouwgebied en vochtige graslanden. Langs de oevers komen moerasvegetaties, vochtige
graslanden en ruigten voor, op enkele platen is bos aangeplant.
4.2.2
Instandhoudingsdoelen en trends
Het Natura 2000-gebied Veerse Meer is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en er zijn
instandhoudingsdoelen geformuleerd voor in totaal 3 soorten broedvogels en 20 niet-broedvogels.
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de broedvogels met bijbehorende
instandhoudingsdoelstellingen. In tabel 4.2 is deze informatie weergegeven voor de aangewezen
niet-broedvogels.

30/74

Kenmerk

R002-1269443WLI-V06-mwl-NL

Tabel 4.1 Broedvogels met een instandhoudingsdoelstelling in Natura 2000-gebied Veerse Meer
Broedvogel

Doel omvang

Doel kwaliteit

Doel aantal

leefgebied

leefgebied

broedparen

A017 – Aalscholver

=

=

300

A034 – Lepelaar

=

=

12

A183 – Kleine mantelmeeuw

=

=

590

Tabel 4.2 Niet-broedvogels met een instandhoudingsdoelstelling in Natura 2000-gebied Veerse Meer
Niet-broedvogel

Doel omvang

Doel kwaliteit

leefgebied

leefgebied

Omvang populatie

A004 - Dodaars

=

=

160

A005 - Fuut (f)

=

=

290

A017 - Aalscholver (s en f)

=

=

170

A026 – Kleine zilverreiger (f)

=

=

7

A034 – Lepelaar (f)

=

=

4

A037 – Kleine zwaan (s)

=

=

behoud

A041 – Kolgans (s)

=

=

behoud

A045 – Brandgans (s en f)

=

=

600

A046 – Rotgans (s en f)

=

=

210

A050 – Smient (s en f)

=

=

4.000

A051 – Krakeend (f)

=

=

60

A053 – Wilde eend (f)

=

=

3.200

A054 – Pijlstaart (f)

=

=

50

A056 – Slobeend (f)

=

=

40

A061 – Kuifeend (f)

=

=

760

A067 – Brilduiker (f)

=

=

420

A069 – Middelste zaagbek (f)

=

=

320

A125 – Meerkoet (f)

=

=

4.200

A132 – Kluut (s en f)

=

=

90

A140 – Goudplevier (s en f)

=

=

820

f= foerageergebied
s= slaap- en rustplaats

4.2.3
Broedvogels
Het plangebied van Waterpark Veerse Meer is gelegen buiten het Natura 2000-gebied Veerse
Meer. Er kan echter wel een effect zijn op het Natura 2000-gebied, de aanleiding voor deze
passende beoordeling. In deze paragraaf worden het plangebied en de omgeving daarvan nader
beschouwd om te bepalen wat de functie is voor de aangewezen broedvogels.
In tabel 4.3 zijn de kwalificerende broedvogels weergegeven met daarbij het gemiddeld aantal
broedparen van de laatste vijf jaar en de trend. Voor geen van de aangewezen broedvogels wordt
het instandhoudingsdoel gehaald. Daarnaast vertonen alle broedvogels een negatieve trend.
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Tabel 4.3 Aangewezen broedvogels in Natura 2000-gebied Veerse Meer, gemiddeld aantal broedparen en trend
(bron: SOVON)
Broedvogel

Doel

Gemiddeld

Trend Veerse Meer

Doel

broedparen

aantal

(2007-2018)

gehaald?

broedparen
Veerse Meer
2014-2018
A017 – Aalscholver

300

216

Afname tot 5 % per jaar

Nee

A034 – Lepelaar

12

6

Afname van meer dan 5 %

Nee

per jaar
A183 – Kleine mantelmeeuw

590

246

Afname tot 5 % per jaar

Nee

SOVON leefgebiedkaarten
SOVON heeft voor alle Natura 2000-gebieden ‘leefgebiedkaarten’ opgesteld, kaarten die een
overzicht geven van de leefgebieden waarvoor in het betreffende gebied instandhoudingsdoelen
gelden conform het aanwijzingsbesluit. Deze kaarten zijn gebaseerd op terreinkenmerken en
eisen die vogels aan hun habitat stellen. Op basis van die beide criteria is per soort en per Natura
2000-gebied het potentieel ‘geschikte leefgebied’ in beeld gebracht. Binnen het (potentieel)
geschikte leefgebied is een tweedeling gemaakt in ‘mogelijk bezet leefgebied’ en ‘bezet
leefgebied’. In bezette leefgebieden zijn van een soort waarnemingen bekend uit de periode 20062015 (Sierdsema et al., 2016). Het overige geschikte leefgebied is door de auteurs als ‘mogelijk
bezet leefgebied’ geclassificeerd.
De leefgebiedkaarten geven inzicht in de potentiële geschiktheid van Natura 2000-gebied Veerse
Meer. Reeds aanwezige storingsfactoren op en rond het Veerse Meer (zoals geluid en optische
verstoring) zijn niet bij het opstellen van deze kaarten betrokken. Ook is er geen rekening
gehouden met factoren als waterdiepte, invloed van wind (golfslag / luwte) en het voedselaanbod.
Gebiedsgebruik A017 – Aalscholver
De aalscholver is in de loop van de jaren veertig uit Zeeland verdwenen en vestigde zich pas weer
opnieuw in 1987 op de Middelplaten in het Veerse Meer. Aalscholvers broeden hier nog steeds

op zowel de Grote als de Kleine Middelplaat. De nestplaatsen bevinden zich in bomen en
struikgewas (Hoekstein et al., 2009).
De maximale foerageerafstand van aalscholver in het broedseizoen bedraagt 70 kilometer (Van
der Vliet et al., 2011), al ligt het voedselgebied doorgaans op maximaal 15 – 20 km van de
nestplaats. Vanaf de broedkolonie op de Middelplaten kan de aalscholver dus van het gehele
gebied gebruik maken om te foerageren. Het voedsel van de aalscholver bestaat vrijwel

uitsluitend uit vis. De soort is opportunistisch wat betreft zijn prooikeuze en de selectie van de
visgrootte, hij past zich aan het lokale voedselaanbod aan voor zo ver zijn keel dat toelaat. In
zoute wateren eet de aalscholver vooral platvis (schol), maar ook zandspiering, kleine
zeenaald en driedoornige stekelbaars (Hoekstein et al., 2009).
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Figuur 4.1 Leefgebiedkaart aalscholver

Gebiedsgebruik A034 – Lepelaar
De lepelaar is voornamelijk te vinden op de Middelplaten waar de soort zich in 1996 gevestigd
heeft. Het aantal groeide jaarlijks tot 2005, toen een groot deel van de broedparen verhuisde naar
het nabijgelegen Sloegebied. Waarschijnlijk waren ze danig geschrokken van het verschijnen van
een enkele vos. Tot dan broedden de lepelaars in rietkragen op de grond, vanaf 2005 wordt
bovenop hoog struikgewas op de Grote Middelplaat gebroed (Hoekstein et al., 2009). In 2015
werd een kolonie lepelaars geheel gepredeerd door een vos (Strucker et al., 2016). Vanaf 2015
zijn er echter geen broedende lepelaars meer in het Veerse Meer waargenomen
(sovon.nl/nl/gebieden). In het Sloegebied is wel nog een kolonie aanwezig 10. Ook is er een kolonie
aanwezig op de Zuidgors, nabij Borssele (Lilipaly et al., 2018). De maximale foerageerafstand in
het broedseizoen bedraagt 40 kilometer (Van der Vliet et al., 2011). Mogelijk foerageren vogels uit
de kolonie in het Sloegebied of Zuidgors dus nog wel in het Veerse Meer.

De lepelaar heeft een voorkeur voor dynamische milieus op de overgang tussen zoet en zout
en broedt daar op eilanden, in duinvalleien en kwelders. De lepelaar heeft als kolonievogel
een grote verstoringsgevoeligheid. Het voedsel van de lepelaar is zeer gevarieerd. Het
hoofdvoedsel bestaat uit vis die tot circa 15 cm lang en ongeveer 4 cm hoog is, zoals in
zoetwatergebied driedoornige- en tiendoornige stekelbaarzen. In zoute wateren jagen de
lepelaars vooral op garnalen en steurgarnalen.
10
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Figuur 4.2 Leefgebiedkaart lepelaar

Gebiedsgebruik A183 – Kleine mantelmeeuw
Vanaf 1974 wordt door de kleine mantelmeeuw in het Veerse Meer gebroed. De Middelplaten
vormde hier veruit het belangrijkste broedgebied. Tot en met 2015 broedde kleine mantelmeeuw
nog met vele honderden paren op de Middelplaten, maar door de komst van de vos zijn deze in
elk geval deels naar de Haringvreter/Soelekerkeplaat verhuisd. Recent zijn tijdens
broedvogelonderzoek geen broedende kleine mantelmeeuwen meer vastgesteld op de
Middelplaten, alleen op de Haringvreter/Soelekerkeplaat en dan met name op de Soelekerkeplaat
(Lilipaly et al., 2019).

De broedbiotoop van de kleine mantelmeeuw beperkt zich vrijwel geheel tot kustlocaties. De
nestplaats is gelegen in het open duin en op schorren/kwelders, industriegebieden,
opspuitterreinen en eilandjes in afgesloten zeearmen. De soort foerageert tot op zeer grote
afstand van de kolonie, maar doorgaans binnen een straal van 30 km van de kolonie (Van der
Vliet et al., 2011). Vanaf de Haringvreter / Soelekerkeplaat kan de soort dus over het gehele
Natura 2000-gebied foerageren. De soort foerageert zowel op mariene prooidieren (vooral
vis) maar ook kleine landdieren die in het landbouwgebied voorkomen. Als kolonievogel heeft
de kleine mantelmeeuw een grote gevoeligheid voor verstoring (verstoringsafstand van circa
300 meter) (Krijgsveld, 2008).
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Figuur 4.3 Leefgebiedkaart kleine mantelmeeuw

Tot en met 2015 broedden van zilver- en kleine mantelmeeuw nog vele honderden paren op de
Middelplaten (voor zilvermeeuw geldt in Natura 2000-gebied geen instandhoudingsdoel). Door de
komst van de vos zijn deze grotendeels naar de Haringvreter/Soelekerkeplaat verhuisd. Er is
inmiddels een vossenraster gerealiseerd welke goed voldoet. Echter om predatoren te weren zou
dit geregeld geklepeld moeten worden (Lilipaly, 2019).
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Figuur 4.4 Ontwikkeling aantal broedparen kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw (geen instandhoudingsdoel) op de
Middelplaten tussen 2001 en 2019 (Lilipaly, 2020)

Het broedsucces op de Haringvreter/Soelekerkerplaat was zeer laag in 2018. Dit was
waarschijnlijk te wijten aan vertrapping door de hoge aantallen damherten op de plaat (Lilipaly,
2019). Sinds 2019 zijn er ook vossen op de Haringvreter aanwezig. Dat zelfde jaar was het
broedsucces van de kleine mantelmeeuw nul. Hoogstwaarschijnlijk zijn de nesten leeggeroofd
door de aanwezige vossen (Lilipaly, 2020).
Het is duidelijk dat de vos een hoge tol eist in het Veerse Meer. Nadat de grote meeuwenkolonie
op de Middelplaten al door de komst van de vos verdween, dreigt nu ook de enige andere kolonie
verlaten te worden. Het instandhoudingsdoel voor de kleine mantelmeeuw (590 paar in het Veerse
Meer) wordt hierdoor niet meer gehaald (Lilipaly, 2020). Het Natura 2000-beheerplan voorziet
vooralsnog niet in concrete maatregelen. Er dienen maatregelen in het Natura 2000-beheerplan
opgenomen te worden om duurzame instandhouding van de soort te garanderen. Verder is de
plaatsing van het vossenraster nog te recent om conclusies te verbinden aan het succes hiervan.
4.2.4
Niet-broedvogels
In tabel 4.5 zijn de kwalificerende niet-broedvogels weergegeven met daarbij het gemiddeld
getelde aantal vogels van de laatste vijf jaar en de trend. Van vijf van de aangewezen nietbroedvogels wordt het instandhoudingsdoel gehaald. Meerdere niet-broedvogels vertonen een
negatieve trend. De meeste kwalificerende niet-broedvogels zijn overigens doortrekkers en
overwinteraars. De meesten hiervan zijn vooral in de maanden november tot maart aanwezig (zie
tabel 4.4).
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Tabel 4.4 Overzicht van de gemiddelde aantallen vogels niet-broedvogels per maand in het Veerse Meer seizoen
2018/2019 (Hoekstein et al., 2020)
Niet-broedvogel

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

A004 – Dodaars

-

1

-

5

152

166

172

156

15

-

-

-

A005 – Fuut

7

94

64

86

423

433

228

210

50

36

91

29

A017 - Aalscholver

200

313

104

34

100

151

94

93

89

140

133

199

A026 – Kleine

-

22

15

22

36

15

4

3

1

-

8

1

A034 – Lepelaar

1

16

11

4

3

-

-

1

5

-

-

1

A037 – Kleine zwaan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A041 – Kolgans

-

-

-

17

-

4

-

-

-

-

-

-

A045 – Brandgans

300

149

7

-

17

242

1

4

85

116

523

95

A046 – Rotgans

-

-

-

65

140

111

47

103

62

58

-

-

A050 – Smient

-

-

7

108

1329

3078

3170

994

73

1

-

-

A051 – Krakeend

-

-

-

-

7

245

274

236

39

20

8

-

A053 – Wilde eend

20

509

256

264

1000

1920

1808

1420

121

76

267

208

A054 – Pijlstaart

-

-

4

12

16

19

28

21

8

-

-

-

A056 – Slobeend

2

7

71

35

43

41

22

4

-

-

6

-

A061 – Kuifeend

-

5

7

-

305

444

386

403

24

67

25

9

A067 – Brilduiker

-

-

-

-

70

222

278

292

31

-

-

-

A069 – Middelste

7

-

3

87

699

1134

1067

1086

173

40

44

3

A125 – Meerkoet

32

107

115

155

3566

4877

4664

4457

517

23

64

13

A132 – Kluut

8

28

157

12

3

5

21

40

16

65

67

40

A140 – Goudplevier

-

-

5

-

2044

2710

2280

485

1

-

-

-

zilverreiger

zaagbek

In figuur 4.5 zijn de seizoensgemiddelden voor het Veerse Meer per voedselgroep weergegeven.
Welke soorten daartoe behoren wordt per subgroep hieronder nader beschouwd. De trend voor
bodemdiereters en viseters is vrij stabiel terwijl de trend in planteneters sterk wisselt. Onder
invloed van streng winterweer kunnen de aantallen herbivore eenden en meerkoeten in het
Veerse Meer tijdelijk flink hoger uitpakken. Fluctuaties per planteneter verschillen maar predatie
van vossen en de voedselsituatie op akkers rond het Veerse Meer spelen een rol. Indien de
situatie op de akkers gunstig is verhuizen ook soorten uit de Oosterschelde hier tijdelijk naartoe.
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Figuur 4.5 Ontwikkeling seizoengemiddeldes voedselgroepen Veerse Meer 1987/1988 - 2018/2019 (Hoekstein et al.,
2020)

Planteneters
Bij deze voedselgroep is de trend negatief in het Veerse Meer sinds het begin van de eeuw, met
een tijdelijke opleving in de koude winters van 2009/2010 - 2012/2013. Onder invloed van streng
winterweer kunnen de aantallen herbivore eenden en meerkoeten in het Veerse Meer tijdelijk flink
hoger uitpakken (Hoekstein et al., 2020). Tot de planteneters behoren meerkoet, smient, wilde
eend, brandgans, kleine zwaan, kolgans, rotgans, krakeend, pijlstaart en slobeend. Van deze
soorten wordt alleen het instandhoudingsdoel van rotgans en krakeend gehaald in het Veerse
Meer.
Bodemdiereters
Het aantalsverloop van de benthivoren in het Veerse Meer wordt gekenmerkt door fluctuerende
aantallen per seizoen en een afnemende trend op de lange termijn (1987/1988 - 2018/2019). De
laatste zes seizoenen laten een afname zien, in het seizoen 2015/2016 zijn de laagste aantallen
bereikt sinds het begin van de tellingen (Hoekstein et al., 2020). Tot bodemdiereters behoren
brilduiker, kuifeend, krakeend, kluut en goudplevier. Alleen van krakeend wordt het
instandhoudingsdoel gehaald, deze soort hoort ook tot de planteneters.
Daarnaast maken een groot aantal steltlopers, waarvoor een instandhoudingsdoel in de
Oosterschelde is geformuleerd, gebruik van de baai van de Middelplaten en op Kwistenburg. Met
name in de winter en tijdens laagwater op de Oosterschelde worden grote aantallen bonte
strandlopers en zilverplevieren waargenomen op het Veerse Meer (Arts & Hoekstein 2015;
Hoekstein et al., 2020). Zie hiervoor ook paragraaf 4.3.
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Viseters
De trend van de viseters in het Veerse Meer is stabiel op de lange termijn (1987/1988 2018/2019). De meest voorkomende viseters zijn middelste zaagbek, fuut, aalscholver en
dodaars. Bij de middelste zaagbek is er sprake van een herstel na lage aantallen in 2002/2003 2004/2005. Op de lange termijn is de trend stabiel (Hoekstein et al., 2020). Van de kwalificerende
niet-broedvogels horen middelste zaagbek, fuut, aalscholver, dodaars, kleine zilverreiger en
lepelaar tot de viseters. Van deze soorten wordt alleen voor fuut en lepelaar het
instandhoudingsdoel gehaald.
Tabel 4.5 Aangewezen niet-broedvogels in Natura 2000-gebied Veerse Meer, gemiddeld aantal broedparen en trend
(bron: SOVON)
Niet-broedvogel

Doel

Gemiddeld

Trend Veerse Meer

Doel

populatie

aantal Veerse

(2007-2018)

gehaald?

Meer
2013/20142017/2018
A004 – Dodaars

160

78

Afname tot 5 % per jaar

Nee

A005 – Fuut

290

315

Geen significante

Ja

aantalsverandering
A017 - Aalscholver

170

135

Afname tot 5 % per jaar

Nee

A026 – Kleine zilverreiger

7

12

Geen statistisch

Ja

betrouwbare trend
aantoonbaar
A034 – Lepelaar

4

23

Geen statistisch

Ja

betrouwbare trend
aantoonbaar
A037 – Kleine zwaan

behoud

0

Afname van meer dan 5 %

Nee

per jaar
A041 – Kolgans

behoud

Onbekend

Onbekend

Onbekend

A045 – Brandgans

600

474

Toename tot 5 % per jaar

Nee

A046 – Rotgans

210

268

Geen statistisch

Ja

betrouwbare trend
aantoonbaar
A050 – Smient

4.000

1.096

Afname tot 5 % per jaar

Nee

A051 – Krakeend

60

74

Toename tot 5 % per jaar

Ja

A053 – Wilde eend

3.200

1.168

Afname tot 5 % per jaar

Nee

A054 – Pijlstaart

50

18

Toename tot 5 % per jaar

Nee

A056 – Slobeend

40

28

Toename van meer dan 5

Nee

% per jaar
A061 – Kuifeend

760

226

Geen statistisch

Nee

betrouwbare trend
aantoonbaar
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Niet-broedvogel

Doel

Gemiddeld

Trend Veerse Meer

Doel

populatie

aantal Veerse

(2007-2018)

gehaald?

Afname van meer dan 5 %

Nee

Meer
2013/20142017/2018
A067 – Brilduiker

420

96

per jaar
A069 – Middelste zaagbek

320

317

A125 – Meerkoet

4.200

1713

Geen significante

Nee

aantalsverandering
Geen statistisch

Nee

betrouwbare trend
aantoonbaar
A132 – Kluut

90

49

Afname tot 5 % per jaar

Nee

A140 – Goudplevier

820

371

Afname tot 5 % per jaar

Nee

4.3

De waarde van Natura 2000-gebied Veerse Meer voor andere Natura
2000-gebieden

Het Veerse Meer is van betekenis voor broedvogels die broeden en rusten op schorren, stranden,
zandplaten en andere kale en schaars begroeide gronden of in ruigtes. Ook is het gebied een
hoogwatervluchtplaats voor overtijende vogels van de Oosterschelde (Hoekstein et al., 2020;
Rijkswaterstaat, 2016).
De Deltawateren, waar het Veerse Meer onderdeel van is, zijn van nationaal en internationaal
belang voor niet-broedvogels. Diverse trekvogels zijn afhankelijk van de Delta als
overwinteringsgebied, als ruigebied of als tussenstop, bijvoorbeeld tijdens de trek van hun
broedgebieden in Scandinavië, Noordwest Rusland en Siberië en naar de overwinteringsgebieden
in West-Afrika. De vogels gebruiken de Deltawateren om op krachten te komen voor het vervolg
van hun reis (‘opvetten’) (Rijkswaterstaat, 2016).
De Deltawateren hebben een relatief groot en gevarieerd voedselaanbod, met visrijke open én
ondiepe (doorwaadbare) wateren, waterplanten en zeeslavelden, voedselrijke binnendijkse
graslanden, slikken, platen en schorren, zilte en zoete moerasbegroeiingen. Hiervan profiteren
vis-, bodemfauna- en plantenetende (trek)vogels (Rijkswaterstaat, 2016).
De belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen in het Veerse Meer zijn de Middelplaten en Kwistenburg
maar er wordt ook van de Zandkreek-dam wordt gebruik gemaakt. Met name overtijende
steltlopers en rotganzen uit de Oosterschelde maken gebruik van deze hoogwatervluchtplaatsen.
Tabel 4.6 geeft een overzicht van de waargenomen soorten op Kwistenburg en de Middelplaten
welke tot de Oosterschelde worden gerekend. De hoogwatervluchtplaatsen liggen op aanzienlijke
afstand van het plangebied. Echter, indien deze soorten gedurende hoogwater worden verstoord
zijn de uitwijkmogelijkheden beperkt doordat de Oosterschelde, in tegenstelling tot het Veerse
Meer, wel onder invloed is van getij. In de effectbeoordeling worden deze soorten en
hoogwatervluchtplaatsen om die reden meegenomen.

40/74

Kenmerk

R002-1269443WLI-V06-mwl-NL

Tabel 4.6 Soorten die zijn waargenomen op hoogwatervluchtplaatsen maar voornamelijk foerageren in de
Oosterschelde (Hoekstein, 2020)
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5 Afbakening van de mogelijke effecten en kans op
significante effecten (‘voortoets’)
5.1

Selectie relevante storingsfactoren

Om te beoordelen of er mogelijk significante gevolgen kunnen zijn is een voortoets uitgevoerd. In
deze voortoets is beoordeeld of Waterpark Veerse Meer (afzonderlijk of in combinatie met andere
plannen of projecten) leidt tot mogelijke effecten of dat deze op grond van objectieve gegevens op
voorhand kunnen worden uitgesloten. Effecten treden mogelijk op wanneer er overlap bestaat van
de reikwijdte van die effecten in ruimte en tijd en het voorkomen van relevante kwalificerende
natuurwaarden. Zekerheidshalve zijn al deze mogelijke effecten passend beoordeeld, wat
overigens los staat van de vraag of dit noodzakelijk is omdat effecten op sommige soorten met
een instandhoudingsdoel eigenlijk op grond van objectieve gegevens op voorhand kunnen worden
uitgesloten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteit zijn verschillende soorten effecten op Natura 2000gebieden mogelijk. Aan de hand van de ‘Effectenindicator’ (Synbiosys, 2020) is nagegaan welke
effecten al dan niet kunnen optreden als gevolg van het voornemen op de functies van het
leefgebied van soorten. Er wordt onderscheid gemaakt in tijdelijke effecten in de aanlegfase en
blijvende effecten in de gebruiksfase. Daarbij gaat het zowel om directe als om indirecte effecten
(externe werking).
Gezien de invloedssfeer van Waterpark Veerse Meer zijn voor de diverse storingsfactoren – met
uitzondering van effecten als gevolg van stikstofdepositie (verzuring en vermesting) – alleen de
mogelijke effecten op Natura 2000-gebied Veerse Meer relevant. Ook verstoring door
waterrecreatie in andere Natura 2000-gebieden is niet te verwachten. Het is voor waterrecreanten
uitsluitend mogelijk om van het Veerse Meer naar de Oosterschelde te varen. Om van het
Waterpark Veerse Meer bij de Oosterschelde te komen dienen recreanten een afstand van
minimaal 13 kilometer af te leggen, 26 in totaal (heen en terug). Er worden uitsluitend elektrische
of ongemotoriseerde waterrecreatievaartuigen verhuurd. Van deze vaartuigen is het
onwaarschijnlijk dat recreanten een dergelijke afstand afleggen. Mocht dit wel het geval zijn zal
het dusdanig incidenteel zijn dat er met zekerheid geen sprake zal zijn van verstoring. Het effect
van alle andere storingsfactoren dan verzuring en vermesting reikt met zekerheid niet tot in
andere Natura 2000-gebieden. Effecten van die storingsfactoren op andere Natura 2000-gebieden
zijn daarom uitgesloten.
Areaalverlies
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van Natura 2000-gebied Veerse Meer. Wel is
sprake van een kleine uitstulping om de kreken van het park aan te laten sluiten op het Veerse
Meer. Om die reden is geen sprake van areaalverlies als gevolg van de het gebruik van
Waterpark Veerse Meer. De werkzaamheden als gevolg van het uitstulpen zullen tijdelijk
oppervlakteverlies als gevolg hebben. Dit is echter dusdanig tijdelijk, waarbij er voldoende
vluchtmogelijkheden en alternatief foerageergebied beschikbaar is, dat dit met zekerheid niet tot
significante effecten zal leiden.
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Versnippering
Het voornemen ligt niet binnen de begrenzing van Natura 2000-gebied Veerse Meer. Verder zal
het voornemen ook niet leiden tot barrièrewerking tussen het Veerse Meer en andere Natura
2000-gebieden omdat het plangebied niet aan andere Natura 2000-gebieden grenst. Er is dus
geen sprake van een effect door versnippering
Verzuring en vermesting (stikstofdepositie)
Als gevolg van het voornemen is een toename van verzurende en vermestende emissies te
verwachten. Eerst door tijdelijke emissies en depositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van
de aanlegwerkzaamheden. Daarna is sprake van een zekere toename van stikstofdepositie door
de verkeersaantrekkende werking van het voornemen in de gebruiksfase. In het Veerse Meer zijn
geen stikstofgevoelige leefgebieden aanwezig (bron: AERIUS), maar in sommige omliggende
Natura 2000-gebieden zijn wel stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden aanwezig. In
sommige van deze habitats wordt ook de kritische depositiewaarde (KDW) overschreden,
waardoor significante effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten.
Om te onderzoeken of, en zo ja waar en in welke mate, effecten van stikstofdepositie optreden is
een berekening gemaakt met rekeninstrumentarium AERIUS. Dit is separaat van de passende
beoordeling onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van depositie hoger dan
0,00 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebieden. Daarnaast zal ook in de gebruiksfase geen sprake zijn
van een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden. Er is
dus geen sprake van een effect als gevolg van stikstofdepositie.
Verzoeting
Door de aanleg van de kreken neemt de drainageafstand 11 af en is sprake van minder opbolling.
Hierdoor daalt de stijghoogte van het grondwater en wordt het zoetwater beïnvloed. Door de
kreken komt het zoute oppervlaktewater bovendien meer landinwaarts en doorsnijdt het zoetwater
in het uitbreidingsgebied. De verwachting is dat het grondwater zonder maatregelen bij het
uitbreidingsgebied op den duur zout zal worden en de zoetwaterlens zal verdwijnen door
vermenging met water uit het Veerse Meer. Effecten hebben dus met name betrekking op het
grondwater in het plangebied en reiken niet tot het Natura 2000-gebied Veerse Meer, zie ook het
geohydrologisch onderzoek in bijlage 2. Effecten als gevolg van verzoeting zijn uitgesloten.
Verzilting
Zie storingsfactor ‘verzoeting’.

11
De drainageafstand is de afstand tussen een willekeurig punt in het plangebied tot het oppervlaktewater. In perioden met
neerslagoverschot (m.n. winter) ‘bolt het grondwater op’ doordat het niet zo snel weg kan. Omgekeerd ‘zakt het grondwater uit’ in
droge perioden met een neerslagtekort
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Verontreiniging
Als gevolg van het voornemen zullen geen gebiedsvreemde stoffen in het Natura 2000-gebied
terecht komen. Effecten als gevolg van verontreiniging zijn daarom niet van toepassing. Dit aspect
wordt niet nader onderzocht.
Verdroging/vernatting
Er zijn geen wijzigingen in het waterpeil van het Veerse Meer. Een effect als gevolg van
verdroging of vernatting is uitgesloten.
Verandering stroomsnelheid
Zie storingsfactor ‘verandering dynamiek substraat’.
Vertroebeling
De aanleg van de nieuwe kreken in Waterpark Veerse Meer leidt lokaal tot tijdelijke vertroebeling
van het water. Dit heeft mogelijk als gevolg dat het doorzicht tijdelijk afneemt waardoor een effect
kan optreden op de aanwezige (niet-)broedvogels in het Veerse Meer. De effecten hiervan worden
nader beschreven in hoofdstuk 6.
Verandering dynamiek substraat
Er zal als gevolg van het voornemen geen sprake zijn van verandering in dynamiek van het
substraat. Veranderingen van morfologische processen kunnen ten hoogste lokaal in het
plangebied optreden door het ontstaan van een nieuwe luwte in de te realiseren kreken. Dit zal
verder niet tot effecten leiden in het Veerse Meer. Dit effect wordt niet nader beschouwd.
Verstoring door geluid
Gedurende de aanlegfase is in het Veerse Meer (tijdelijk) verstoring door geluid te verwachten als
gevolg van heiwerkzaamheden, overig in te zetten materieel en menselijke aanwezigheid. Dit kan
leiden tot verstoring van de aanwezige (niet-)broedvogels. De effecten hiervan worden nader
onderzocht in hoofdstuk 6. Daarnaast is in de gebruiksfase verstoring door geluid te verwachten
door de toename van menselijke aanwezigheid en activiteiten in en rondom het plangebied. Ook
deze effecten worden nader onderzocht in hoofdstuk 6.
Verstoring door licht
Het grootse deel van de werkzaamheden zal overdag plaatsvinden. Toepassing van bouwlampen
is echter waarschijnlijk benodigd. Deze bouwlampen zullen naar beneden en wegschijnend van
het Veerse Meer gericht zijn. Er kan dus sprake zijn van enige uitstraling van licht in het Veerse
Meer. Verder zal tijdens de gebruiksfase sprake zijn van enige uitstraling van verlichting van
gebouwen, straatverlichting en verkeer. Effecten hiervan worden in hoofdstuk 6 nader onderzocht.
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Verstoring door trillingen
Trillingen worden enkel verwacht gedurende de aanlegfase. Deze (tijdelijke) effecten kunnen
optreden bij heiwerkzaamheden en het draaien van installaties. De reikwijdte van deze trillingen is
beperkt en zullen voornamelijk in het plangebied merkbaar zijn. Trillingen dempen in de grond in
enkele tientallen meters uit en zijn voor het overgrote deel niet meer merkbaar in het Natura 2000gebied (Staalduinen et al., 1991). Op de platen in het Veerse Meer welke van belang zijn voor
rustende (niet-)broedvogels zullen de effecten niet meer merkbaar zijn.
Optische verstoring
Als gevolg van het voornemen is in de aanlegfase en de gebruiksfase optische verstoring te
verwachten door de werkzaamheden en toename van de menselijke aanwezigheid. Effecten
hiervan in zowel de aanleg- als de gebruiksfase zijn in hoofdstuk 6 nader beschouwd.
Verstoring door mechanische effecten
Verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden ten gevolge van menselijke
activiteiten zijn binnen de Natura 2000-gebieden niet aan de orde. De enige werkzaamheden
aangrenzend aan het Veerse Meer (die niet al in een andere storingsfactor zijn benoemd) hebben
betrekking op het in contact zetten van de kreken met het Veerse Meer. Dit is dusdanig tijdelijk dat
effecten door mechanische effecten niet worden verwacht. De gevolgen van extra recreatieve
betreding zijn daarom niet nader onderzocht. De gevolgen van optische verstoring als gevolg van
betreding worden onder deze storingsfactor beoordeeld.
Verandering in populatiedynamiek
Er is als gevolg van het voornemen geen direct effect op de populatieopbouw en/of de
populatiegrootte van dieren. Om die reden wordt dit aspect niet nader onderzocht.
Bewuste verandering soortensamenstelling
Deze effecten treden op door herintroductie van soorten, introductie van exoten, uitzetten van vis,
inzaaien van genetisch gemodificeerde organismen etc. Als gevolg van het voornemen zijn
dergelijke activiteiten niet aan de orde en om die reden wordt dit aspect niet verder onderzocht.
Conclusie voortoets
In tabel 5.1 zijn alle storingsfactoren weergegeven en of deze verwacht worden als gevolg van de
beoogde ontwikkeling bij Waterpark Veerse Meer. De eventuele effecten van deze
storingsfactoren op de instandhoudingsdoelstellingen van het Veerse Meer worden in
paragraaf 5.2 nader beschouwd.
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Tabel 5.1 Relevante storingsfactoren
Storingsfactor

Aanlegfase

Gebruiksfase

Areaalverlies

Uitgesloten

Uitgesloten

Versnippering

Uitgesloten

Uitgesloten

Verzuring en vermesting

Uitgesloten*

Uitgesloten*

Verzoeting

Uitgesloten

Uitgesloten

Verzilting

Uitgesloten

Uitgesloten

Verontreiniging

Uitgesloten

Uitgesloten

Verdroging/vernatting

Uitgesloten

Uitgesloten

Verandering dynamiek substraat

Uitgesloten

Uitgesloten

Verstoring door geluid

Niet uitgesloten

Niet uitgesloten

Verstoring door licht

Niet uitgesloten

Niet uitgesloten

Verstoring door trillingen

Niet uitgesloten

Uitgesloten

Optische verstoring

Niet uitgesloten

Niet uitgesloten

Verstoring door mechanische effecten

Uitgesloten

Uitgesloten

Verandering in populatiedynamiek

Uitgesloten

Uitgesloten

Bewuste verandering soortensamenstelling

Uitgesloten

Uitgesloten

*Effecten door stikstofdepositie zijn uitgesloten doordat er geen depositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend op
beschermde Natura 2000-gebieden

5.2

Instandhoudingsdoelstellingen en effectbeoordeling

5.2.1
Inleiding
Voor een deel van de (niet-)broedvogels geldt dat deze (gedeeltelijk) niet binnen de invloedssfeer
voorkomen van bepaalde werkzaamheden of storingsfactoren. Voor deze soorten kan significante
verstoring daarom op voorhand worden uitgesloten. Per soort worden hierna de (mogelijke)
effecten behandeld.
5.2.2

Broedvogels

Aalscholver
Er is een aalscholverkolonie aanwezig op de Middelplaten. Dit is de enige locatie in het Veerse
Meer waar deze soort een kolonie heeft (Rijkswaterstaat, 2016; Lilipaly, 2020). De Middelplaten
zijn op minimaal 1,7 km afstand van het plangebied gelegen. Daarnaast is het grootste deel van
het plangebied visueel afgesloten vanaf de middelplaten. De soort heeft wel een grote
foerageerafstand en kan -theoretisch- nabij het plangebied foerageren. De aalscholver is echter in
de laatste vijf jaar slechts 20 keer in het plangebied en een straal van een kilometer daar omheen
waargenomen (bron: NDFF). De soort foerageert dus elders. Een effect door optische verstoring
en lichtverstoring op de aalscholver als gevolg van de aanlegfase is daarom uitgesloten. Ook een
effect door menselijke aanwezigheid op het terrein en in gebruik name van het terrein gedurende
de gebruiksfase is uitgesloten.
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Een effect als gevolg van verstoring door geluid is niet op voorhand uit te sluiten omdat er ook
geheid gaat worden. Daarnaast kunnen recreanten door middel van de te realiseren bootverhuur
nabij de Middelplaten komen. Effecten als gevolg van waterrecreatie op aalscholver dienen
daarom passend beoordeeld te worden. Eventuele effecten op de voedselbeschikbaarheid
worden beschouwd in paragraaf 5.2.3.
Tabel 5.2 Op voorhand uitgesloten effecten en effecten die passend beoordeeld dienen te worden voor aalscholver
Storingsfactor

Aanlegfase

Gebruiksfase –

Gebruiksfase –

aanwezigheid op terrein

toename waterrecreatie

Verstoring door geluid

Passend beoordelen

Uitgesloten

Passend beoordelen

Verstoring door licht

Uitgesloten

Uitgesloten

Niet van toepassing

Optische verstoring

Uitgesloten

Uitgesloten

Passend beoordelen

Lepelaar
De lepelaarkolonie was voorheen aanwezig op de Middelplaten maar is door predatie door vossen
niet meer aanwezig. Ook is er geen andere kolonie in het Veerse Meer voor teruggekomen
(Lilipaly, 2020). De lepelaar komt tegenwoordig niet meer voor in het Veerse Meer. Omdat er wél
een instandhoudingsdoelstelling voor de soort geldt dient alleen de draagkracht van het gebied
voor lepelaar te worden beschouwd.
De mogelijke effecten van het plan op de draagkracht van het Natura 2000-gebied voor lepelaar
Geschikt broedhabitat bevindt zich op de Middelplaten, waar de soort eerder ook broedde en tot
2015 boven het instandhoudingsdoel voorkwam (Sovon.nl/nl/gebieden). Voor deze locatie geldt
dat, net als bij aalscholver, het plangebied vrijwel niet zichtbaar is vanaf de Middelplaten. De soort
heeft wel een grote foerageerafstand en kan -theoretisch- nabij het plangebied foerageren. De
lepelaar is in de laatste vijf jaar 59 keer in het plangebied en een straal van een kilometer daar
omheen waargenomen (bron: NDFF). De soort foerageert incidenteel in de kreken in het
plangebied en De Piet, maar voornamelijk op andere locaties. Uit de waarnemingen blijkt dat de
soort foerageert op de Middelplaten en Kwistenburg (bron: NDFF). Een effect door optische
verstoring en lichtverstoring op de lepelaar als gevolg van de aanlegfase is daarom uitgesloten.
Ook een effect door menselijke aanwezigheid op het terrein en in gebruik name van het terrein
gedurende de gebruiksfase is uitgesloten.
Een effect als gevolg van verstoring door geluid is niet op voorhand uit te sluiten omdat er ook
geheid gaat worden. Daarnaast kunnen recreanten door middel van de te realiseren bootverhuur
nabij de Middelplaten komen. Effecten als gevolg van waterrecreatie op lepelaar dienen daarom
passend beoordeeld te worden. Eventuele effecten op de voedselbeschikbaarheid worden
beschouwd in paragraaf 5.2.3.
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Tabel 5.3 Op voorhand uitgesloten effecten en effecten die passend beoordeeld dienen te worden voor lepelaar
Storingsfactor

Aanlegfase

Gebruiksfase –

Gebruiksfase –

aanwezigheid op terrein

toename waterrecreatie

Verstoring door geluid

Passend beoordelen

Uitgesloten

Passend beoordelen

Verstoring door licht

Uitgesloten

Uitgesloten

Niet van toepassing

Optische verstoring

Uitgesloten

Uitgesloten

Passend beoordelen

Kleine mantelmeeuw
Voorheen broedde kleine mantelmeeuw op de Middelplaten. Echter door predatie door vossen is
de soort uitgeweken naar de Haringvreter. Ook hier was de soort onderhevig aan predatie door
vossen en daardoor inmiddels verdwenen (Lilipaly et al., 2019; Lilipaly et al., 2020). Ook voor
kleine mantelmeeuw dient het effect als gevolg van het voornemen op de draagkracht van het
gebied dus te worden beschouwd.
Vanaf de eerdere broedgebieden, de Middelplaten en Haringvreter (Lilipaly et al., 2019), is het
plangebied voor het overgrote deel niet zichtbaar. Op de Middelplaten werd voordat er sprake was
van predatie door vossen het instandhoudingsdoel voor kleine mantelmeeuw gehaald
(Sovon.nl/nl/gebieden). De soort is niet in of in een kilometer rondom het plangebied
waargenomen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van dit gebied om te foerageren. Ook
ontbreekt geschikt broedhabitat in het plangebied. Een effect door optische verstoring en
lichtverstoring op de lepelaar als gevolg van de aanlegfase is daarom uitgesloten. Ook een effect
door menselijke aanwezigheid op het terrein en in gebruik name van het terrein gedurende de
gebruiksfase is uitgesloten.
Een effect als gevolg van verstoring door geluid is niet op voorhand uit te sluiten omdat er ook
geheid gaat worden. Daarnaast kunnen recreanten door middel van de te realiseren bootverhuur
nabij de Middelplaten komen. Effecten als gevolg van waterrecreatie op kleine mantelmeeuw
dienen daarom passend beoordeeld te worden. Eventuele effecten op de voedselbeschikbaarheid
worden beschouwd in paragraaf 5.2.3.
Tabel 5.4 Op voorhand uitgesloten effecten en effecten die passend beoordeeld dienen te worden voor kleine
mantelmeeuw
Storingsfactor

Aanlegfase

Gebruiksfase –

Gebruiksfase –

aanwezigheid op terrein

toename waterrecreatie

Verstoring door geluid

Passend beoordelen

Uitgesloten

Passend beoordelen

Verstoring door licht

Uitgesloten

Uitgesloten

Niet van toepassing

Optische verstoring

Uitgesloten

Uitgesloten

Passend beoordelen

5.2.3
Niet-broedvogels
Niet-broedvogels kunnen zowel in de aanleg- als de gebruiksfase worden beïnvloed. Als gevolg
van de aanlegfase is verstoring door geluid (stationair en piek), licht, trillingen en optische
verstoring te verwachten. Gedurende de gebruiksfase is optische verstoring, geluidverstoring en
verstoring door licht te verwachten door de in gebruik name van het Waterpark Veerse Meer.
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Daarnaast is optische verstoring en verstoring door geluid te verwachten door de toename van
waterrecreatie. Deze effecten dienen nader beschouwd te worden.
De beoogde ontwikkeling heeft geen effect op het voedselaanbod in het Veerse Meer, maar
mogelijk wel op de bereikbaarheid hiervan voor niet-broedvogels. Door toename van verstoring
zijn voedselbronnen mogelijk tijdelijk niet bereikbaar. Na afronding van de werkzaamheden in de
aanlegfase kunnen kwalificerende soorten weer gebruik maken van deze voedselbronnen.
Daarnaast kunnen soorten indien er te veel verstoring in het gebied aanwezig is migreren naar
andere gebieden. Om die reden zijn alle storingsfactoren van de aanlegfase relevant om te
toetsen.
Aanlegfase
Als gevolg van de aanlegfase kunnen niet-broedvogels tijdelijk verstoord worden. Doordat
aangrenzend aan het Waterpark Veerse Meer er geen sprake is van een droge of droogvallende
plaat zal de tijdelijke onbereikbaarheid van voedsel met name voor viseters relevant zijn. Voor
overige soorten niet-broedvogels geldt dat deze voor voedsel voornamelijk afhankelijk zijn van
andere plekken in het Natura 2000-gebied Veerse Meer.
In tabel 5.5 is informatie opgenomen per niet-broedvogel en of het noodzakelijk is aan de hand
hiervan de soort passend te beoordelen. Indien een soort niet is waargenomen in en rondom het
plangebied is een significant effect uit te sluiten. Dit is van toepassing voor kleine zwaan. Van
kleine zwaan zijn geen waarnemingen bekend in of nabij het plangebied van de laatste vijf jaar.
Ook is de soort niet geteld in de watervogeltellingen van seizoen 2018/2019 (Hoekstein et al.,
2020). De soort maakt dus geen gebruik van het Veerse Meer. Effecten op deze soort zijn
uitgesloten.
Verder wordt voor sommige soorten zoals fuut, lepelaar (als niet-broedvogel), rotgans en
krakeend het instandhoudingsdoel (ruim) gehaald. Doordat het instandhoudingsdoel gehaald
wordt, er geen sprake is van effecten op het voedselaanbod en er voldoende leefgebied in het
Veerse meer beschikbaar blijft gedurende de werkzaamheden zijn significante effecten op deze
soorten als gevolg van de aanlegfase uitgesloten.
Daarnaast is pijlstaart slechts één keer in en nabij het plangebied. Van deze soort wordt dus niet
verwacht dat deze gebruik maakt van de omgeving van het plangebied als leefgebied. Significante
effecten als gevolg van de aanlegfase zijn daarom niet te verwachten.
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Tabel 5.5 Gemiddeld aantal niet-broedvogels nabij het plangebied, instandhoudingsdoel, seizoensgemiddelde en de
kans op een significant effect. Rood geeft aan dat er mogelijk sprake is van een significant effect als gevolg van de
aanlegfase, groen geeft aan dat een effect in de aanlegfase niet significant zal zijn
Niet-

Voedsel

broedvogel

Bezet

Waargenomen

leefgebied?

in de laatste vijf

(Sierdsema

jaar in en

et al., 2016)

rondom

IHD

Seizoens-

Mogelijk

gem.

significant
effect?

plangebied?
(NDFF)
A004 –

Vis

Ja

Ja (231x)

160

78

A005 – Fuut

Vis

Ja

Ja (74x)

290

315

A017 -

Vis

Ja

Ja (20x)

170

135

Vis

Ja

Ja (208x)

7

12

Vis

Ja

Ja (59x)

4

23

Planten

Ja

Nee

behoud

0

Planten

Ja

Ja (6x)

behoud

Onbekend

Planten

Ja

Ja (9x)

600

474

Planten

Ja

Ja (39x)

210

268

Planten

Ja

Ja (36x)

4.000

1.096

A051 –

Planten en

Ja

Ja (102x)

60

74

Krakeend

bodemdieren

Planten

Ja

Ja (81x)

3.200

1.168

Planten

Ja

Ja (1x)

50

18

Planten

Ja

Ja (43x)

40

28

A061 –

Bodemdieren

Ja

Ja (137x)

760

226

Kuifeend

onder water

A067 –

Bodemdieren

Ja

Ja (122x)

420

96

Brilduiker

onder water

Dodaars

Aalscholver
A026 –
Kleine
zilverreiger
A034 –
Lepelaar
A037 –
Kleine
zwaan
A041 –
Kolgans
A045 –
Brandgans
A046 –
Rotgans
A050 –
Smient

op slik
A053 –
Wilde eend
A054 –
Pijlstaart
A056 –
Slobeend
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Voedsel

broedvogel

Bezet

Waargenomen

leefgebied?

in de laatste vijf

(Sierdsema

jaar in en

et al., 2016)

rondom

IHD

Seizoens-

Mogelijk

gem.

significant
effect?

plangebied?
(NDFF)
A069 –

Vis

Ja

Ja (239x)

320

317

Planten

Ja

Ja (128x)

4.200

1713

A132 –

Bodemdieren

Ja

Ja (6x)

90

49

Kluut

op slik

A140 –

Bodemdieren

Nee

Ja (10x)

820

371

Goudplevier

op slik

Middelste
zaagbek
A125 –
Meerkoet

Gebruiksfase
De effecten in de gebruiksfase beperken zich voornamelijk tot het plangebied zelf, met
uitzondering van waterrecreatie. Effecten als gevolg van verstoring door geluid, licht en optische
verstoring vanaf het plangebied kunnen hierdoor niet op voorhand uitgesloten worden. Daarnaast
is optische verstoring en verstoring door geluid als gevolg van waterrecreatie niet op voorhand uit
te sluiten. Dit wordt daarom in hoofdstuk 6 passend beoordeeld voor alle aangewezen nietbroedvogels.
5.2.4
Overtijende steltlopers uit Natura 2000-gebied Oosterschelde
Steltlopers en rotganzen uit de Oosterschelde maken gebruik van hoogwatervluchtplaatsen in het
Veerse Meer. Indien de soorten hier verstoord worden kan de activiteit in het Veerse Meer effect
hebben op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Oosterschelde. De overtijende
soorten maken gebruik van de Middelplaten, Kwistenburg en in beperkte mate de Zandkreek-dam
(Hoekstein et al., 2020). De dichtstbijzijnde van deze gebieden zijn de Middelplaten, gelegen op
minimaal 1.700 meter afstand van het plangebied. Door de ligging en aanwezige bosschages is
het grootste deel van het plangebied visueel afgesloten vanaf de Middelplaten. Een effect door
verstoring van licht of optische verstoring in de aanlegfase is om die reden uitgesloten. Ook een
effect door menselijke aanwezigheid in het plangebied of ingebruikname van het plangebied is
uitgesloten. Het plangebied is namelijk niet tot nauwelijks zichtbaar en op een afstand van
minimaal 1.700 meter gelegen. De relevante storingsfactoren als gevolg van de in gebruikname
van het terrein (verstoring door licht, geluid en optische verstoring) hebben geen reikwijdte van
meer dan 1.700 meter.
De locaties Kwistenburg en de Zandkreek-dam zijn op grote afstand van het plangebied gelegen.
Kwistenburg is op circa 8,5 km van het plangebied gelegen en de Zandkreek-dam op circa 9 km
afstand. De storingsfactoren als gevolg van de aanlegfase hebben een veel kleinere reikwijdte.
Ook in de gebruiksfase zijn geen effecten te verwachten op een dergelijke afstand.
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Verder zijn effecten door waterrecreatie op een dergelijke afstand ook niet te verwachten.
Mochten recreanten dusdanig ver komen met een elektrische boot zal dit slechts zeer incidenteel
zijn. Daarnaast zijn de betreffende locaties ontoegankelijk op grond van het Toegangbeperkend
Besluit (TBB) waardoor recreanten deze terreinen niet op kunnen. Een dusdanige verstoring van
deze gebieden dat er sprake is van een effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000gebied Oosterschelde op de overtijende soorten op Kwistenburg en de Zandkreek-dam is daarom
uitgesloten.
Op de Middelplaten zijn uitsluitend zilverplevier, kanoet, rosse grutto en bonte strandloper
waargenomen. Van deze soorten is de bonte strandloper talrijk. Van deze soort zijn in de periode
november tot februari maximaal 476 individuen waargenomen (Hoekstein et al., 2020). In de
Oosterschelde is een instandhoudingsdoel geformuleerd voor de bonte strandloper (14.100
individuen). Het aantal overtijende individuen op de Middelplaten is dus marginaal ten opzichte
van het totale aantal vogels in de Oosterschelde. Voor rosse grutto, kanoet en zilverplevier zijn op
de Middelplaten slechts enkele individuen geteld. Ook voor deze soorten zijn de volgens de
doelstellingen voor de Oosterschelde nagestreefde aantallen vele malen groter. Mocht een aantal
individuen hiervan in het Veerse Meer verstoord worden dan zal dit met zekerheid geen effect
hebben op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Oosterschelde gezien het geringe
belang van de Middelplaten voor overtijende niet-broedvogels uit de Oosterschelde.

5.3

Conclusies voortoets

Uit de voortoets blijkt dat niet alle mogelijke effecten als gevolg van de aanleg- en gebruiksfase
van Waterpark Veerse Meer op voorhand kunnen worden uitgesloten. Om die reden is een
passende beoordeling noodzakelijk. Het gaat hierbij om zowel de aanleg- als de gebruiksfase. In
tabel 5.6 zijn de relevante storingsfactoren en kwalificerende natuurwaarden weergegeven welke
passend beoordeeld dienen te worden.
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Tabel 5.6 Overzicht van de relevante storingsfactoren en kwalificerende natuurwaarden die passend beoordeeld
worden
Aanlegfase

Gebruiksfase –

Gebruiksfase –

aanwezigheid op terrein

toename waterrecreatie

-

Verstoring door geluid en

Broedvogels
Aalscholver

Verstoring door geluid

optische verstoring
Lepelaar

12

Verstoring door geluid

-

Verstoring door geluid

-

Verstoring door geluid en
optische verstoring

Kleine Mantelmeeuw 13

Verstoring door geluid en
optische verstoring

Niet-broedvogels 14
Verstoring door geluid,

Verstoring door geluid,

Verstoring door geluid en

licht en optische

licht en optische

optische verstoring

verstoring

verstoring

12

Verstoring potentieel leefgebied
Verstoring potentieel leefgebied
Dodaars, aalscholver, kleine zilverreiger, kolgans, brandgans, smient, wilde eend, pijlstaart, slobeend, kuifeend, brilduiker,
middelste zaagbek, meerkoet, kluut en goudplevier dienen passend beoordeeld te worden voor effecten als gevolg van de
aanlegfase en gebruik van het terrein. Alle niet-broedvogels dienen passend beoordeeld te worden voor effecten als gevolg van
verstoring door waterrecreatie.
13
14
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6 Passende beoordeling
6.1

Inleiding

De effectbeoordeling is gesplitst in een analyse van de effecten als gevolg van de aanlegfase en
die van de gebruiksfase. In afzonderlijke paragrafen worden de relevante storingsfactoren
beoordeeld voor de relevante instandhoudingsdoelen. ‘Relevant’ zijn de instandhoudingsdoelen
waarvoor uit hoofdstuk 5 (de voortoets) blijkt dat effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten.

6.2

Effectbeoordeling aanlegfase

6.2.1
Inleiding
De volgende aspecten worden in de passende beoordeling voor de aanlegfase beoordeeld:
• Stationair geluid boven water: mogelijk relevant voor niet-broedvogels en broedvogels
• Piekgeluid vanuit het plangebied: mogelijk relevant voor broedvogels en niet-broedvogels
• Optische verstoring mogelijk relevant voor niet-broedvogels
• Lichtverstoring vogels: mogelijk relevant voor niet-broedvogels
• Verstoring door trillingen: mogelijk relevant voor niet-broedvogels
6.2.2
Effectbeoordeling sloop- en bouwwerkzaamheden
Als gevolg van de bouw en de sloopwerkzaamheden zijn effecten als gevolg van stationair geluid,
piekgeluid, lichtverstoring en optische verstoring niet op voorhand uitgesloten. In het navolgende
worden eerst de effecten als gevolg van geluid nader omschreven, vervolgens de mogelijke
effecten van lichtverstoring en tot slot de mogelijke effecten van optische verstoring.
Effecten van stationair geluid
Als gevolg van stationair geluid kan mogelijk een effect optreden op vogels. Om effecten als
gevolg van geluid te bepalen is een worst-case geluidscontour opgesteld. Hierbij is de ligging van
de 42 dB(A) en 47 dB(A) contour modelmatig berekend. Bij de effectbepaling van geluid is gebruik
gemaakt van het onderzoek naar effecten van geluid van treinverkeer (Tulp et al., 2002) en een
onderzoek naar effecten van wegverkeer op weidevogels (Reijnen, 1995; Reijnen et al., 1992). De
effecten van geluid op vogels zijn zeer soort specifiek en kunnen zich uiten in de volgende
vormen:
• De per soort nogal verschillende geluidsintensitetien waarboven je effecten op vogels
merkbaar worden. Tot een bepaalde geluidsintensiteit is geen effect merkbaar. Daarnaast
kunnen soorten een leefgebied verlaten wanneer de geluidsintensiteit te hoog is. Deze
drempelwaarde verschilt sterk per soort
• De mate waarin de aantallen (niet-)broedvogels bij toenemende geluidsintensiteiten afnemen
verschilt sterk per soort. Bij sommige soorten neemt het aantal (niet-)broedvogels per
oppervlakte-eenheid bij toenemende geluidsintensiteiten snel af tot vrijwel nihil. Andere
soorten lijken minder gevoelig voor geluid. Bij deze soorten neemt het aantal territoria per
oppervlakte-eenheid bij een toenemende geluidsintensiteit veel langzamer af
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In dit onderzoek is de drempelwaarde voor steltlopers gehanteerd 15, deze bedraagt 47 dB(A).
Aangenomen is dat deze drempelwaarde ook bruikbaar is voor het bepalen van effecten van
geluid op watervogels. Dit betekent dat geluidseffecten bij een stationaire geluidsbelasting van
maximaal 47 dB(A) in ieder geval zijn uitgesloten. In figuur 6.1 is de berekende geluidscontour te
vinden. De uitgangspunten voor deze berekening zijn te vinden in het separate geluidonderzoek.
De contour reikt niet tot de gesloten gebieden zoals de Goudplaat, Middelplaten, Aardbeieneiland
of Haringvreter/Soelekerkeplaat. Een effect als gevolg van geluid op de aangewezen broedvogels
is uitgesloten doordat de activiteiten niet meer hoorbaar zijn op de (geschikte) broedlocaties.
Van de aangewezen niet-broedvogels kunnen foeragerende individuen tijdelijk worden verstoord.
Deze verstoring is te verwachten bij een geluidsbelasting hoger dan 47 dB(A). Het areaal waar dit
van toepassing zal zijn betreft – bij beide varianten - 3,8 % van het totale oppervlak van het
Natura 2000-gebied. Dit geldt zowel voor de geluidsbelasting op 0,5 meter als 5 meter hoogte.
Vermoedelijk zijn de werkzaamheden nabij het Veerse Meer het meest bepalend voor de
geluidbelasting op het Veerse Meer. In beide varianten zit geen onderscheid in fase 1C en fase 2.
Om die reden is geen sprake van een verschil in geluidsbelasting door de varianten.
Hierbij is geen rekening gehouden met de daadwerkelijke geschiktheid van het gebied. Mogelijk is
dit lager door al aanwezige storingsfactoren. Worst-case is dus 3,8 % van het Veerse Meer niet
bereikbaar voor foeragerende niet-broedvogels. Echter doordat het gaat om een tijdelijke activiteit
(6 weken per uitvoeringsjaar) waarbij een zeer klein areaal van het Natura 2000-gebied wordt
verstoord zal dit met zekerheid niet tot significante effecten leiden. Significante effecten als gevolg
van stationair geluid in de aanlegfase zijn daarom uitgesloten.
Er wordt van uitgegaan dat de maatgevende werkzaamheden (heien tijdens de GWW fase en
gebruik van rupskranen en kranen) binnen een maatgevend dag in een relatief beperkt gebied
worden uitgevoerd (100x100 meter). Daarbij zijn de bronnen geplaatst in het werkgebied dat het
dichtst bij het gevoelige gebied in de omgeving van het Waterpark is. Verder is de berekening
uitgevoerd voor de aanleg van fase 2 op het moment dat fase 1 reeds in gebruik is (geluid van
gebruik fase 1 en geluid ten gevolge van aanleg fase 2 is gecumuleerd berekend). Op deze
manier worden de worstcase contouren per dag inzichtelijk gemaakt.
De volgende geluidvermogens zijn gehanteerd:
• Heien van prefab betonpalen: 123 dB(A)
• Shovel of rupskraan: 107 dB(A)
• Kraan: 105 dB(A)
• Zware vrachtwagen/dumper: 105 dB(A)
Voor de optredende maximale geluidniveaus (piekgeluiden) is uitgegaan van een geluidvermogen
van 135 d(BA) ten gevolge van het heien. Overige piekgeluid bedragen maximaal circa 121 dB(A),
bijvoorbeeld ten gevolge van het storten van stenen in metalen containers, stoten van metaal op
metaal et cetera.
15

In het onderliggende onderzoek voor deze drempelwaarde zijn kievit, grutto, scholekster, tureluur, wulp en watersnip onderzocht
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Bij een vijfdaagse werkweek wordt verwacht dat er gedurende de gehele aanlegfase in totaal
42 weken heiwerkzaamheden plaatsvinden. Het park zal gerealiseerd worden in een periode van
8 jaar. Dit betekent dat er naar verwachting maximaal 6 weken per jaar geheid zal worden
(zie paragraaf 2.4 voor een specificatie van de uitvoering).
Bij de berekening is onderscheid gemaakt tussen de variant met en zonder baanrotatie van het
vliegveld. Figuur 6.1 en 6.3 geven de berekeningen weer met baanrotatie, figuur 6.2 en 6.4 zonder
baanrotatie. Hierbij valt op dat er vrijwel geen onderscheid is tussen de varianten en de berekende
effecten door geluidsverstoring. Dit komt (hoogstwaarschijnlijk) doordat er vrijwel geen
onderscheid is tussen de varianten aan de zijde van het Veerse Meer.

Figuur 6.1 Geluidscontouren aanlegfase (worst-case berekening) 42 en 47 dB(A) op 0,5 meter hoogte met
baanrotatie
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Figuur 6.2 Geluidscontouren aanlegfase (worst-case berekening) 42 en 47 dB(A) op 0,5 meter hoogte zonder
baanrotatie

Figuur 6.3 Geluidscontouren aanlegfase (worst-case berekening) 42 en 47 dB(A) op 5 meter hoogte met baanrotatie
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Figuur 6.4 Geluidscontouren aanlegfase (worst-case berekening) 42 en 47 dB(A) op 5 meter hoogte zonder
baanrotatie

Effecten door piekgeluid
Piekgeluidniveaus onderscheiden zich van equivalente geluidniveaus door de hoogte van de
geluiddruk (duidelijk te onderscheiden van het heersende achtergrondniveau), de duur (zeer
kortstondig) en de frequentie van voorkomen (vaak onregelmatig en weinig frequent). Het
potentiële mechanisme van verstoring van (niet-)broedvogels is in essentie ook anders dan de
potentiële verstoring door equivalente geluidbelasting. De equivalente geluidbelasting, die een
maat geeft voor het over de tijd gemiddelde geluidniveau, kan door maskering bijvoorbeeld leiden
tot verstoring van de communicatie tussen vogels (vinden partner, waarschuwen), jachtsucces en
aanpassingen in gedrag zoals verhoogde waakzaamheid. Piekgeluiden treden minder frequent op
en zijn daarmee niet zozeer van belang vanwege maskering, maar zouden wel kunnen leiden tot
gehoorbeschadiging of schrikreacties. In de volgende paragrafen worden deze mogelijke effecten
van piekgeluiden nader beschouwd.
Gehoorbeschadiging
Uit een studie op basis van laboratoriumexperimenten is vastgesteld dat gehoorbeschadiging bij
vogels kan optreden bij herhaaldelijke blootstelling aan piekgeluidniveaus hoger dan 125 dB(A)
SPL of bij een éénmalig piekgeluidniveau van 140 dB(A) SPL (Saunders et al., 1993; Hashino &
Sokabe, 1989; Dooling & Popper, 2007). Voorts is gebleken dat de haarcellen van vogels (in
tegenstelling tot de haarcellen bij zoogdieren) kunnen regenereren, zelfs na ernstige
gehoorbeschadiging (Saunders et al., 1993).
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Gezien de aard van de bouwwerkzaamheden (inclusief heiwerkzaamheden) en de geluidbronnen
in de bouwfase, zullen de potentieel schadelijke piekniveaus niet voorkomen of zal de zone waarin
deze niveaus op kunnen treden beperkt zijn tot het bouwterrein zelf. Een dergelijk geluidsniveau
reikt niet verder dan een meter van de bronnen.
Aangenomen mag worden dat vogels niet op zo’n korte afstand van de bronnen aanwezig zullen
zijn tijden de bouwwerkzaamheden vanwege andere verstoringsfactoren zoals de aanwezigheid
van mensen en beweging van machines en materieel. Hieruit wordt geconcludeerd dat het
optreden van (permanente) gehoorbeschadiging ten gevolge van hoge geluidniveaus bij vogels
ten gevolge van bouwlawaai (inclusief piekgeluiden) niet aan de orde zijn.
Schrikreacties
Door geluiden die hoger zijn dan het heersende achtergrondniveau kan een schrikreactie
optreden. Bekend is dat vogels in sommige situaties (snel) wennen aan de piekgeluiden, in
andere situaties niet. De voorspelbaarheid is hierbij een belangrijke factor; hoe voorspelbaarder
het geluid (zowel voor wat betreft de klankleur, sterkte als frequentie van voorkomen) des te
eerder treedt gewenning op. De piekgeluiden van bouwlawaai variëren niet sterk in klankkleur
doordat dit een zelfde activiteit met hetzelfde materieel betreft en verwacht kan worden dat de
geluiden regelmatig (enkele malen per dag) op zullen treden. De geluidsterkte is daarom naar
verwachting de belangrijkste voorwaarde voor de kans op het optreden van een schrikreactie. Of
een effect optreedt is dan tevens afhankelijk van het aanwezige achtergrondniveau van het
omgevingsgeluid. Bij een hoger heersend achtergrondniveau dienen de piekgeluiden immers ook
harder te zijn om überhaupt gehoord te kunnen worden. Hierbij speelt de kritische ratio een
belangrijke rol.
In de volgende paragraaf worden drempelwaarden aangegeven waarboven effecten ten gevolge
van optredende piekgeluiden in meer of mindere mate te verwachten zijn.
Drempelwaarde verstoring
Een hoorbaar piekgeluid hoeft niet automatisch tot een effect te leiden. Er zijn weinig onderzoeken
bekend naar de effecten van piekgeluiden op het gedrag van vogels in een natuurlijke omgeving.
In de enige bij ons bekende publicatie wordt verslag gedaan van een praktijkonderzoek in het
Humber Estuarium in Engeland (Wright et al., 2010). Onderzocht werd vanaf (of tot) welke
(impuls)geluidniveaus de volgende vier reacties van (foeragerende) vogels in een kustgebied te
onderscheiden zijn:
1. Geen reactie
2. Gedragsverandering (grote waakzaamheid, of vocaal alarmeren), zonder opvliegen
3. Opvliegen, maar binnen korte tijd weer terug keren op dezelfde foerageerplek
4. Opvliegen en niet binnen korte tijd weer terugkeren op dezelfde foerageerplek
Uit deze studie wordt geconcludeerd dat een geluidsniveau van 69,9 (afgerond 70 dB(A)) een
goed drempelwaarde zou kunnen zijn waarbij er dan van uitgegaan wordt dat de eerste twee
reacties relatief onschadelijk zijn voor de populatie terwijl opvliegen een indicatie is voor potentiële
schadelijkheid (door verlies van energie).
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Verstoringsafstand piekgeluiden
Tijdens heien vinden de grootst mogelijk piekgeluiden plaats (deze zullen ook in de gebruiksfase
bij lange na niet overtroffen worden). Deze bedragen circa 135 dB(A). Uit berekening volgt dat
deze afnemen tot 70 dB(A) op een afstand van 350 meter. Op een afstand groter dan 350 meter
zullen de optredende piekniveaus derhalve altijd lager zijn dan 70 dB(A). De gevoelige gebieden
zijn op grote afstanden gelegen en derhalve concluderen wij dat er in deze gebieden geen
relevante piekgeluidniveaus optreden en dat de kans op verstoring (vanwege het uitblijven van
een potentieel schadelijke reactie) ten gevolge van zowel de aanleg fase als de gebruiksfase nihil
is.
Optische verstoring en verstoring door licht
Gedurende de bouwwerkzaamheden is optische verstoring te verwachten door de inzet van onder
andere mobiele werktuigen en kranen en verstoring door licht door het gebruik van kunstmatige
lichtbronnen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. De reikwijdte van deze effecten is echter
minder groot dan verstoring door geluid. De verstoring door geluid zal in deze fase maatgevend
zijn voor beide varianten. De verstoring door licht en optische verstoring hebben een zeer korte
reikwijdte en zijn voor het overgrote deel niet waarneembaar in het Natura 2000-gebied. Daarmee
zullen deze storingsfactoren ook niet tot effecten leiden.
6.2.3
Effectbeoordeling aanleg nieuwe kreken
Door het graven van de nieuwe kreken zijn effecten door vertroebeling niet op voorhand
uitgesloten. Ook kan door het graven van de nieuwe kreken mogelijk optische verstoring optreden.
In fase 1C en fase 2, de fases die grenzen aan het Veerse Meer, is er tussen de twee varianten
geen onderscheid in locatie en profiel van de kreken. De werkzaamheden ten behoeve van het
graven en dempen van kreken worden gefaseerd uitgevoerd (zie ook paragraaf 2.4), waarbij de
werkzaamheden aan de grens met het Natura 2000-gebied kortdurend zijn. Een effect als gevolg
van optische verstoring door de aanleg van de nieuwe kreken is uitgesloten. Door pas na het
uitgraven van de kreken de verbinding te maken blijft de vertroebeling beperkt tot het plangebied.
Een effect als gevolg van de aanleg van de nieuwe kreken is uitgesloten.

6.3

Effectbeoordeling gebruiksfase

6.3.1
Inleiding
De beoordeling van de gebruiksfase wordt gesplitst in twee onderdelen; het gebruik van het park
zelf inclusief de areaalvergroting en toename aan activiteiten en waterrecreatie.
De volgende aspecten zijn beschouwd in de passende beoordeling van het gebruik van het park:
• Stationair geluid boven water: mogelijk relevant voor niet-broedvogels
• Optische verstoring mogelijk relevant voor niet-broedvogels
• Lichtverstoring vogels: mogelijk relevant voor niet-broedvogels
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De volgende aspecten zijn beschouwd in de passende beoordeling van waterrecreatie:
•
•

Stationair geluid boven water: mogelijk relevant voor broedvogels en niet-broedvogels
Optische verstoring mogelijk relevant voor broedvogels en niet-broedvogels

•

Lichtverstoring vogels: mogelijk relevant voor broedvogels en niet-broedvogels

6.3.2

Effectbeoordeling stationair geluid (m.u.v. waterrecreatie)

Net zoals in paragraaf 6.2 is voor dit onderzoek een 42 en 47 dB(A) contour opgesteld. Ook voor
de gebruiksfase is dit per variant (met en zonder baanrotatie van het vliegveld) berekend. Deze
contour heeft betrekking op de te verwachten geluidsverstoring door de toename van menselijke
aanwezigheid op het park en de nieuwe activiteiten op het park. Ook voor deze effectbeoordeling
geldt dat de 47 dB(A) contour gebruikt wordt voor de beoordeling. De geluidscontour is te vinden
in figuur 6.5 tot en met 6.8. Hier is te zien dat de 47 dB(A) contour voor een zeer klein deel in het
Veerse Meer ligt bij de variant met baanrotatie op 0,5 meter en bij beide varianten op 5 meter. Het
gaat hierbij om circa 0,001 procent van het totale oppervlak van het Veerse Meer op 0,5 meter
hoogte. Voor de berekening op 5 meter hoogte gaat het om 0,02 procent van het totale oppervlak
van het Veerse Meer. Dit is een locatie waar in de huidige situatie ook al een weg langs loopt en
die daardoor waarschijnlijk al enigszins verstoord is. Om die reden is niet te verwachten dat dit
stuk van groot belang is voor de aangewezen niet-broedvogels. Significante effecten zijn dus
uitgesloten.

Figuur 6.5 Geluidscontour gebruiksfase 42 en 47 dB(A) op 0,5 meter hoogte met baanrotatie
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Figuur 6.6 Geluidscontour gebruiksfase 42 en 47 dB(A) op 0,5 meter hoogte zonder baanrotatie

Figuur 6.7 Geluidscontour gebruiksfase 42 en 47 dB(A) op 5 meter hoogte met baanrotatie
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Figuur 6.8 Geluidscontour gebruiksfase 42 en 47 dB(A) op 5 meter hoogte zonder baanrotatie

6.3.3
Effectbeoordeling menselijke aanwezigheid plangebied
Door de uitbreiding van Waterpark Veerse Meer zullen mensen op meer plaatsen aanwezig zijn
dan in de huidige situatie. In de huidige situatie is dit agrarisch gebied. De deelgebieden 1C en
fase 2 grenzen aan het Veerse Meer (zie figuur 6.3). Bij deze twee fasen is geen onderscheid
tussen de twee varianten. Bij de deelgebieden 1A en 1B is de afstand tot het Natura 2000-gebied
dusdanig dat een effect door menselijke aanwezigheid niet merkbaar zal zijn.
Bij deelgebied 1C is een oever gerealiseerd voor de recreatie-eenheden. Optische verstoring en
verstoring door geluid is hier niet te verwachten doordat het bestaande gebruik van het
gebied/strandje niet veranderd. Bij fase 2 grenzen de recreatie-eenheden wel aan het Veerse
Meer. De verlichting zal echter niet gericht worden op het Veerse Meer. Om de effecten als gevolg
van verstoring door licht te bepalen is een lichtonderzoek uitgevoerd voor deelgebied 2 (zie ook
bijlage 6). Op het park wordt uitsluitend gebruik gemaakt van gerichte ledlampen. In figuur 6.5 zijn
de resultaten van het lichtonderzoek te vinden. Hier is te zien dat de verlichting niet verder
uitstraalt dan aan de rand van het plangebied. Daarnaast gaat het hier om verlichting die niet over
het water is gericht maar uitsluitend in verticale richting wordt verplaatst. Daarbij is nog geen
rekening gehouden met de demping van eventuele beplanting. De rustplaatsen van (niet)broedvogels worden dus niet verlicht. Er is dus geen sprake van lichtverstoring als gevolg van het
voornemen in deelgebied 2. Bij de andere deelgebieden is met zekerheid geen sprake van
lichtverstoring aangezien hier een zelfde soort verlichting wordt geplaatst als in deelgebied 1C en
de afstand tot het Veerse Meer hier groter is.
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Verstoring door geluid is beperkt tot menselijk geluid. De storingsfactoren zullen dusdanig beperkt
zijn op het Veerse Meer dat deze met zekerheid niet tot significante effecten zullen leiden.

Figuur 6.9 Resultaten lichtonderzoek

Daarnaast is nog te verwachten dat bezoekers van het park in de omgeving recreëren. Hierbij is te
denken aan wandelen, fietsen, de hond uit laten en vervoersbewegingen van en naar het park.
Door een toename aan bezoekers is ook een toename aan dergelijke bewegingen mogelijk.
Doordat het hierbij gaat om verstoring die in de huidige situatie ook aanwezig is, buiten gesloten
gebieden en voor het overgrote deel ook buiten het Natura 2000-gebied, zal er als gevolg van
deze toename geen sprake zijn van significante gevolgen voor kwalificerende soorten.
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Figuur 6.10 Deelgebieden Waterpark Veerse Meer

6.3.4
Effectbeoordeling waterrecreatie
In het planvoornemen wordt de verhuur van 50 kleine recreatievaartuigen mogelijk in de periode
van 1 april tot en met 31 oktober. De bedoeling hierbij is dat deze zoveel mogelijk in het
plangebied blijven, maar het is niet uit te sluiten dat recreanten met deze vaartuigen ook het
Veerse Meer op gaan. In de huidige situatie mogen bezoekers met hun eigen boot aanleggen, dat
is in de nieuwe situatie niet meer toegestaan. Ook mogen gasten geen eigen boot meer
meenemen naar het recreatiepark. Er zullen wel steigers worden aangelegd nabij de
recreatiewoningen, deze worden dus uitsluitend gebruikt door gehuurde recreatie vaartuigen.
Passanten die via het Veerse Meer van elders komen mogen wel hun boot aanleggen in de twee
passantenhavens maar hier niet overnachten. Omdat echter geen cijfers bekend zijn van
aantallen en vaarbewegingen is geen directe vergelijking van de huidige en de toekomstige
situatie mogelijk. Wel zijn er volgens het huidig bestemmingsplan 309 ligplaatsen toegestaan,
waarvan er 164 gerealiseerd zijn. In het nieuwe bestemmingsplan worden 246 ligplaatsen
mogelijk gemaakt. Dit zijn 82 ligplaatsen meer dan in de referentiesituatie. Worst-case komen er
dus 264 vaarbewegingen in het recreatieseizoen bij. Dit is met de aanname van twee
vaarbewegingen per dag van de verhuurde kleine recreatievaartuigen en twee vaarbewegingen
per dag van passanten.
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Verstoring door verhuur recreatieve vaartuigen
De verhuur betreft uitsluitend elektrische of ongemotoriseerde kleine vaartuigen. Een eventuele
verstoring door geluid komt dus uitsluitend door menselijke aanwezigheid op de boot. Daarnaast
kan optische verstoring optreden. De huidige vaarbewegingen door bezoekers die een eigen boot
meenemen naar het Waterpark Veerse Meer komen te vervallen.
Het recreatieseizoen loopt van april tot en met oktober, met een piek in de maanden juli en
augustus. Dit betekent dat er gedurende het broedseizoen sprake is van een toename aan
vaarbewegingen. Hierbij kunnen broedvogels verstoord worden. Aangezien de aangewezen nietbroedvogels voornamelijk winter- en trekvogels zijn, is het mogelijk dat deze gedurende het
recreatieseizoen niet of nauwelijks in het Veerse Meer aanwezig zijn.
Broedvogels
Een aantal van de platen in het Veerse Meer, waaronder de Middelplaten, Goudplaat en
Haringvreter, zijn gedurende het gehele jaar gesloten voor bezoekers (m.u.v. de wandelpaden op
de Goudplaat). Hier mogen recreanten dus niet aanleggen of aan land gaan. Op de Middelplaten
is een kolonie aalscholvers aanwezig en was voorheen ook een kolonie lepelaars aanwezig. De
kolonie lepelaars is hoogstwaarschijnlijk verdwenen in het Natura 2000-gebied Veerse Meer ten
gevolge van predatie door vossen (Lilipaly et al., 2019).
De verstoringsafstand van de aalscholver is circa 32 meter (Krijgsveld et al., 2008). Waarbij direct
grenzend aan het water op de Middelplaten geen bosschage aanwezig is. Er wordt dus niet direct
aan de watergang gebroed. Recreanten zullen dus buiten deze verstoringafstand blijven. Ook bij
een toename van recreanten zal dus geen sprake zijn van verstoring van aalscholvers.
Voor lepelaar en kleine mantelmeeuw geldt dat het (potentieel) leefgebied (Sierdsema et al.,
2016, zie ook bijlage 5) op meer dan 3 kilometer afstand van het plangebied gelegen is.
Uitsluitend elektrische boten en zeilboten zullen hier dus (kunnen) komen. De bosschages zijn op
enige afstand van het water gelegen, waarbij de potentiële broedplaatsen van de lepelaar ook
enigszins beschut gelegen zijn. Het is niet toegestaan om de Middelplaten te betreden. Er zal dus
geen sprake zijn van verstoring van lepelaars als gevolg van de toename van vaarbewegingen.
De kleine mantelmeeuw broedt wel in de oeverzones. Alleen elektrische boten en zeilboten
hebben een reikwijdte om tot nabij het potentieel broedgebied van de kleine mantelmeeuw te
komen. . Daarbij wordt uiteraard uitsluitend gevaren op locaties waar in de huidige situatie ook
vaarbewegingen mogelijk zijn (afhankelijk van de diepgang). Er is dus sprake van een geringe
toename van vaarbewegingen, maar niet van een nieuwe vorm van verstoring aangezien deze
vorm van recreatie in de huidige situatie ook veelvuldig op het Veerse Meer aanwezig is. De
draagkracht van het Natura 2000-gebied zal daarom niet worden beïnvloed.
Niet-broedvogels
Niet-broedvogels zijn vaak niet het hele jaar in Nederland aanwezig. Dit betreft vaak een groep
winter- of trekvogels. Om die reden zullen niet alle niet-broedvogels beïnvloed worden door de
toename van recreatieve vaarbewegingen. Of de aangewezen niet-broedvogels aanwezig zijn is
bepaald aan de hand van de seizoensverloopgrafieken van Sovon (zie ook bijlage 4).
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Indien de betreffende niet-broedvogels niet of slechts in lage aantallen aanwezig zijn zullen deze
ook niet verstoord kunnen worden door waterrecreanten. In dat geval zijn effecten op de soort
uitgesloten. In tabel 6.1 zijn de betreffende soorten weergegeven. Hieruit blijkt dat effecten op
kolgans, brilduiker, middelste zaagbek en goudplevier zijn uitgesloten. Ook blijkt hieruit dat alleen
de aalscholver gedurende het hoogseizoen in het Veerse Meer aanwezig is.
Tabel 6.1 Aanwezigheid niet-broedvogels in het recreatieseizoen
Niet-broedvogel

Mogelijk verstoord in recreatieseizoen?

A004 – Dodaars

Ja (sept/okt)

A005 – Fuut

Ja (sept/okt)

A017 - Aalscholver

Ja (heel seizoen)

A026 – Kleine zilverreiger

Ja (sept/okt)

A034 – Lepelaar

Ja (juli/sept)

A037 – Kleine zwaan

Nee

A041 – Kolgans

Nee

A045 – Brandgans

Ja (april en augustus)

A046 – Rotgans

Ja (oktober)

A050 – Smient

Ja (oktober)

A051 – Krakeend

Nee

A053 – Wilde eend

Ja (sept/okt)

A054 – Pijlstaart

Ja (oktober)

A056 – Slobeend

Ja (sept/okt)

A061 – Kuifeend

Ja (april en oktober)

A067 – Brilduiker

Nee

A069 – Middelste zaagbek

Nee

A125 – Meerkoet

Ja (sept/okt)

A132 – Kluut

Ja (sept/okt)

A140 – Goudplevier

Nee

Om de invloed van recreatie op de betreffende niet-broedvogels te bepalen is de
verstoringsafstand van de betreffende soorten van belang. Dit is de afstand waarbij de soort een
reactie vertoont of vlucht omdat mensen te dichtbij komen. In tabel 6.2 zijn de betreffende
verstoringsafstanden weergegeven (Krijgsveld et al., 2008).
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Tabel 6.2 Verstoringsafstanden niet-broedvogels
Niet-broedvogel

Verstoringsafstand (m) (Krijgsveld et al., 2008)

A004 – Dodaars

50

A005 – Fuut

100

A017 - Aalscholver

32

A026 – Kleine zilverreiger

52

A034 – Lepelaar

113

A045 – Brandgans

Onbekend

A046 – Rotgans

105

A050 – Smient

150

A053 – Wilde eend

100

A054 – Pijlstaart

115

A056 – Slobeend

150

A061 – Kuifeend

150

A125 – Meerkoet

50

A132 – Kluut

113

De verstoringsafstand van de relevante niet-broedvogels is 150 meter voor smient, slobeend en
kuifeend, terwijl deze voor de aalscholver slechts 32 meter is. De maximale verstoringsafstand
wordt voor het bepalen van effecten als gevolg van waterrecreatie aangehouden (worst case). In
figuur 6.4 zijn de vaarroutes in het Veerse Meer weergegeven (Dataportaal Rijkswaterstaat). Ook
zijn de aanwezige jachthavens gemarkeerd. Dit is het areaal dat verstoord wordt vanaf de officiële
vaarroutes. Verder is in figuur 6.12 een Strava heatmap weergegeven. Dit zijn gelogde
bewegingen van watersporters. Uit deze afbeeldingen kan worden afgeleid dat de omgeving van
het plangebied in de huidige situatie onderhevig is aan verstoring door recreatie, met name vanaf
het hotel ten noorden van het plangebied (geen onderdeel van het voornemen). Opgemerkt moet
worden dat er bij de jachthaven op de Oranjeplaat geen vaarroute aanwezig is volgens het
Nationaal Wegenbestand (NWB) vaarwegen, maar hier ook wel degelijk vaarbewegingen
plaatsvinden. Dit is ook te zien in de Strava heatmap. In figuur 6.12 zijn overigens alleen openbare
Strava activiteiten opgenomen, mogelijk zijn er dus meer activiteiten op het Veerse Meer omdat
niet iedereen de activiteiten op openbaar zet of Strava gebruikt 16. Aangenomen wordt ook dat
recreanten op het Veerse Meer niet precies de officiële vaarroutes gebruiken, maar varen op de
locaties die diep genoeg zijn. Om die reden is in figuur 6.13 een kaart opgenomen waarin de
waterdiepte is aangegeven. De gele lijnen duiden hier de locaties aan waar het water dieper is
dan drie meter. Dit in verband met mogelijke diepgang van boten en afstand tot de kades. De
afstand van de betreffende diepgang tot de Middelplaten is tussen de 120 en 150 meter. Bij de
Goudplaat is het mogelijk om aan de oostzijde vlak langs het gesloten gebied te varen. Voor de
soorten die op open water foerageren geldt dat vrijwel het gehele Veerse Meer in de huidige
situatie verstoord is.

16

Verdere specificatie van de kaart is via Strava te vinden op https://medium.com/strava-engineering/the-globalheatmap-now-6x-hotter-23fc01d301de
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In aanvulling hierop, op het moment dat de waterrecreanten gebruik maken van de vaarroutes
gaan deze op in het ‘heersende vaarbeeld’. Omdat de vaarroutes niet wijzigen en ook in de
huidige situatie al sprake is van verstoring door waterrecreatie neemt het areaal verstoord
leefgebied niet toe ten opzichte van de huidige situatie. Wel zal er een toename zijn van
frequentie van de verstoring.

Figuur 6.11 Aanwezige verstoring door waterrecreatie op het Veerse Meer
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Figuur 6.12 Strava heatmap (bron: Strava, 2020)

Figuur 6.13 Waterdiepte Veerse Meer, met daarbij in blauw locaties met voldoende diepgang voor waterrecreatie
vaartuigen.
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Als gevolg van het planvoornemen zullen vaarbewegingen wijzigen van bewegingen van
bezoekers met een eigen boot naar bewegingen van bezoekers met een gehuurd klein
waterrecreatievaartuig. Aangezien de eilanden waar een Toegangsbeperkingsbesluit (TBB) op
rust niet toegankelijk zijn zal een eventuele verstoring hier beperkt zijn tot recreanten die hier dicht
langs varen. De maximale snelheid van de watervaartuigen (gemotoriseerd) is 15 kilometer per
uur (alleen in het uiterste oosten en westen van het Natura 2000-gebied zijn snelvaargebieden
aanwezig) (Rijkswaterstaat, 2016).
Van de aanwezige niet-broedvogels wordt uitsluitend van fuut, rotgans en lepelaar het
instandhoudingsdoel gehaald. Gezien de huidige mate van verstoring in het Veerse Meer en de
geringe toename van verstoring door vaarbewegingen zal er geen sprake zijn van significante
effecten op fuut en lepelaar. Voor de overige soorten wordt het instandhoudingsdoel niet gehaald.
Het huidige knelpunt voor het niet halen van het instandhoudingsdoel van kuifeend, kluut,
aalscholver, dodaars, meerkoet, pijlstaart en slobeend is onbekend. Mogelijk is de
voedselbeschikbaarheid onvoldoende waardoor de draagkracht van het gebied onvoldoende is.
Mogelijk heeft de toevoer van water uit de Oosterschelde effecten gehad op het zoöplankton, de
waterplanten en bodemfauna als gevolg van de veranderingen in doorzicht, voedselrijkdom en
zoutgehalte (Rijkswaterstaat, 2016). Smient en wilde eend foerageren regelmatig buiten het
Natura 2000-gebied, op omliggende graslanden. Ook voor deze soorten geldt dat het
instandhoudingsdoel niet gehaald wordt. In het beheerplan voor het Natura 2000-gebied wordt
recreatie niet benoemd als een van de knelpunten voor het halen van de instandhoudingsdoelen.
Op basis van bovenstaande figuren is te zien dat het gehele gebied al dusdanig verstoord is dat
de wijziging in vaarbewegingen als gevolg van het voornemen beperkt zal zijn en met zekerheid
niet zal leiden tot significante effecten.

6.4

Cumulatie

Volgens de Wnb moeten de effecten die een project heeft worden beoordeeld in samenhang met
de effecten van andere plannen en projecten (cumulatie) 17. Doel daarvan is om na te gaan of de
effecten van een project of plan, die zelfstandig niet significant zijn zodanig door effecten van een
ander plan of project worden versterkt dat de totale effecten wél als significant aangemerkt
moeten worden. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling kunnen onzekere toekomstige
gebeurtenissen bij de beoordeling van cumulatieve effecten buiten beschouwing blijven. Verder
hoeft in de cumulatietoets ook geen rekening te worden gehouden met reeds gerealiseerde
projecten; deze zijn namelijk reeds verdisconteerd in de bestaande situatie 18. De analyse van
eventuele cumulatieve gevolgen richt zich dan ook op projecten die al wel zijn vergund maar nog
niet zijn uitgevoerd.
Uit navraag bij de provincie Zeeland blijkt dat er geen plannen en projecten zijn die kunnen leiden
tot cumulatieve effecten met het project Waterpark Veerse Meer. Een cumulatietoets is daarom
niet aan de orde.

17
18

Artikel 2.7 en 2.8 Wnb
ABRvS 9 september 2015 ECLI:NL:RVS:2015:2848
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Eindconclusie passende beoordeling

Gelet op voorgaande wordt geconcludeerd dat er geen verslechtering of (significante) verstoring
zal optreden als gevolg van de ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer. Dit geldt voor zowel de
variant met baanrotatie als zonder baanrotatie. Het project leidt er dan ook niet toe dat het halen
van de instandhoudingsdoelen in de relevante Natura 2000-gebieden geschaad wordt. Derhalve is
verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van deze Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.
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Informatie per Natura 2000-gebied

119 Natura 2000-gebied Veerse Meer –
definitief aanwijzingsbesluit
Procedure
Het Natura 2000-gebied Veerse Meer was één van de 23 Natura 2000-gebieden die op 30 december 2010
definitief door de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
aangewezen zijn. Het aanwijzingsbesluit werd bekendgemaakt in de Staatscourant van 14 maart 2011 (nr.
4458). De terinzagelegging voor deze groep aanwijzingsbesluiten startte op donderdag 17 maart 2011. De
beroepstermijn liep van vrijdag 18 maart tot en met donderdag 28 april 2011. Tegen de aanwijzing werd
bezwaar gemaakt en uiteindelijk door Schippersvereniging Schuttevaer ook beroep ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze deed uitspraak op 7 november 2012
(zaaknummers 201104388/1/A4 en 201104384/1/A4). De ingestelde beroepen werden ongegrond
verklaard, waarmee het aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden.
Het gebied is (uitsluitend) aangewezen onder de Vogelrichtlijn. De aanwijzing als Vogelrichtlijngebied
dateert van 24 maart 2000. Daarom wordt deze datum als referentiedatum gezien voor alle doelen die
verband houden met vogels. Vanaf dat moment zijn de bepalingen van artikel 6 Habitatrichtlijn van
toepassing.
Op 14 februari 2013 is door de staatssecretaris van Economische Zaken besloten om de zogenaamde
‘complementaire doelen’ uit de aanwijzingsbesluiten van een aantal Natura 2000-gebieden te schrappen.
Voor dit gebied betekende dat het vervallen van de instandhoudingsdoelstelling van de noordse woelmuis.
Het besluit werd bekendgemaakt in de Staatscourant 13 maart 2013 (nr. 6334).
Op grond van artikel 20 van de toenmalige Natuurbeschermingswet 1998 is de toegang van delen van dit
Natura 2000-gebied beperkt. Het ‘toegangsbeperkingsbesluit’ (TBB) is van kracht sinds 11 november 2016.
Het besluit werd bekendgemaakt in de Staatscourant van 18 november 2016 (nr. 62033). Tegen dit besluit
is bezwaar gemaakt; het besluit is, naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften, bij de beslissing op
bezwaar d.d. 7 juli 2017 (492-27902) gewijzigd (bekendmaking in Staatscourant d.d. 20 juli 2017, nr.
41209). Tegen deze beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de Rechtbank (beroepen werden daar
ongegrond verklaard) en later (door Aircraft Owners and Pilots Association Netherlands AOPA en
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart KNVvL) hoger beroep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze deed op 28 augustus 2019 uitspraak (zaaknummer
201803223/1/R2). Het ingestelde hoger beroep werd ongegrond verklaard waardoor het door de Beslissing
op Bezwaar d.d. 7 juli 2017 gewijzigde TBB onherroepelijk is geworden.
Het beheerplan voor het Veerse Meer maakt deel uit van het beheerplan voor de Deltawateren en is
vastgesteld 17 november 2016. De looptijd ervan is 2016-2022. Het besluit werd bekendgemaakt in de
Staatscourant van 17 november 2016 (nr. 60065). Bij uitspraak d.d. 11 juli 2018 (zaaknummer
201609268/1/R2) werden de door Waterschap Scheldestromen, de stichting Red onze Polders, de
vereniging van beroepsvissers en twee particulieren tegen het besluit van de Minister van I&W ingestelde
beroepen om het beheerplan voor de Deltawateren (waaronder het Veerse Meer) vast te stellen door de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ongegrond verklaard. Daarmee is het beheerplan
onherroepelijk geworden.
Op 5 maart 2018 werd via publicatie in de Staatscourant officieel bekendgemaakt dat een deel van de
aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden gewijzigd zal worden vanwege al aanwezige of juist
ontbrekende waarden. De aanwijzingsbesluiten worden aangevuld met soorten en/of habitattypen die wél
in de gebieden voorkomen maar waarvoor kennelijk abusievelijk nog geen instandhoudingsdoelstelling was
geformuleerd. Omgekeerd zijn er ook soorten en/of habitattypen uit het aanwijzingsbesluit geschrapt
wanneer die bij nader inzien níet in een gebied bleken voor te komen. In dit gebied is door dit ‘veegbesluit’
echter géén instandhoudingsdoelstelling toegevoegd of geschrapt.

Habitattypen
-

Habitatrichtlijnsoorten
•

H1340 *Noordse woelmuis (complementaire soort; geschrapt door besluit d.d. 14 februari 2013)

Vogelrichtlijnsoorten – broedvogels
•
•
•

A017 Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A183 Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)

Vogelrichtlijnsoorten – niet-broedvogels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A004 Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A017 Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
A026 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A037 Kleine zwaan (Cygnus columbianus)
A041 Kolgans (Anser albifrons)
A045 Brandgans (Branta leucopsis)
A046 Rotgans (Branta bernicla)
A050 Smient (Anas penelope)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A053 Wilde eend (Anas platyrhynchos)
A054 Pijlstaart (Anas acuta)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A061 Kuifeend (Aythya fuligula)
A067 Brilduiker (Bucephala clangula)
A069 Middelste zaagbek (Mergus serrator)
A125 Meerkoet (Fulica atra)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A140 Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Algemene doelen
Behoud en indien van toepassing herstel van:
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 zowel
binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
2. 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, die zijn opgenomen in
bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het
streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de structuur en
functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten waarvoor
het gebied is aangewezen.

Instandhoudingsdoelstellingen – broedvogels
Tabel 4.1 Broedvogels met een instandhoudingsdoelstelling in Natura 2000-gebied Veerse Meer
Broedvogel
Doel omvang
Doel kwaliteit
Aantal broedparen
leefgebied
leefgebied
A017 – Aalscholver
A034 – Lepelaar
A183 – Kleine mantelmeeuw

=
=
=

=
=
=

300
12
590

A017

Aalscholver

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten
minste 300 paren.

Toelichting

Na vestiging van een kolonie aalscholvers in 1987 op de Middelplaten is deze gestaag
gegroeid tot een (voorlopig) maximum van 576 paren in 2002. Gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding van de populatie is behoud op een bescheiden niveau
voldoende. Het gebied kan voldoende draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie.

A034

Lepelaar

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten
minste 12 paren.

Toelichting

In 1996 vestigde de lepelaar zich op de Middelplaten. Het aantal nam langzaam toe en in
2002 bedroeg het aantal paren 14. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding
van de populatie is behoud voldoende. De draagkracht is gelijk aan het vijfjarig
gemiddelde van de jaren 1999-2003. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren
voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Deltagebied
ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

A183

Kleine mantelmeeuw

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten
minste 590 paren.

Toelichting

De kleine mantelmeeuw vestigde zich in 1974 op de Middelplaten. De kolonie is
vervolgens gegroeid tot een maximum van 1.240 paren in 1998. In de jaren daarna
schommelde het aantal sterk tussen de 400 en 1.122 paren. De draagkracht is gelijk aan
het gemiddelde van de periode 1999-2003. Behalve op de Middelplaten wordt soms
gebroed op de Goudplaat. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.

Instandhoudingsdoelstellingen – niet-broedvogels
Tabel 4.2 Niet-broedvogels met een instandhoudingsdoelstelling in Natura 2000-gebied Veerse Meer
Niet-broedvogel
Doel omvang
Doel kwaliteit
Omvang populatie
leefgebied
leefgebied
A004 - Dodaars
A005 - Fuut (f)
A017 - Aalscholver (s en f)
A026 – Kleine zilverreiger (f)
A034 – Lepelaar (f)
A037 – Kleine zwaan (s)
A041 – Kolgans (s)
A045 – Brandgans (s en f)
A046 – Rotgans (s en f)
A050 – Smient (s en f)
A051 – Krakeend (f)
A053 – Wilde eend (f)
A054 – Pijlstaart (f)
A056 – Slobeend (f)
A061 – Kuifeend (f)
A067 – Brilduiker (f)
A069 – Middelste zaagbek (f)
A125 – Meerkoet (f)
A132 – Kluut (s en f)
A140 – Goudplevier (s en f)
f= foerageergebied

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

160
290
170
7
4
behoud
behoud
600
210
4.000
60
3.200
50
40
760
420
320
4.200
90
820

s= slaap- en rustplaats

A004

Dodaars

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de dodaars met name een functie als foerageergebied. Het gebied
levert als overwinteringsgebied in Nederland de grootste bijdrage. De soort is vooral
aanwezig in oktober-maart, vooral in beschutte delen van het gebied, zoals havens,
sluizen en kreekresten, vaak foeragerend bij visnetten en fuiken. Er bevindt zich
doorgaans een concentratie van aantallen rond Veere, aansluitend op het talrijk
voorkomen in het Kanaal door Walcheren. Aantallen fluctueren in een bijna cyclisch
patroon, gestuurd door strenge winters, waarbij herstel in het Veerse Meer sneller lijkt te
verlopen dan in de Grevelingen en Oosterschelde. De populatie is afgenomen ten
opzichte van de jaren zeventig, maar is sinds midden jaren tachtig stabiel. 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 290 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de fuut met name een functie als foerageergebied. Het gaat vooral
om overwinteraars, aanwezig in oktober-maart. Hoogste dichtheden bevinden zich in het
oosten van het meer, net als in de Grevelingen aansluitend op de doorlaatsluis. De
aantallen zijn min of meer stabiel met recent enige toename, mogelijk in relatie met
afname in de Grevelingen. Hoewel de aantallen in het Veerse Meer lager zijn, zijn de
dichtheden tegenwoordig vergelijkbaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende want
de vermoedelijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding ligt
niet in dit gebied.

A017

Aalscholver

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de aalscholver met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de foerageerfunctie. De
omvang van de populatie fluctueert enigszins, waarschijnlijk in samenhang met

veranderingen in de omvang van een kolonie van enkele honderden paren op de
Middelplaten. 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 7 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de kleine zilverreiger met name een functie als foerageergebied. Tot
eind jaren negentig was er sprake van een sterke populatietoename, daarna vooralsnog
stabiel, met tegenwoordig enkele tientallen vogels. De soort is vooral een overwinteraar
met de hoogste aantallen in november in relatie tot verlaging van het peil in die periode.
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 4 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de lepelaar met name een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoont een toename, net als in andere delen van de Delta. Behoud van
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A037

Kleine zwaan

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting

Het gebied heeft voor de kleine zwaan met name een functie als slaapplaats. De
slaapplaats, van regionale betekenis, wordt bezocht door vogels uit de nabije omgeving,
met name Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland. Aantallen zijn afgenomen,
weliswaar met fluctuaties. Behoud van de huidige situatie is voldoende want de
vermoedelijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding ligt niet
in dit gebied.

A041

Kolgans

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting

Aantallen kolganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft vooral een functie
als slaapplaats. De slaapplaats is van regionale betekenis en aantallen lopen op tot
duizenden vogels. De gegevens echter zijn niet toereikend voor een trendanalyse.
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 600 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen brandganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting en de trendanalyse hebben betrekking op de foerageerfunctie, de
internationale betekenis betreft echter de slaapplaatsfunctie. De slaapplaatsfunctie is
mogelijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een kwantificering van
het doel. Vooral de Middelplaten worden als slaapplaats gebruikt. Veranderingen in
aantallen en timing van aanwezigheid is afhankelijk van natuurontwikkeling. Na de
inrichting van Plan Tureluur rondom de Oosterschelde is de betekenis van de slaapplaats
minder geworden. Vroeger sliepen ook brandganzen van Schouwen-Duiveland soms in dit
gebied. Nu is dat niet meer het geval en is het gebied als slaapplaats vooral van belang
voor lokaal aanwezige vogels. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding. De doelstelling heeft geen betrekking op de
eventuele functie van het gebied als broedgebied voor deze soort.

A046

Rotgans

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de rotgans met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het betreft het
vijfde gebied voor de rotgans binnen het Natura 2000-netwerk, maar het is veruit
ondergeschikt aan de Waddenzee en Oosterschelde. Vooral de Middelplaten worden als
slaapplaats gebruikt. Aantallen zijn echter sinds eind jaren tachtig meer dan gehalveerd.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave
geformuleerd.

A050

Smient

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.000 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de smient met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De slaapplaats is
van regionale betekenis. De soort is een wintergast, aanwezig in september-maart. De
populatie is toegenomen, weliswaar met de nodige fluctuaties. Er is sprake van verhoogde
aantallen bij koude en sneeuwval. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding. De doelstelling heeft geen betrekking op de
eventuele functie van het gebied als broedgebied voor deze soort.

A051

Krakeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de krakeend met name een functie als foerageergebied. De
populatie is toegenomen, net als op de meeste plaatsen in Nederland. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Het is
mogelijk dat de aantallen achteruitgaan ten gevolge van toenemende verzilting door
ingebruikname van een doorlaat naar de Oosterschelde.

A053

Wilde eend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 3.200 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de wilde eend met name een functie als foerageergebied. De
aantallen in het gebied fluctueren. 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 50 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de pijlstaart met name een functie als foerageergebied. Begin jaren
negentig is de populatie toegenomen, maar zeer recent (2003) zijn de aantallen sterk
verlaagd. 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 40 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de slobeend met name een functie als foerageergebied. De
populatie is enigszins afgenomen sinds het begin van de jaren negentig. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. Het is
mogelijk dat de aantallen achteruitgaan ten gevolge van toenemende verzilting door
ingebruikname van een doorlaat naar de Oosterschelde.

A061

Kuifeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 760 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de kuifeend met name een functie als foerageergebied. De
aantallen nemen sinds het begin van de jaren negentig toe. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave geformuleerd. Het is
mogelijk dat de aantallen achteruitgaan ten gevolge van toenemende verzilting door
ingebruikname van een doorlaat naar de Oosterschelde.

A067

Brilduiker

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 420 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort met
name een functie als foerageergebied. Het Veerse Meer levert op landelijk niveau één van
de grootste bijdragen. Aantallen fluctueren zonder duidelijke trend. 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 320 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen middelste zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied. Voorheen leverde het Veerse Meer de
grootste bijdrage voor de middelste zaagbek na de Grevelingen, met lagere aantallen door
de geringere grootte van het meer, maar gemiddeld hogere dichtheden. Recent is de
populatie echter sterk afgenomen en door de Oosterschelde gepasseerd in relatieve
betekenis. De soort is een wintergast, aanwezig in oktober-april, maar arriveert relatief laat
en is kort aanwezig. De piek is verschoven van januari naar december en vervolgens naar
november. Hoogste dichtheden komen net als bij de fuut (A005) voor in het oosten, tegen
de Zandkreekdam. Rond 1997 was er sprake van relatief hoge aantallen, daarna heeft
weer enige afname plaatsgevonden. 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 4.200 vogels (seizoensgemiddelde). Toelichting Aantallen meerkoeten zijn van
nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort met name een functie als

foerageergebied. Het Veerse Meer levert de grootste bijdrage binnen het Natura 2000netwerk, na de Veluwerandmeren en het Markermeer & IJmeer. De soort arriveert vooral
vanaf augustus uit noordelijker gelegen broedgebieden, met een piek in
oktober/november. De meerkoet foerageert in ondiep water en langs de waterkeringen op
zeesla, later foerageert de meerkoet op gras. De aantallen zijn sinds het eind van de jaren
tachtig afgenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding. Een eventuele afname als gevolg van maatregelen
tegen eutrofiëring is aanvaardbaar.
A132

Kluut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de kluut met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De aantallen zijn
in de loop van de jaren negentig afgenomen, maar recent lijkt er een kentering te zijn.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave
geformuleerd.

A140

Goudplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 820 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de goudplevier met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Soms bevinden
zich grote aantallen op de graslanden van het Veerse Meer. Vanaf midden jaren negentig
is er sprake van een populatietoename. Behoud van de huidige situatie is voldoende want
de vermoedelijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding ligt
niet in dit gebied.

118 Natura 2000-gebied Oosterschelde –
definitief aanwijzingsbesluit
Procedure
Het Natura 2000-gebied Oosterschelde werd op 23 december 2009 door de staatssecretaris van
Economische Zaken aangewezen als Natura 2000-gebied. De bekendmaking van het
aanwijzingsbesluit werd gepubliceerd in de Staatscourant van 16 februari 2010 (nr. 2212). Net als bij
het Markiezaat kwam deze aanwijzing in de plaats van een aanwijzing als Vogelrichtlijngebied. Die
aanwijzing dateerde van 28 november 1989, toen dit gebied én het Markiezaatsmeer gezamenlijk
werden aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Net als in het Markiezaat moet ook hier de datum van
10 juni 1994 als referentiedatum worden gebruikt, de datum waarop de Europese Habitatrichtlijn in
Nederlandse wetgeving moest zijn omgezet. Voor de instandhoudingsdoelstellingen die betrekking
hebben op vogels geldt 7 december 2004 als referentiedatum. Op deze dag publiceerde de Europese
Commissie de eerste ‘Communautaire Lijst’ waarop dit gebied werd vermeld. Sinds die data zijn de
bepalingen van artikel 6 Habitatrichtlijn ook voor dit gebied van toepassing.
Tegen het aanwijzingsbesluit werd door enkele particulieren en door het Productschap Vis bezwaar
gemaakt en uiteindelijk ook beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Deze deed op 28 september 2011 uitspraak (zaaknummer 201003091/1/R2). De ingestelde
beroepen werden, voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard, waardoor het aanwijzingsbesluit
onherroepelijk is geworden.
Bij besluiten van 11 november 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken beperkingen
gesteld aan de toegang tot de Natura 2000-gebieden "Haringvliet", "Oosterschelde", "Grevelingen",
"Hollands Diep", "Westerschelde & Saeftinghe" en "Veerse Meer" (TBB). Tegen deze besluiten is
bezwaar gemaakt en uiteindelijk ook (door Aircraft Owners and Pilots Association Netherlands
(AOPA) en Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) beroep ingesteld bij de
rechtbank en uiteindelijk hoger beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. De laatste bevestigde door de uitspraak van 28 augustus 2019 (zaaknummer
201803223_1_r2) het oordeel van de rechtbank, waarna de besluiten onherroepelijk werden.
Het beheerplan voor dit gebied werd door de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) vastgesteld
op 21 juni 2016 (beheerplan Deltawateren), in samenspraak met de staatssecretaris van EZ en
Gedeputeerde Staten van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dit beheerplan bestaat uit een
algemeen en een gebiedsspecifiek gedeelte. Tegen dit besluit werd bezwaar gemaakt en uiteindelijk
ook beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze deed uitspraak
op 11 juli 2018 (zaaknummer 201609268/1/R2. De beroepen werden, voor zover ontvankelijk,
ongegrond verklaard waarmee het besluit onherroepelijk is geworden. De looptijd van het beheerplan
is 2016-2022.
Op 5 maart 2018 werd via publicatie in de Staatscourant officieel bekendgemaakt dat een deel van
de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden gewijzigd zal worden vanwege al aanwezige
of juist ontbrekende waarden. De aanwijzingsbesluiten worden aangevuld met soorten en/of
habitattypen die wél in de gebieden voorkomen maar waarvoor kennelijk abusievelijk nog geen
instandhoudingsdoelstelling was geformuleerd. Omgekeerd zijn er ook soorten en/of habitattypen
uit het aanwijzingsbesluit geschrapt wanneer die bij nader inzien níet in een gebied bleken voor te

komen. In dit gebied is door dit ‘veegbesluit’ een instandhoudingsdoelstelling toegevoegd voor drie
soorten en vier (sub)habitattypen:
Habitattypen:
•
•
•
•

H1310 Zilte pionierbegroeiingen. Betreft de subtypen:
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
H2130 *Grijze duinen. Betreft het subtype:
H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)
H2160 Duindoornstruwelen
H7210 *Galigaanmoerassen

Soorten:
•
•
•

H1103 Fint (Alosa fallax)
H1351 Bruinvis (Phocoena phocoena)
H1364 Grijze zeehond (Halichoerus grypus)

Kwalificerende habitattypen
•
•
•
•

•
•
•
•

H1160 Grote baaien
H1310 Zilte pionierbegroeiingen (gewijzigd door ‘Veegbesluit’). Betreft de subtypen:
− H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
− H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur; toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H1320 Slijkgrasvelden
H1330 Schorren en zilte graslanden. Betreft de subtypen:
− H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
− H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2130 *Grijze duinen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’). Betreft het subtype:
− H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)
H2160 Duindoornstruwelen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H7140 Overgangs- en trilvenen. Betreft het subtype:
− H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
H7210 *Galigaanmoerassen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)

Kwalificerende soorten – Habitatrichtlijnsoorten
•
•
•
•
•

H1103 Fint (Alosa fallax; toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H1340 *Noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola)
H1351 Bruinvis (Phocoena phocoena; toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H1364 Grijze zeehond (Halichoerus grypus; toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)

Kwalificerende soorten - broedvogels
•
•
•
•
•
•
•
•

A081 Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) (º)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A137 Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A191 Grote stern (Sterna sandvicensis)
A193 Visdief (Sterna hirundo)
A194 Noordse stern (Sterna paradisaea)
A195 Dwergstern (Sterna albifrons)

Kwalificerende soorten – niet-broedvogels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A004 Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A007 Kuifduiker (Podiceps auritus)
A017 Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
A026 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A037 Kleine zwaan (Cygnus columbianus)
A043 Grauwe gans (Anser anser)
A045 Brandgans (Branta leucopsis)
A046 Rotgans (Branta bernicla)
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A050 Smient (Anas penelope)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A052 Wintertaling (Anas crecca)
A053 Wilde eend (Anas platyrhynchos)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A054 Pijlstaart (Anas acuta)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A067 Brilduiker (Bucephala clangula)
A069 Middelste zaagbek (Mergus serrator)
A103 Slechtvalk (Falco peregrinus)
A125 Meerkoet (Fulica atra)
A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A140 Goudplevier (Pluvialis apricaria)
A141 Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A143 Kanoet (Calidris canutus)
A144 Drieteenstrandloper (Calidris alba)
A149 Bonte strandloper (Calidris alpina ssp. alpina)
A157 Rosse grutto (Limosa lapponica)
A160 Wulp (Numenius arquata)
A161 Zwarte ruiter (Tringa erythropus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)

Algemene doelen
Behoud en indien van toepassing herstel van:
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 zowel
binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
2. 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, die zijn opgenomen in
bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het
streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de structuur en
functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten waarvoor
het gebied is aangewezen.

Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen
H1160

Grote baaien

Doel

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting

De Oosterschelde is het enige gebied waar dit habitattype in Nederland voorkomt.
Kwaliteitsverbetering met betrekking tot de oppervlakte droogvallende platen, één
van de ecotopen die onder dit habitattype valt en die een essentieel onderdeel
vormt van dit gebied, wordt gezien de “zandhonger” niet realistisch geacht. De
verwachting is dat de zandhonger tot een afname van platen en slikken met
ongeveer 50 ha per jaar leidt. Om deze achteruitgang tot staan te brengen of op z’n
minst af te remmen zal met voorrang nader onderzoek plaatsvinden naar effectieve
maatregelen op de korte en (middel)lange termijn. Kwaliteitsverbetering is gericht
op herstel van een evenwichtige afwisseling van de deelecosystemen, herstel van

kleinschalige zoet-zout gradiënten, van droogvallende mosselbanken en uitbreiding
van zeegrasvelden.
H1310
Doel
Toelichting

Zilte pionierbegroeiingen (gewijzigd door ‘Veegbesluit’)
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal
(subtype A) en behoud oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen,
zeevetmuur (subtype B).
In het bekken van de Oosterschelde is het habitattype zilte pionierbegroeiingen,
zeekraal (subtype A) nog slechts over kleine oppervlakten aanwezig door de erosie
van de schorren. Binnendijks, in de inlagen en karrevelden, is echter nog een brede
variatie en een aanzienlijke oppervlakte van zeekraalbegroeiingen aanwezig. Hier
bestaan ook goede mogelijkheden voor uitbreiding van het subtype in de
binnendijkse natuurontwikkelingsgebieden. In de inlaag bij De Val (aan de zuidkant
van Schouwen-Duiveland) komt met beperkte omvang het subtype zeevetmuur
(subtype B) voor.

H1320

Slijkgrasvelden

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

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, heeft het hier een duidelijke functie als beschermingszone tegen het
eroderen van het habitattype schorren en zilte graslanden (H1330). Herstel van
begroeiingen van klein slijkgras wordt als weinig haalbaar ingeschat.

H1330

Schorren en zilte graslanden

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, buitendijks (H1330A) is langs de
Oosterschelde als gevolg van het veranderde 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 wordt niet realistisch geacht om
onder de huidige infrastructurele omstandigheden de kwaliteit te herstellen.
Binnendijks, in de inlagen en karrevelden, komt het subtype schorren en zilte
graslanden, binnendijks (subtype B) in bijzondere vormen voor, met een grote
variatie aan begroeiingstypen. Er zijn mogelijkheden voor uitbreiding van deze
binnendijkse, zilte begroeiingen door middel van natuurontwikkeling.

H2130
Doel
Toelichting

*Grijze duinen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A).
Het habitattype grijze duinen, kalkrijk (subtype A) komt op een beperkte oppervlakte
en met een voldoende kwaliteit voor op de Westnol (inlaag Keihoogte), op NoordBeveland. Behoud van het type is afhankelijk van het voortbestaan van in het
verleden ontstane omstandigheden. Omdat het duingrasland inmiddels geïsoleerd is
geraakt van andere duingebieden, is uitbreiding niet meer op natuurlijke wijze
mogelijk.

H2160
Doel
Toelichting

Duindoornstruwelen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype komt met name voor in de Westenschouwse Inlaag.

H7140

Overgangs- en trilvenen

Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit 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 kwaliteit en over een geringe
oppervlakte. Het betreft een zeldzame situatie in dit deel van het land; door
successie zal het habitattype zich op de huidige locaties naar verwachting uitbreiden
en soortenrijker ontwikkelen.

H7210
Doel
Toelichting

*Galigaanmoerassen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype komt met een redelijke oppervlakte voor op een binnendijkse
locatie bij Het Sas, op Zuid-Beveland. Gezien de geringe potentie voor
kwaliteitsverbetering, is behoud van de kwaliteit voldoende.

Instandhoudingsdoelstellingen Habitatrichtlijnsoorten
H1103
Doel
Toelichting

Fint (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Hoewel de fint een trekvis is, kan hij ook voorkomen in gebieden die niet op de
trekroute liggen, zoals de Oosterschelde. Het gebied fungeert alleen als
foerageergebied; paai en opgroeien van larven vinden niet plaats, omdat er geen
verbinding met een rivier is. De landelijke verbeteringdoelstelling is van toepassing
op gebieden met een trekfunctie, en dus niet op dit gebied.

H1340

*Noordse woelmuis

Doel

Uitbreiding omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

De Oosterschelde levert een grote bijdrage aan de landelijke doelstelling voor de
noordse woelmuis, een sterk bedreigde en internationaal belangrijke soort. De soort
komt vooral binnendijks voor in inlagen en karrevelden, welke door hun geïsoleerde
ligging en natuurlijke waterpeilfluctuaties een uitvalsbasis vormen voor deze soort in
het Deltagebied. Door verdere natuurontwikkeling van brakke en zoete
moeraslanden in een gordel rondom de Oosterschelde is uitbreiding van het
leefgebied te realiseren.

H1351
Doel
Toelichting

Bruinvis (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied ten behoeve van behoud populatie.
De bruinvis wordt in een groot deel van de Oosterschelde met vrij hoge aantallen
waargenomen. De populatie maakt deel uit van die in de gehele Noordzee. Het
behoud van de omvang van het leefgebied en de populatie in de Oosterschelde
maakt dan ook deel uit van een generieke bescherming op internationaal niveau. Er

is in dit gebied gekozen voor behoud van de kwaliteit van het leefgebied omdat de
kwaliteit daarvan al voldoende is.
H1364
Doel
Toelichting

Grijze zeehond (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De Oosterschelde fungeert als foerageer- en rustgebied voor een relatief klein deel
van de Noordzeepopulatie.

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 deze soort. Door het instellen van
rustgebieden kan verstoring worden voorkomen.

Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels

A081

Bruine kiekendief

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 19 paren.

Toelichting

De landelijke staat van instandhouding is gunstig. De doelstelling voor het gebied is
behoud, overeenkomstig de landelijke doelstelling. De populatie varieerde tussen 10
broedparen in 1995 en een voorlopig maximum van 24 broedparen in 2000. De
draagkracht is gelijk aan het vijfjarig gemiddelde over de jaren 1999-2003 van 19
broedparen. Het gebied heeft niet voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie,
maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Zeeuwse Delta ten behoeve van
een regionale sleutelpopulatie.

A132

Kluut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 2.000 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Zoommeer,
Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat. De populatie is alleen op regionaal
niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. Het
gebied draagt bij aan de draagkracht ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 8% en maximaal 19%
van het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied. De
kluut is van oudsher een broedvogel waarvoor het gebied Oosterschelde een grote
bijdrage leverde in de jaren tachtig (maximaal 109 paren). De populatie is in de jaren
tachtig en negentig redelijk stabiel gebleven met een lichte inzinking halverwege de

jaren negentig (minimum 136 paren in 1996), waarna een gestage toename is
opgetreden tot 389 paren in 2003.
A137

Bontbekplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 100 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde,
Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat. De populatie is alleen op regionaal
niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. Het
gebied draagt bij aan de draagkracht ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 19% en maximaal 34%
van het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied. Na de
vestiging aan het begin van de vorige eeuw nam de bontbekplevier geleidelijk toe in
aantal tot in de jaren zeventig. Sedertdien beweegt het aantal broedparen zich
tussen de 20 en 45, zonder een eenduidige trend (recent maximaal 34 paren in
1999). In dit gebied is de stand van de soort min of meer stabiel. Broedplaatsen met
een grote bijdrage zijn 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.

A138

Strandplevier

Doel

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de
draagkracht voor de populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Duinen Goeree & Kwade Hoek, Haringvliet, Krammer- Volkerak,
Grevelingen, Oosterschelde, Zoommeer, Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat.
De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied. Het gebied draagt bij aan de draagkracht ten
behoeve van een regionale sleutelpopulatie. In de periode 1999-2008 broedde
minimaal 0% en maximaal 11% van het regionale doelniveau van het Deltagebied in
het onderhavige gebied. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is een populatie op het relatief hoge niveau gewenst van minstens
9% van het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied. 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
gerealiseerde nieuwe broedgelegenheid in het noordelijke deel van de Prunje bood
leefgebied aan 30 paren in 2002 en in 2003 werden in de Oosterschelde weer 16
paren geteld.

A191

Grote stern

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 4.000 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde & Saeftinghe.
De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied. 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. In de periode 19992008 broedde minimaal 9% en maximaal 51% van het regionale doelniveau van het
Deltagebied in het onderhavige gebied. Een recente broedplaats is de Flaauwers
Inlaag. In de Oosterschelde wordt behoud nagestreefd omdat de potentie van het
gebied voor herstel onvoldoende is. Het gebied draagt bij aan de draagkracht ten
behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

A193

Visdief

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 6.500 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Zoommeer
en Westerschelde & Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal niveau
gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. 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 jaren zestig. Maximaal werden in 2003 1.146 paren geteld. De
belangrijkste broedplaatsen liggen langs de kust bij Serooskerke (bijvoorbeeld
Flaauwers en Weevers Inlagen) met ongeveer de helft van de broedpopulatie van de
Oosterschelde in 2002 (440 van de 820 paren). In de periode 1999-2008 broedde
minimaal 9% en maximaal 20% van het regionale doelniveau van het Deltagebied.
Ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van
de populatie niet direct vereist, daar zich al jaren een geleidelijke toename aftekent.

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 als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 300 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde en
Westerschelde & Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd
vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. 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). In
recente jaren is de kust bij Serooskerke in trek: in 2002 broedden 40 paren op een
nieuw aangelegd schelpeiland (Vogeleiland ’t Heertje in de Schelphoek). In de
periode 1999-2008 broedde minimaal 0% en maximaal 22% van het regionale
doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied. Ondanks de landelijk
matig ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie in dit
gebied niet direct vereist, daar zich in recente jaren een geleidelijke toename
aftekent.

Instandhoudingsdoelstellingen 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
met name 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 met
name 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 (A069) en de aalscholver (A017). 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 met name 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.

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 met name 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 (A005) en de middelste zaagbek (A069) 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 met name een functie als foerageergebied. Het gebied levert de
grootste bijdrage 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 met name 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 (met name inlagen
van het gebied) hebben voor de soort een functie als slaapplaats voor vogels uit
Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland en Zuid-Beveland. De slaapplaats is
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 met name 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. De doelstelling heeft geen betrekking op de eventuele functie van
het gebied als broedgebied voor deze soort.

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 met name een functie als foerageergebied en (recentelijk van
regionale betekenis) als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft alleen betrekking
op de foerageerfunctie. Voor de slaapplaatsfunctie zijn geen aantallen 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. De doelstelling
heeft geen betrekking op de eventuele functie van het gebied als broedgebied voor
deze soort.

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 met name 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 met name 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 & Saeftinghe. 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 met name 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. De doelstelling heeft geen betrekking op de
eventuele functie van het gebied als broedgebied voor deze soort.

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 met name 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 wintertalingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
met name 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 (A050) 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 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 met name een functie als foerageergebied. Het
gebied levert de grootste bijdrage na de Waddenzee, Westerschelde & Saeftinghe 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 eenpopulatie van
gemiddeld 730 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name 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 (A050), slobeend (A056) en wintertaling (A052). 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 met name 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 (A050), pijlstaart (A054) en wintertaling (A052).
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
met name 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 en 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 met name 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 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
met name 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 met name een functie als foerageergebied.
Populatieaantallen fluctueren, na 2000 waren de aantallen relatief hoog.

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 hectare per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk
te kunnen “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 onder andere 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
kunnen “remmen” zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs
genomen kunnen worden. Aantallen kluten zijn van nationale en internationale
betekenis. Het gebied heeft voor de soort met name 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 vertoont 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 met name 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 NoordAfrika overwintert. Voor de populatie die naar West/Zuid- Afrika trekt, levert het
gebied de grootste bijdrage na de Waddenzee en de Westerschelde & Saeftinghe. 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 kunnen “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

kunnen “remmen” zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs
genomen kunnen worden. Aantallen strandplevieren zijn van grote nationale
betekenis. Het gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied
en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het
gebied levert de grootste bijdrage na Westerschelde & Saeftinghe. De soort komt in
de Oosterschelde vrijwel alleen voor in het zomerhalfjaar, maar anders dan
bijvoorbeeld Grevelingen 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 met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Oosterschelde levert als
foerageergebied van de goudplevier de grootste bijdrage binnen het Natura 2000netwerk, na de Waddenzee en Grevelingen (verspreiding is echter vrij diffuus).
Aantallen laten een sterke, doorgaande toename zien, afgezien van de lage waarden
in 2003/2004. 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 met name 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 kunnen “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 met name 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 (de 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 (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 kunnen “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
met name 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. De hoogste aantallen komen voor in de winter,
november-februari. Beide ondersoorten trekken in augustus door in veel lagere
aantallen. Er is sprake van een doorgaande populatietoename met enige fluctuatie.

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 kunnen “remmen” zal onderzocht worden welke maatregelen
redelijkerwijs genomen kunnen worden. Aantallen drieteenstrandlopers zijn van
nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort met name 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 met name 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. De 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 kunnen “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 met name 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
Noordwest/West- 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 onder andere 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 kunnen “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 met name 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 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 kunnen “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 met name 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 julinovember en een piek in augustus/september, duidelijk later dan in de
Westerschelde & Saeftinghe. 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 kunnen “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

Aantallen tureluurs zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name 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 Zuid-Europa en WestAfrika 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 Noordwest-Europese winterpopulatie. Deze populatie is

stabiel, met fluctuaties. In april laat de populatie weer een kleine piek van
doortrekkers zien. 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 kunnen “remmen” zal onderzocht worden welke
maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden.
A164

Groenpootruiter

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 150 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen groenpootruiters zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name 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 kunnen “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
Aantallen steenlopers zijn van internationale en grote nationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert voor beide functies 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. Evenals bij de scholekster lijkt sinds
1999 sprake te zijn van enig herstel. 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 hectare per jaar. Om deze achteruitgang zoveel mogelijk te
kunnen “remmen” zal onderzocht worden welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen
worden.

117 Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren –
definitief aanwijzingsbesluit
Procedure
Het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren was één van de 24 Natura 2000-besluiten waarvan de
formele terinzagelegging duurde van dinsdag 3 september 2013 tot en met dinsdag 15 oktober 2013. De
beroepsprocedure begon een dag later en liep van woensdag 4 september 2013 tot en met dinsdag 15
oktober 2013. De bekendmaking van het besluit werd gepubliceerd in de Staatscourant van 3 september
2013 (nummer 24454). Tegen het aanwijzingsbesluit is geen beroep ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zodat het besluit onherroepelijk is.
Dit gebied is uitsluitend aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Daarom wordt als referentiedatum 7
december 2004 gehanteerd, de datum waarop de Europese Commissie de eerste Communautaire Lijst
publiceerde waarop dit gebied werd vermeld. Vanaf die datum zijn de bepalingen van artikel 6
Habitatrichtlijn van toepassing.
Op 5 maart 2018 werd via publicatie in de Staatscourant officieel bekendgemaakt dat een deel van de
aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden gewijzigd zal worden vanwege al aanwezige of juist
ontbrekende waarden. De aanwijzingsbesluiten worden aangevuld met soorten en/of habitattypen die wél
in de gebieden voorkomen maar waarvoor kennelijk abusievelijk nog geen instandhoudingsdoelstelling was
geformuleerd. Omgekeerd zijn er ook soorten en/of habitattypen uit het aanwijzingsbesluit geschrapt
wanneer die bij nader inzien níet in een gebied bleken voor te komen. In dit gebied is door dit ‘veegbesluit’
een instandhoudingsdoelstelling toegevoegd voor drie habitattypen en werd er daarnaast één gewijzigd:
Toegevoegde habitattypen:
•
•
•

H1330 Schorren en zilte graslanden. Betreft het subtype:
o H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2110 Embryonale duinen
H2170 Kruipwilgstruwelen

Gewijzigde habitattypen:
•

H2130 *Grijze duinen. Betreft de subtypen:
o H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)
o H2130B *Grijze duinen (kalkarm)
o H2130C *Grijze duinen (heischraal); toegevoegd subhabitattype

Het beheerplan van dit gebied is nog niet gereed.

Habitattypen
•
•
•
•

•
•
•

H1330 Schorren en zilte graslanden. Betreft het subtype (toegevoegd door ‘Veegbesluit’):
o H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2110 Embryonale duinen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H2120 Witte duinen
H2130 *Grijze duinen. Betreft de subtypen (gewijzigd door ‘Veegbesluit’):
o H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)
o H2130B *Grijze duinen (kalkarm)
o H2130C *Grijze duinen (heischraal); toegevoegd subhabitattype
H2160 Duindoornstruwelen
H2170 Kruipwilgstruwelen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H2180 Duinbossen. Betreft de subtypen:
o H2180A Duinbossen (droog)
o H2180B Duinbossen (vochtig) (º)
o H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

•

H2190 Vochtige duinvalleien. Betreft de subtypen:
o H2190A Vochtige duinvalleien (open water)
o H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
o H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
o H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

Habitatrichtlijnsoorten
•

H1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior)

Vogelrichtlijnsoorten – broedvogels
-

Vogelrichtlijnsoorten – niet-broedvogels
-

Algemene doelen
Behoud en indien van toepassing herstel van:
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 zowel
binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
2. 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, die zijn
opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van
het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de
habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de structuur
en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten
waarvoor het gebied is aangewezen.
Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen
H1330
Doel
Toelichting

Schorren en zilte graslanden (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B).
Het habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B) komt met een
beperkte oppervlakte en een goede kwaliteit voor in het noordoosten van het gebied (bij
Fort Den Haak en langs het Veerse Meer).

H2110
Doel
Toelichting

Embryonale duinen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype komt met een beperkte oppervlakte voor in een smalle zone op de
overgang van de duinen naar het strand.

H2120
Doel
Toelichting

Witte duinen
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype witte duinen is momenteel aanwezig. Behoud van de kwaliteit (verstuiving)
in de zeereep is tevens van belang voor verbetering kwaliteit van achtergelegen
duingraslanden en duinvalleien.

H2130
Doel

*Grijze duinen (gewijzigd door ‘Veegbesluit’; toevoeging subhabitattype H2130C)
Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en grijze duinen,
heischraal (subtype C) en uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen,
kalkarm (subtype B).
Het habitattype grijze duinen komt vooral voor als subtype kalkarm (subtype B),
waarbinnen soms ook kleine oppervlakten tot subtype heischraal (subtype C) behoren.

Toelich ing

Grijze duinen, kalkrijk (subtype A) komt verspreid in de westelijke helft van het gebied
voor. Samen omvatten ze een groot deel van het gebied. De gestelde doelen hangen
samen met de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote
verantwoordelijkheid van Nederland voor deze habitattypen in Europa. Gezien de
zeldzaamheid, is behoud van de goede voorbeelden van de verschillende subtypen van
groot belang.
H2160
Doel
Toelichting

Duindoornstruwelen
Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van
habitattype grijze duinen (H2130) is toegestaan.
Het habitattype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en landelijk
niet bedreigd. Uitbreiding van het habitattype kan een bedreiging vormen voor onder meer
habitattype grijze duinen (H2130). Het type komt lokaal in goede kwaliteit, met zeldzame
braamsoorten, voor. Op dergelijke locaties is behoud van het habitattype van belang. Om
de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia in het gebied voorkomen, ook de
jonge stadia die als matig ontwikkeld worden beoordeeld.

H2170
Doel
Toelichting

Kruipwilgstruwelen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype komt in deelgebied Oranjezon voor, zowel in enkele duinvalleien als in de
binnenduinrand (Beekshoekpolder).

H2180
Doel
Toelichting

Duinbossen
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
De eikenbossen van het habitattype duinbossen, droog (subtype A) verkeren landelijk in
een gunstige staat van instandhouding. Door onder meer de aanwezigheid van een
natuurlijke bosgrens levert het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor
dit subtype. Vochtige duinbossen, vochtig (subtype B) komen voor met een beperkt areaal
en zijn van goede kwaliteit. De stinzenbossen van het habitattype duinbossen,
binnenduinrand (subtype C) zijn in dit gebied relatief goed ontwikkeld. De doelstelling
geldt voor alle subtypen van dit habitattype.

H2190
Doel
Toelichting

Vochtige duinvalleien
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien.
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het herstel van het habitattype vochtige
duinvalleien, waarbij positieve ontwikkelingen zijn opgetreden ten aanzien van de
soortensamenstelling (kwaliteit). De subtypen open water (subtype A) en hoge
moerasplanten (subtype D) komen in goede kwaliteit voor op zeer kleine oppervlaktes.
Vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) komt in deels goede, deels matige kwaliteit voor
over een relatief grote oppervlakte. Vochtige duinvalleien, ontkalkt (subtype C) komt over
een beperkte oppervlakte in goede kwaliteit voor. De doelstelling geldt voor alle subtypen
van dit habitattype.

Instandhoudingsdoelstellingen Habitatrichtlijnsoorten
H1014
Doel
Toelichting

Nauwe korfslak
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Uit inventarisaties blijkt dat de nauwe korfslak op meerdere locaties binnen het gebied
voorkomt.

113 Natura-2000 gebied Voordelta –
definitief aanwijzingsbesluit
Procedure
Het Natura 2000-gebied Voordelta werd op 7 december 2001 aangewezen als speciale
beschermingszone voor vogels (‘Vogelrichtlijngebied’). Op 19 februari 2008 werd het gebied
aangewezen als Natura 2000-gebied (besluit DRZO-2008-113). Tegen de aanwijzing werd door 6
appellanten (Faunabescherming, LTO Noord, de vereniging strandpaviljoens Schouwse kust en 3
gemeenten) bezwaar gemaakt en uiteindelijk ook beroep ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze deed uitspraak op 5 november 2008 (zaaknummer
200802545/1). Alleen het beroep van de gemeente Schouwen-Duiveland en de Faunabescherming
werd gedeeltelijk gegrond verklaard; dit leidde tot een grenscorrectie en de verplichting de
toelichting m.b.t. de kleine mantelmeeuw te herzien. Nadien werd dit besluit enkele malen
gewijzigd. In 2009 werd de begrenzing aangepast en werd aanvullende argumentatie over het niet
opnemen van de kleine mantelmeeuw als kwalificerende soort toegevoegd naar aanleiding van een
uitspraak van de Raad van State (wijzigingsbesluit PDN-2009-100). Bij publicatie in de Staatscourant
van 17 februari 2010 (nr. 2236) werd de begrenzing aangepast en werd het niet opnemen van de
kleine mantelmeeuw aanvullend gemotiveerd. Op 6 januari 2014 volgde een nieuw wijzigingsbesluit,
nu naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte (besluit PDN 2013-113).

Dit gebied is zowel aangewezen als Habitatrichtlijngebied als als Vogelrichtlijngebied. Daarom
worden als referentiedata 7 december 2001 (aanwijzing als Vogelrichtlijngebied, voor alle doelen die
te maken hebben met vogels) en 7 december 2004 (voor alle overige doelen) gehanteerd. Die laatste
datum is de datum van publicatie door de Europese Commissie van de eerste Communautaire Lijst
waarop dit gebied werd vermeld. Vanaf dat moment zijn de bepalingen van artikel 6 Habitatrichtlijn
van toepassing.

Voor dit gebied werd het meest recente beheerplan voor de periode 2015-2021 vastgesteld op 29
maart 2016. De bekendmaking van dit besluit werd gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 maart
2016 (nr. 15860). Tegen dit beheerplan is geen beroep ingesteld zodat het onherroepelijk is. Het
beheerplan geeft aan dat voor alle soorten de doelen gehaald worden. Voor sommige soorten is dat
in de tweede, voor andere in de derde beheerplanperiode het geval. Voor sommige soorten geldt
dat het halen van de doelen afhankelijk is van het nemen van maatregelen, m.n. het instellen van (5)
rustgebieden en een bodembeschermingsgebied.

Op 9 juni 2008 heeft de minister een ‘toegangsbeperkingsbesluit’ genomen conform artikel 20 van
de Nbw-oud waardoor de toegang werd beperkt voor de gebiedsdelen 'bodembeschermingsgebied
Voordelta', 'Hinderplaat, Bollen van de Ooster, Bollen van het Nieuwe Zand' en 'Verklikkerplaat en
Slikken van Voorne', die zijn gelegen binnen het Natura 2000-gebied "Voordelta" (besluiten met de
kenmerken DRZ. 2008/2213-1, DRZ. 2008/2213-2 en DRZ. 2008/2213-3). Tegen deze
‘Toegangsbeperkingsbesluiten’ werd door de Stichting Faunabescherming bezwaar gemaakt en
uiteindelijk ook beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ter

zitting werd dit beperkt tot alleen het deelgebied ‘Bollen van het Nieuwe Zand’). Deze deed
uitspraak op 21 juli 2010 (zaaknummer 200808045/1/R2). Het beroep werd ongegrond verklaard,
waarmee het TBB onherroepelijk werd.

Op grond van artikel 20 van de toenmalige Natuurbeschermingswet 1998 is de toegang van delen
van dit Natura 2000-gebied (aanvullend) beperkt. Bij besluit van 26 april 2012 (kenmerk: 271564)
heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besloten tot
wijziging van de beperking van de toegankelijkheid van het gebied rondom de Verklikkerplaat,
waarbij de Verklikkerplaat als rustgebied is opgeheven en de Middelplaat als rustgebied voor de
gewone zeehond is ingesteld. Door rust op de platen neemt de kwaliteit van het leefgebied toe en
wordt het mogelijk om jongen in de Voordelta te werpen, te zogen en groot te brengen. De beide
besluiten wijzigen de hiervoor genoemde besluiten uit 2008 of vullen deze aan.
Er zijn ‘Toegangsbeperkingsbesluiten’ genomen die in werking traden op 1 november 2016 voor
(onder meer) de volgende gebieden:
•
•

Toegangsbeperkingsbesluit Bollen van de Ooster en Bollen van het Nieuwe Zand.
Ondertekening 25 oktober 2016, bekendmaking Staatscourant nr. 57780
Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne. Ondertekening 25 oktober
2016, bekendmaking Staatscourant nr. 57773

Tegen het eerste besluit over het TBB voor de Bollen van de Ooster en Bollen van het Nieuwe Zand is
bezwaar gemaakt en beroep ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland. Deze deed uitspraak op
29 november 2018. Het ingestelde beroep werd gegrond verklaard, omdat de garnalenvisserij reeds
was vergund en niet voldoende was gemotiveerd waarom het TBB de toegang voor de vissers verder
zou moeten beperken. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor het primaire besluit; voor het gebied
Bollen van de Ooster en Bollen van het Nieuwe Zand ‘herleeft’ daardoor het oorspronkelijke
toegangsbeperkingsbesluit uit 2008 (dat overigens ook betrekking heeft op de Hinderplaat).
Ook tegen het tweede besluit over het TBB voor de Middelplaat en Slikken van Voorne is bezwaar
gemaakt en beroep ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland. Deze deed uitspraak op 16
november 2019 (ECLI:NL:RBMNE:2019:192) na een eerdere tussenuitspraak op 29 november 2018
(ECLI:NL:RBMNE:2018:5894). Ook dit beroep werd gegrond verklaard en leidde tot vernietiging van
de beslissing op bezwaar, maar niet tot vernietiging van het primaire besluit. Dit betekent dat het
TBB voor de Middelplaat en de Slikken van Voorne uit 2016 vooralsnog blijft gelden, maar dat
Verweerder opnieuw op het bezwaarschrift van de vissers moet beslissen.

Op 5 maart 2018 werd via publicatie in de Staatscourant officieel bekendgemaakt dat een deel van
de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden gewijzigd zal worden vanwege al aanwezige
of juist ontbrekende waarden. De aanwijzingsbesluiten worden aangevuld met soorten en/of
habitattypen die wél in de gebieden voorkomen maar waarvoor kennelijk abusievelijk nog geen
instandhoudingsdoelstelling was geformuleerd. Omgekeerd zijn er ook soorten en/of habitattypen
uit het aanwijzingsbesluit geschrapt wanneer die bij nader inzien níet in een gebied bleken voor te
komen. In dit gebied is door dit ‘veegbesluit’ een instandhoudingsdoelstelling toegevoegd voor één
soort en één habitattype:
•

H2120 Witte duinen

•

H1351 Bruinvis (Phocoena phocoena)

Kwalificerende habitattypen

•

•

•

•
•
•

H1110 Permanent overstroomde zandbanken. Betreft de subtypen:
o H1110A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)
o H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)
H1140 Slik- en zandplaten. Betreft de subtypen:
o H1140A
Slik- en zandplaten (getijdengebied)
o H1140B
Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)
H1310 Zilte pionierbegroeiingen. Betreft de subtypen:
o H1310A
Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
o H1310B
Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
H1320 Slijkgrasvelden
H1330 Schorren en zilte graslanden, Betreft het subtype:
o H1330A
Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
H2120 Witte duinen (toegevoegd door Veegbesluit)
o H2110 Embryonale duinen

Kwalificerende soorten (Habitatrichtlijn)

•
•
•
•
•
•
•

H1095
H1099
H1102
H1103
H1351
H1364
H1365

Zeeprik Petromyzon marinus
Rivierprik Lampetra fluviatilis
Elft Alosa alosa
Fint Alosa fallax
Bruinvis Phocoena phocoena (toegevoegd door Veegbesluit)
Grijze zeehond Halichoerus grypus
Gewone zeehond Phoca vitulina

Kwalificerende soorten broedvogels
-

Kwalificerende soorten niet-broedvogels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A001
A005
A007
A017
A034
A043
A048
A050
A051
A052
A054
A056
A062
A063
A065
A067
A069
A130
A132
A137
A141
A144
A149
A157
A160
A162
A169
A177
A191
A193

Roodkeelduiker
Fuut
Kuifduiker
Aalscholver
Lepelaar
Grauwe gans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Pijlstaart
Slobeend
Topper
Eider
Zwarte zee-eend
Brilduiker
Middelste zaagbek
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Zilverplevier
Drieteenstrandloper
Bonte strandloper
Rosse grutto
Wulp
Tureluur
Steenloper
Dwergmeeuw
Grote stern
Visdief

Instandhoudingdoelstellingen habitattypen

Tabel 4.1 Aangewezen habitattypen in Natura 2000-gebied Voordelta

Habitattype

Landelijke staat
van instandhouding

Doelstelling
oppervlak

Doelstelling
kwaliteit

H1110A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)

-

=

=

H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)

-

=

=

H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied)

-

=

=

H1140B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)

+

=

=

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

-

=

=

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

+

=

=

H1320 Slijkgrasvelden

--

=

=

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

=

=

H2110 Embryonale duinen

+

=

=

H2120 Witte duinen

-

=

=

H1110

Permanent overstroomde zandbanken

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit

Toelichting

Het habitattype permanent overstroomde zandbanken komt voornamelijk voor in de
vorm van permanent overstroomde zandbanken, Noordzeekustzone (subtype B), in
een buitendelta. De Voordelta is een van de belangrijkste gebieden in ons land voor
dit subtype. In het noordelijk deel van het gebied (onder andere nabij de Kwade
Hoek) komen over een geringe oppervlakte ook permanent overstroomde banken,
getijdengebied (subtype A) voor. Aangezien verbetering van de kwaliteit van subtype
A afhankelijk is van maatregelen buiten het gebied is de doelstelling in de Voordelta
op behoud kwaliteit gezet. De doelstelling voor permanent overstroomde
zandbanken, Noordzee-kustzone (subtype B) is eveneens op behoud kwaliteit gezet.
Nieuwe inzichten over de staat van instandhouding van subtype B geven aanleiding
om de kwalificatie “matig ongunstig” die voor habitattype 1110 in het Natura 2000
doelendocument 2006 landelijk is gesteld op “matig ongunstig”, voor subtype B te
nuanceren. Weliswaar is er op dit moment onvoldoende aanleiding om die
kwalificatie reeds te veranderen, maar er is evenmin aanleiding om daaraan (ook)
voor dit gebied een verbeterdoelstelling te koppelen. Mede in verband met het
voorzorgsbeginsel zal in het beheerplan wel een pakket aan maatregelen worden
neergelegd waarmee in ieder geval wordt bewerkstelligd dat deze
behouddoelstelling in de gehele Voordelta wordt gewaarborgd. Gedurende de
looptijd van het beheerplan zal in dat verband onderzoek en monitoring
plaatsvinden.

Compensatieopgave vanuit de Tweede Maasvlakte:
Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal voor dit habitattype in het
bodembeschermingsgebied een compensatieopgave gelden. De aanleg en
aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte heeft significante negatieve effecten op dit
habitattype. Ter compensatie zal de kwaliteit van dit habitattype binnen het
bodembeschermingsgebied dienen te worden verhoogd. De wijze waarop de
compensatie zal plaatsvinden, is nadrukkelijk geen onderdeel van dit besluit. Dat
wordt, op basis van de voor de aanleg en aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte
te nemen besluiten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, uitgewerkt in
het beheerplan Voordelta.

H1140

Slik- en zandplaten

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype slik- en zandplaten komt voor in de vorm van hoogdynamische
zandplaten (Noordzee-kustzone, subtype B) en in de vorm van laagdynamische
platen (getijdengebied, subtype A). Het gebied is vooral van belang voor slik- en
zandplaten, Noordzee-kustzone (subtype B), dat landelijk in een gunstige staat van
instandhouding verkeert. Het subtype slik- en zandplaten, getijdengebied (subtype
A), welke landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert, komt
voor op de Westplaat. Vanwege het relatief kleine aandeel van de Voordelta voor dit
habitattype is de doelstelling op behoud gezet.

H1310

Zilte pionierbegroeiingen

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype zilte pionierbegroeiingen wordt aangetroffen op het schor bij
Oostvoorne. Hier komen omvangrijke zeekraalbegroeiingen voor (zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A)) en aan de randen van het gebied op
kleine schaal zeevetmuurbegroeiingen (zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur
(subtype B)).

H1320

Slijkgrasvelden

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype slijkgrasvelden is 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, heeft het hier een duidelijke functie als beschermingszone tegen het
eroderen van schorren (habitattype H1330 schorren en zilte graslanden). Herstel van
begroeiingen van klein slijkgras wordt als weinig haalbaar ingeschat.

H1330

Schorren en zilte graslanden

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit van schorren en zilte graslanden, buitendijks
(subtype A).

Toelichting

Het habitattype schorren en zilte graslanden wordt buitendijks (subtype A)
aangetroffen op het schor bij Oostvoorne. Het betreft een vrij jong schor met een
goede afwisseling van verschillende begroeiingstypen. Het is waarschijnlijk dat het
type zich spontaan verder zal uitbreiden.

H2110

Embryonale duinen

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype embryonale duinen komt voor op diverse plekken zoals locaties
langs de Manteling van Walcheren (Breezand), langs de duinen van Goeree en aan
de zuidzijde van de Sikken van Voorne. Het habitattype verkeert landelijk in een
gunstige staat van instandhouding, behoud in dit gebied is voldoende.

H2120

Witte duinen (toegevoegd door Veegbesluit)

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype komt met goede kwaliteit voor aan de zeezijde van Neeltje Jans en
ten zuiden van de Maasvlakte. Het betreft dus relatief jonge duinbegroeiingen,
ontstaan door opstuiving van zand na de aanleg van deze gebieden.

Instandhoudingdoelstellingen niet-vogelsoorten

Tabel 4.2

Nr.

Aangewezen Habitatrichtlijnsoorten in Natura 2000-gebied Voordelta

Soortnaam

SvI (landelijk)

Doel omvang

Doel kwaliteit

leefgebied

leefgebied

Doel populatie

H1095

Zeeprik

-

=

=

>

H1099

Rivierprik

-

=

=

>

H1102

Elft

--

=

=

>

H1103

Fint

--

=

=

>

H1351

Bruinvis

-

=

>

=

H1364

Grijze zeehond

-

=

=

=

H1365

Gewone zeehond

-

=

>

>

H1095 Zeeprik
Doel

Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

De Voordelta is als leefgebied van groot belang voor de Zeeprik. Verbeteren van de
verbinding met het Natura 2000-gebied Haringvliet, zoals voorgesteld in de vorm van
de ‘Kier’, is van betekenis voor uitbreiding van de populatie. Uitvoering van de ‘Kier’
wordt toegerekend aan het Haringvliet.

H1099 Rivierprik
Doel

Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

De Voordelta is als leefgebied van gemiddeld belang voor de Rivierprik. Verbeteren
van de verbinding met het Natura 2000-gebied Haringvliet, zoals voorgesteld in de
vorm van de ‘Kier’, is van betekenis voor uitbreiding populatie. Uitvoering van de
‘Kier’ wordt toegerekend aan het Natura 2000-gebied Haringvliet.

H1102 Elft
Doel

Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

De Voordelta is als leefgebied van groot belang voor de Elft. Verbeteren van de
verbinding met het Natura 2000-gebied Haringvliet, zoals voorgesteld in de vorm van
de ‘Kier’, is van betekenis voor uitbreiding populatie. Uitvoering van de ‘Kier’ wordt
toegerekend aan het Haringvliet.

H1103 Fint
Doel

Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

De Voordelta is als leefgebied van groot belang. Het gaat vooral om Finten van de
voormalige grootste populatie. Die lag in het zoetwatergetijdengebied, waaronder
de Biesbosch. Verbeteren van de verbinding met het Natura 2000-gebied
Haringvliet, zoals voorgesteld in de vorm van de ‘Kier’, is van betekenis voor
uitbreiding populatie. Uitvoering van de ‘Kier’ wordt toegerekend aan het
Haringvliet.

H1351 Bruinvis (toegevoegd door Veegbesluit)
Doel

Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied ten behoeve van behoud populatie.

Toelichting De bruinvis wordt in de gehele Voordelta met relatief hoge aantallen waargenomen. De
populatie maakt deel uit van die in de gehele Noordzee. Het behoud van de omvang
van het leefgebied en de populatie in de Voordelta maakt dan ook deel uit van een
generieke bescherming op internationaal niveau. De verbetering van de kwaliteit van
het leefgebied sluit aan op de gelijkluidende doelstelling in het naastgelegen gebied
Vlakte van de Raan.

H1364 Grijze zeehond
Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting

De Grijze zeehond is recentelijk waargenomen in het aantal van 200 stuks. Tevens is
voortplanting van deze soort geconstateerd. De soort verkeert landelijk in een matig
ongunstige staat van instandhouding.

H1365 Gewone zeehond
Doel

Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie ten
behoeve van een regionale populatie van tenminste 200 exemplaren in het
Deltagebied.

Toelichting

De Gewone zeehond is landelijk in een gunstige staat van instandhouding, maar
Zuidwest-Nederland herbergt geen levensvatbare populatie. Het streven voor de
Delta is een regionale populatie van tenminste 200 exemplaren, waarbij de
Voordelta de grootste bijdrage levert. Hiertoe zal het areaal rustig gebied moeten
toenemen en dient het gebied geschikt te worden voor voortplanting en het
grootbrengen van jonge zeehonden.

Instandhoudingdoelstellingen vogelsoorten (niet-broedvogels)

Tabel 4.3

Niet-broedvogels met een instandhoudingsdoelstelling in Natura 2000-gebied Voordelta

Soort

Doel

Gemiddelde

Trend Voordelta

Doel

(draagkracht)

2012/2013 –

(2007-2018)

gehaald?

2017/2018
Viseters

A001 Roodkeelduiker

n.v.t.

Onbekend

Onbekend

Onbekend

A005 Fuut

280

98

Afname van < 5 % per jaar

Nee

A007 Kuifduiker

6

18

Geen statistisch

Ja

betrouwbare trend
aantoonbaar
A017 Aalscholver

480

624

Toename van < 5 %

Ja

per jaar
A034 Lepelaar

10

54

Toename van > 5 %

Ja

per jaar
A069 Middelste zaagbek

120

228

Toename van < 5 %

Ja

per jaar
A177 Dwergmeeuw

n.v.t.

Onbekend

Onbekend

Onbekend

A191 Grote stern

n.v.t.

Onbekend

Onbekend

Onbekend

A193 Visdief

n.v.t.

Onbekend

Onbekend

Onbekend

80

3

Afname van > 5 %

Nee

Bodemdiereters (op zee)
A062 Toppereend

per jaar
A063 Eider

2.500

445

Afname van < 5 %

Nee

per jaar
A065 Zwarte zee-eend

9.700

914

Geen statistisch

Nee

betrouwbare trend
aantoonbaar
A067 Brilduiker

330

110

Afname van > 5 %

Nee

per jaar

Bodemdiereters (op de slikken)
A048 Bergeend

360

916

Toename van > 5 %

Ja

Soort

Doel

Gemiddelde

Trend Voordelta

Doel

(draagkracht)

2012/2013 –

(2007-2018)

gehaald?

2017/2018
per jaar
A054 Pijlstaart

250

353

Toename van < 5 %

Ja

per jaar
A130 Scholekster

2.500

3462

Toename van < 5 %

Ja

per jaar
A132 Kluut

150

138

Toename van > 5 %

Nee

per jaar
A137 Bontbekplevier

70

157

Geen statistisch

Ja

betrouwbare trend
aantoonbaar
A141 Zilverplevier

210

328

Geen statistisch

Ja

betrouwbare trend
aantoonbaar
A144 Drieteenstrandloper

350

1320

Toename van > 5 %

Ja

per jaar
A149 Bonte strandloper

620

1482

Toename van > 5 %

Ja

per jaar
A157 Rosse grutto

190

214

Toename van < 5 %

Ja

per jaar
A160 Wulp

980

1421

Toename van < 5 %

Ja

per jaar
A162 Tureluur

460

222

Afname van < 5 %
per jaar

A169 Steenloper

70

144

Toename van > 5 %

Ja

per jaar

Planteneters en alleseters
A043 Grauwe gans

70

228

Toename van < 5 %

Ja

per jaar
A050 Smient

380

374

Geen statistisch

Nee

betrouwbare trend
aantoonbaar
A051 Krakeend

90

88

Geen statistisch
betrouwbare trend

Nee

Soort

Doel

Gemiddelde

Trend Voordelta

Doel

(draagkracht)

2012/2013 –

(2007-2018)

gehaald?

2017/2018
aantoonbaar
A052 Wintertaling

210

295

Toename van > 5 %

Ja

per jaar
A056 Slobeend

90

72

Geen statistisch

Nee

betrouwbare trend
aantoonbaar

A001

Roodkeelduiker

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.

Toelichting

Aantallen Roodkeelduikers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft
onder meer een functie als foerageergebied. De verspreiding in Nederland is
grotendeels beperkt tot de kustgebieden van de Noordzee, waarbij de Voordelta
veelal verreweg de grootste aantallen herbergt. In de reguliere tellingen is deze
soort slecht vertegenwoordigd, maar recent lijken de aantallen landelijk te zijn
toegenomen. Hotspot is het Brouwershavense Gat, waar ’s winters steeds hogere
aantallen verblijven. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau
is geen herstelopgave geformuleerd.

A005

Fuut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 280 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Fuut onder meer een functie als foerageergebied. De soort
is het hele jaar present, met lage aantallen in maart-mei en een piek in oktober, net
als in de Oosterschelde (in de rest van de delta winterpieken in januari). ’s Zomers
komen futen vooral voor in het water voor de Haringvlietsluizen, later in het seizoen
ook voor de Brouwersdam. Populatieaantallen fluctueren enigszins, er is geen
duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de oorzaak van de
landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A007

Kuifduiker

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Kuifduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder meer een
functie als foerageergebied. Het betreft het belangrijkste gebied na Grevelingen en
Oosterschelde. Recent is de populatie sterk toegenomen, net als in andere delen van

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

A017

Aalscholver

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 480 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Aalscholver onder meer een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is
het hele jaar present, met lage aantallen in februari/maart en een piek in augustus,
net als in de rest van de zoute delta (met uitzondering van het Veerse Meer). De
populatie is toegenomen als in de rest van het land, met verhoogde aantallen in de
tweede helft van de jaren 90 en recent weer wat lagere aantallen. 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 10 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Lepelaar onder meer een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Vooral in de
nazomer zijn de slikken van de Westplaat van belang, waarbij uitwisseling bestaat
met de Kwade Hoek, waar de aantallen vaak nog hoger zijn. Er is sprake van een
populatietoename, net als in andere delen van de regio. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A043

Grauwe gans

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Grauwe gans onder meer een functie als foerageergebied
en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de
foerageerfunctie. Populatieaantallen fluctueren, er is geen duidelijke toename zoals
in de rest van het land. Het aantalsverloop vertoonde een minimum in de tweede
helft van de jaren negentig, overeenkomstig de situatie bij grondeleenden. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.

A048

Bergeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 360 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Bergeend onder meer een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is

vooral in de zomer aanwezig, met lage aantallen in november-januari en hoge in
juni-september (met een ruidip in augustus), net als in de Westerschelde (in de rest
van de Delta winterpieken in januari-maart). Bergeenden komen vooral voor op de
Westplaat. Populatieaantallen fluctueren. 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 380 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Smient onder meer een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft vooral betrekking op de
slaapplaatsfunctie. De soort is een wintergast en een doortrekker, vooral aanwezig
in september-maart, maar anders dan in de rest van de Delta. De Voordelta herbergt
echter een fractie van de totale aantallen, met een doortrekpiek rond oktober. De
populatie is toegenomen volgens het landelijk beeld, maar met fluctuaties in relatie
tot de lage aantallen. 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 90 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Krakeend onder meer een functie als foerageergebied. De
soort is het hele jaar present, maar is vooral aanwezig in november-maart, net als de
rest van de zoute delta (met uitzondering van Oosterschelde, met zomerpiek). De
Krakeend komt met name voor in de buitenhaven van Stellendam, foeragerend op
algen en wieren tussen het basalt. De populatie is toegenomen, maar niet geheel
volgens het landelijk beeld; er waren relatief lage aantallen in de eerste helft van de
jaren negentig, vergelijkbaar met de patronen van andere grondeleenden (met name
Slobeend (A056)). 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 210 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Wintertaling onder meer een functie als foerageergebied.
Het aantalsverloop vertoonde een sterke najaarspiek in september/oktober (en
soms een tweede piek in december/januari door vorsttrek). De Wintertaling heeft in
de Voordelta een vroeger en korter verblijf dan elders in de zoute delta. Rond
midden jaren negentig was er sprake van lage aantallen, net als bij andere

grondeleenden, daarna heeft herstel plaatsgevonden. Behoud van de huidige
situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A054

Pijlstaart

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 250 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft onder meer een functie als foerageergebied. De Voordelta is één van de
belangrijkste gebieden in Nederland. De soort komt voor geconcentreerd in de
intergetijdegebieden. Rond midden jaren negentig waren er relatief lage aantallen
Pijlstaarten, net als bij andere grondeleenden. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A056

Slobeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Slobeend onder meer een functie als foerageergebied,
onder andere op Slufter en Sluftermeer op de Maasvlakte (deels buiten de
begrenzing). In de eerste helft van de jaren negentig waren er relatief lage aantallen,
vergelijkbaar met de patronen van andere grondeleenden (met name Krakeend
(A051)). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijke gunstige
staat van instandhouding.

A062

Topper

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Toppers waren in de periode 1993-97 van nationale en internationale
betekenis. Het gebied heeft onder meer een functie als foerageergebied. De soort is
een wintergast. Voorheen was de Voordelta het belangrijkste gebied in de Delta,
maar tegenwoordig is het ondergeschikt aan het Haringvliet. Het aantalsverloop
vertoont een piek rond 1995 en daarna een forse afname, herinnerend aan de
tijdelijke aanwezigheid in de Noordzeekustzone rond 1995 en het uitwijken van
andere schelpdiereters vanuit de Waddenzee in die periode (Haringvliet vertoont
echter niet dit patroon). De recente aantallen zijn echter lager dan die in de tweede
helft van de jaren tachtig.

A063

Eider

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.500 vogels (midwinter aantal).

Toelichting

Aantallen Eiders zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder meer een
functie als foerageergebied. Aantallen liggen weliswaar in de schaduw van die van
het Waddengebied, maar de Voordelta is belangrijk binnen het Deltagebied met drie
kwart van de Eiders (de rest grotendeels in de Oosterschelde). De trend in aantallen
heeft een negatieve tendens maar is niet significant door fluctuatie in relatie tot lage
aantallen. Door onvolledigheid van de oudere tellingen (hoge percentages
bijschatting in de trendgegevens) is een relatie met de situatie in de Waddenzee niet
uit te sluiten. Jaar op jaar fluctuaties worden veroorzaakt door al of niet aanwezig
zijn van grote winterconcentraties van enkele duizenden vogels. Deze fluctuaties
vertonen overeenkomst met die van de Zwarte zee-eend (A065) en zijn wellicht
verbonden aan jaarlijkse verschillen in beschikbaarheid van schelpdieren ter plaatse.
De recente afname zou, net als die in de Noordzeekustzone, een teken kunnen zijn
van herstel van de voedselsituatie in de Waddenzee. Behoud van de huidige situatie
is voldoende, de oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding
is niet gelegen in dit gebied.

A065

Zwarte zee-eend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 9.700 vogels (midwinter aantal).

Toelichting

Aantallen Zwarte zee-eenden zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder
meer een functie als foerageergebied. Het betreft het belangrijkste gebied na de
Noordzeekustzone. De soort is een wintergast. De hoogst bekende aantallen
stammen uit de jaren tachtig, sindsdien sterk fluctuerende, maar aanzienlijk lagere
aantallen. Behoud van de huidige situatie is voldoende ondanks de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding van de populatie.

Compensatieopgave vanuit de Tweede Maasvlakte:
Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal voor deze soort in het
bodembeschermingsgebied een compensatieopgave gelden. De aanleg en
aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte heeft op basis van worst case aannamen
een significant negatief effect op de Zwarte zee-eend. Ter compensatie zal de
kwaliteit van het leefgebied van deze soort in het bodembeschermingsgebied dienen
te worden verhoogd. De wijze waarop de compensatie zal plaatsvinden, is
nadrukkelijk geen onderdeel van dit besluit. Dat wordt, op basis van de voor de
aanleg en aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte te nemen besluiten op grond
van de Natuurbeschermingswet 1998, uitgewerkt in het beheerplan Voordelta.

A067

Brilduiker

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 330 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder meer een
functie als foerageergebied, vooral bij de Westplaat en bij de Brouwersdam. De

Voordelta is één van de belangrijkste gebieden in Nederland. Populatieaantallen zijn
significant toegenomen, ondanks fluctuaties. 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 120 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Middelste zaagbekken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft
onder meer een functie als foerageergebied. Het belang van het gebied is sterk
ondergeschikt aan dat van de Grevelingen, maar het is niettemin één van de
belangrijkste gebieden in Nederland. Het fluctuatiepatroon binnen de significante
toename is overeenkomstig met dat van de Grevelingen. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A130

Scholekster

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Scholekster onder meer een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd
op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is het belangrijkste gebied
na de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. Terwijl de aantallen in de
Oosterschelde afnamen en die in de Kwade Hoek fluctuaties vertoonden die
overeenkomen met die in de Westerschelde, zijn de aantallen in de Voordelta
(Westplaat) min of meer constant gebleven. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, de oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
niet gelegen in dit gebied.

A132

Kluut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 150 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Kluut onder meer een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd
op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De populatie is afgenomen met een
minimum in de tweede helft van de jaren negentig, dat ongeveer complementair is
met een maximum in de Kwade Hoek. Behoud van de huidige situatie is voldoende,
op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A137

Bontbekplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Bontbekplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder
meer een functie als foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen).
De Voordelta is één van de belangrijkste gebieden in Nederland. De aantallen zijn
eind jaren tachtig sterk afgenomen, sinds begin jaren negentig constant. De afname
gaat gepaard met een toename op de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van
de intergetijdegebieden (Bonte strandloper (A149), Rosse grutto (A157), Tureluur
(A162), Zilverplevier (A141), Kluut (A132)), en houdt wellicht verband met
verschuivingen in het aanbod aan intergetijdegebied in de regio, als gevolg van
erosie en sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A141

Zilverplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Zilverplevier onder meer een functie als foerageergebied
en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies
(gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen).

De Voordelta is het belangrijkste gebied na de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De
aantallen zijn sinds eind jaren tachtig afgenomen. De afname gaat gepaard met een
toename op de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van de
intergetijdegebieden (Bonte strandloper (A149), Rosse grutto (A157), Tureluur
(A162), Bontbekplevier (A137), Kluut (A132)) en houdt wellicht verband met
verschuivingen in het aanbod aan intergetijdegebied in de regio, als gevolg van
erosie en sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A144

Drieteenstrandloper

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 350 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Drieteenstrandlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder
meer een functie als foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies (gebaseerd optellingen van hoogwatervluchtplaatsen).
Het betreft het belangrijkste gebied na de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de
Westerschelde. De populatie is toegenomen volgens een patroon dat voldoet aan
het landelijke beeld. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau
is geen herstelopgave geformuleerd.

A149

Bonte strandloper

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 620 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Bonte strandloper onder meer een functie als
foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide
functies (gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De aantallen zijn
sinds eind jaren tachtig afgenomen. De afname gaat gepaard met een toename op
de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van de intergetijdegebieden
(Zilverplevier (A141), Rosse grutto (A157), Tureluur (A162), Bontbekplevier (137),
Kluut (A132)), en houdt wellicht verband met verschuivingen in het aanbod aan
intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie en sedimentatiepatronen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.

A157

Rosse grutto

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 190 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Rosse grutto onder meer een functie als foerageergebied
en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies
(gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is het
belangrijkste gebied na de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De
aantallen vertonen sinds eind jaren tachtig een afnemende tendens, hoewel de
trend door fluctuaties niet significant is. De afname gaat gepaard met een toename
op de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van de intergetijdegebieden
(Zilverplevier (A141), Bonte strandloper (A149), Tureluur (A162), Bontbekplevier
(137), Kluut (132)), en houdt wellicht verband met verschuivingen in het aanbod aan
intergetijdegebied in de regio, als gevolg van erosie en sedimentatiepatronen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.

A160

Wulp

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 980 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de Wulp onder meer een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd
op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). De Voordelta is het belangrijkste gebied
na de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De aantallen leken begin jaren
negentig wat af te nemen, maar namen recent toe net als in de Kwade Hoek en de
Oosterschelde, in tegenstelling tot die van ander steltlopersoorten. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A162

Tureluur

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 460 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Tureluurs zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder meer een
functie als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies (gebaseerd op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen).
De Voordelta is het belangrijkste gebied na de Waddenzee en de Ooster- en
Westerschelde. De aantallen zijn sinds eind jaren tachtig afgenomen. De afname
gaat gepaard met een toename op de Kwade Hoek, net als bij andere steltlopers van
de intergetijdegebieden (Zilverplevier (A141), Bonte strandloper (A149), Rosse
grutto (A1157), Bontbekplevier (A137), Kluut (A132)), en houdt wellicht verband met
verschuivingen in het aanbod aan intergetijdegebied in de regio, als gevolg van
erosie en sedimentatiepatronen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A169

Steenloper

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen Steenlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft onder meer een
functie als foerageergebied en als slaapplaats. De Voordelta is één van de
belangrijkste gebieden in Nederland, hoewel veruit ondergeschikt aan met name de
Waddenzee. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies (gebaseerd
op tellingen van hoogwatervluchtplaatsen). Populatieaantallen vertonen fluctuaties
die lijken op die van de Westerschelde, maar zonder negatieve tendens. Behoud van
de huidige situatie is voldoende, want er zijn geen aanwijzingen dat de oorzaak van
de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding in dit gebied is gelegen.

A177

Dwergmeeuw

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.

Toelichting

Aantallen Dwergmeeuwen zijn van (grote) nationale betekenis. Het gebied heeft
onder meer een functie als foerageergebied met name gedurende enkele weken
tijdens de doortrekperiode. De landelijke staat van instandhouding is matig
ongunstig als gevolg van een negatieve trend bij overwinterende vogels in het
IJsselmeer, terwijl trends in het algemeen gekoppeld zijn aan de situatie in de
broedgebieden. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de oorzaak van de
landelijk ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A191

Grote stern

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en behoud populatie.

Toelichting

De Grote stern is weer opgenomen vanwege de compensatieopgave voor de Tweede
Maasvlakte. Dit gebied heeft voor de Grote stern een belangrijke functie als

foerageergebied van de broedkolonies in de aangrenzende Natura 2000-gebieden
c.q. Deltawateren.

Compensatieopgave vanuit de Tweede Maasvlakte:
Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal voor deze soort in het
bodembeschermingsgebied een compensatieopgave gelden. De aanleg en
aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte heeft op basis van worst case aannamen
een significant negatief effect op de Grote stern. Ter compensatie zal de kwaliteit
van het leefgebied van deze soort in het bodembeschermingsgebied dienen te
worden verhoogd. De wijze waarop de compensatie zal plaatsvinden, is nadrukkelijk
geen onderdeel van dit besluit. Dat wordt, op basis van de voor de aanleg en
aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte te nemen besluiten op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998, uitgewerkt in het beheerplan Voordelta.

A193

Visdief

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en behoud populatie.

Toelichting

De Visdief is weer opgenomen vanwege de compensatieopgave voor de Tweede
Maasvlakte. Dit gebied heeft voor de Visdief een belangrijke functie als
foerageergebied van de broedkolonies in de aangrenzende Natura 2000-gebieden
c.q. Deltawateren.

Compensatieopgave vanuit de Tweede Maasvlakte:
Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal voor deze soort in het
bodembeschermingsgebied een compensatieopgave gelden. De aanleg en
aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte heeft op basis van worst case aannamen
een significant negatief effect op de Visdief. Ter compensatie zal de kwaliteit van het
leefgebied van deze soort in het bodembeschermingsgebied dienen te worden
verhoogd. De wijze waarop de compensatie zal plaatsvinden, is nadrukkelijk geen
onderdeel van dit besluit. Dat wordt, op basis van de voor de aanleg en
aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte te nemen besluiten op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998, uitgewerkt in het beheerplan Voordelta.

122 Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe – definitief
aanwijzingsbesluit
Procedure
Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is één van de 18 Natura 2000-gebieden die op
23 december 2009 door de minister van LNV definitief aangewezen zijn als Natura 2000-gebied. Het
aanwijzingsbesluit werd bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 16 februari 2010
(nr. 2212). De beroepstermijn liep van 19 februari tot en met 1 april 2010.

Tegen het aanwijzingsbesluit is bezwaar gemaakt en uiteindelijk ook door 13 appellanten
(waaronder 2 waterschappen, gemeente sluis en Vogelbescherming Nederland) beroep ingesteld bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze deed uitspraak op 28 december 2011
(zaaknummer 201003125/1/R2). Met uitzondering van het beroep van Vogelbescherming Nederland
werden alle beroepen, voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard.
De begrenzing van het aangewezen gebied en de instandhoudingsdoelstelling van de grote stern zijn
vervolgens gewijzigd. De grenswijziging betreft een uitbreiding op het Rammekensschor nabij de
Sloehaven ten oosten van Vlissingen (wijzigingsbesluit Programmadirectie Natura 2000 | PDN/2012122). Dit wijzigingsbesluit werd bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 26
september 2012 (nr. 19571).
Tegen het wijzigingsbesluit werd opnieuw bezwaar gemaakt en uiteindelijk door 6 appellanten
(Koninklijke Schelde Groep B.V., het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, C.RO
Ports Nederland B.V. Zeeland Seaports N.V., de provincie Zeeland en de vereniging Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Vogels) in beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Deze deed uitspraak op 25 september 2013 (zaaknummer 201210347/1/R2). Voor
zover ontvankelijk werden de beroepen ongegrond verklaard, waarmee het wijzigingsbesluit
onherroepelijk is geworden.

Door de definitieve aanwijzing als Natura 2000-gebied werd de status van speciale
beschermingszone Vogelrichtlijn gewijzigd en verviel die van Beschermd Natuurmonument van
delen van het gebied. Dat neemt niet weg dat als referentiesituatie de situatie op het moment van
aanwijzing als Vogelrichtlijngebied heeft te gelden, d.w.z. 24 maart 2000 voor de Westerschelde
resp. 18 juli 1995 voor het gedeelte van het Natura 2000-gebied in het Verdronken land van
Saeftinghe. Voor doelen die betrekking hebben op Habitatrichtlijnsoorten en habitattypen geldt 7
december 2004 als referentiedatum.

De procedure rond de ontpoldering van de Hedwigepolder heeft op 12 november 2014 geleid tot
het onherroepelijk worden van het definitieve rijksinpassingsplan (zaaknummer 201402491/1/R6).
Tegen het besluit tot voorlopige aanwijzing van de Hedwigepolder als Habitatrichtlijngebied
(onderdeel van het Natura2000-gebied Westerschelde & Saefthinge, d.d. 19 februari 2014) kon van
20 februari tot en met 2 april 2014 beroep worden ingesteld. Dit leidde op 30 september 2015 tot
vernietiging van het aanwijzingsbesluit (zaaknummer 201406597/2/R2).

Het beheerplan voor dit gebied werd door de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) vastgesteld
op 21 juni 2016 (beheerplan Deltawateren), in samenspraak met de staatssecretaris van EZ en
Gedeputeerde Staten van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dit beheerplan bestaat uit een
algemeen en een gebiedsspecifiek gedeelte. Tegen dit besluit werd bezwaar gemaakt en uiteindelijk
ook door 5 appellanten (WS Scheldestromen, stichting Red onze Polders en Vereniging voor
Beroepsvissers en 2 particulieren) beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Deze deed uitspraak op 11 juli 2018 (zaaknummer 201609268/1/R2. De beroepen werden,
voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard waarmee het besluit onherroepelijk is geworden. De
looptijd van het beheerplan is 2016-2022.

Bij besluiten van 11 november 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken beperkingen
gesteld aan de toegang tot de Natura 2000-gebieden "Haringvliet", "Oosterschelde", "Grevelingen",
"Hollands Diep", "Westerschelde & Saeftinghe" en "Veerse Meer" (TBB). Dit besluit werd
bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 18 november 2016 (nr. 62032). Tegen deze
besluiten is bezwaar gemaakt en uiteindelijk ook (door Aircraft Owners and Pilots Association
Netherlands (AOPA) en Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) beroep
ingesteld bij de rechtbank en uiteindelijk hoger beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. De laatste bevestigde door de uitspraak van 28 augustus 2019 (zaaknummer
201803223_1_r2) het oordeel van de rechtbank, waarna de besluiten onherroepelijk werden.

Op 5 maart 2018 werd via publicatie in de Staatscourant officieel bekendgemaakt dat een deel van
de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden gewijzigd zal worden vanwege al aanwezige
of juist ontbrekende waarden. De aanwijzingsbesluiten worden aangevuld met soorten en/of
habitattypen die wél in de gebieden voorkomen maar waarvoor kennelijk abusievelijk nog geen
instandhoudingsdoelstelling was geformuleerd. Omgekeerd zijn er ook soorten en/of habitattypen
uit het aanwijzingsbesluit geschrapt wanneer die bij nader inzien níet in een gebied bleken voor te
komen. In dit gebied is door dit ‘veegbesluit’ een instandhoudingsdoelstelling toegevoegd voor twee
soorten en twee habitattypen:

•
•
•
•

H1140 Slik- en zandplaten. Betreft het subtype:
- H1140B Slik- en zandplaten (Noordzeekustzone)
H2130 *Grijze duinen. Betreft het subtype:
- H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)
H1351 Bruinvis (Phocoena phocoena)
H1364 Grijze zeehond (Halichoerus grypus)

Habitattypen
•
•
•

H1110 Permanent overstroomde zandbanken; betreft het subtype:
− H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzeekustzone)
H1130 Estuaria
H1140 Slik- en zandplaten. Betreft het subtype (toegevoegd door ‘Veegbesluit’):

•

•
•

•
•
•
•
•

− H1140B Slik- en zandplaten (Noordzeekustzone)
H1310 Zilte pionierbegroeiingen; betreft de subtypen:
− H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
− H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
H1320 Slijkgrasvelden
H1330 Schorren en zilte graslanden; betreft de subtypen:
− H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
− H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2110 Embryonale duinen
H2120 Witte duinen
H2130 *Grijze duinen. Betreft het subtype (toegevoegd door ‘Veegbesluit’):
− H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)
H2160 Duindoornstruwelen
H2190 Vochtige duinvalleien betreft het subtype:
− H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Niet-vogelsoorten
•
•
•
•
•
•
•
•

H1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior)
H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)
H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
H1103 Fint (Alosa fallax)
H1351 Bruinvis (Phocoena phocoena; toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H1364 Grijze zeehond (Halichoerus grypus; toegevoegd door ‘Veegbesluit’)
H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)

Vogelsoorten (broedvogels)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A081 Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A137 Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A176 Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
A191 Grote stern (Sterna sandvicensis)
A193 Visdief (Sterna hirundo)
A195 Dwergstern (Sterna albifrons)
A272 Blauwborst (Luscinia svecica)

Vogelsoorten (niet-broedvogels)
•
•
•
•
•
•

A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A026 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A041 Kolgans (Anser albifrons)
A043 Grauwe gans (Anser anser)
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A050 Smient (Anas penelope)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A052 Wintertaling (Anas crecca)
A053 Wilde eend (Anas platyrhynchos)
A054 Pijlstaart (Anas acuta)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A069 Middelste zaagbek (Mergus serrator)
A075 Zeearend (Haliaeetus albicilla)
A103 Slechtvalk (Falco peregrinus)
A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A137 Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A140 Goudplevier (Pluvialis apricaria)
A141 Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A143 Kanoet (Calidris canutus)
A144 Drieteenstrandloper (Calidris alba)
A149 Bonte strandloper (Calidris alpina ssp. alpina)
A157 Rosse grutto (Limosa lapponica)
A160 Wulp (Numenius arquata)
A161 Zwarte ruiter (Tringa erythropus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)

Algemene doelen
Behoud en indien van toepassing herstel van:
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 zowel
binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
2. 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, die zijn
opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van
het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor
de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de structuur
en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten
waarvoor het gebied is aangewezen.

Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen

H1110

Permanent overstroomde zandbanken

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde zandbanken,
Noordzeekustzone (subtype B).

Toelichting

Het habitattype permanent overstroomde zandbanken, Noordzeekustzone (subtype
B) komt voor in het westelijk deel van het Natura 2000-gebied, ten westen van de
lijn Vlissingen-Breskens. De doelstelling is gericht op het voorkomen van de
achteruitgang van het habitattype in dit gebied.

H1130

Estuaria

Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting

De staat van instandhouding van dit habitattype is zeer ongunstig. Als gevolg van
menselijke ingrepen is de oppervlakte (hoogdynamisch) diep water in de
Westerschelde sterk toegenomen, waarbij de overgangen naar (laagdynamische)
ondiepere delen steil zijn geworden. Voor de Westerschelde houdt
kwaliteitsverbetering in: herstel van de afwisseling aan diverse deelecosystemen
(laagdynamische en hoogdynamische, diepe en ondiepe, zoete en zoute delen en
geleidelijke overgangen tussen al deze deelsystemen) met de bijbehorende hoge
biodiversiteit. De kwaliteitsverbetering komt ook ten goede aan de
instandhoudingsdoelstelling voor de belendende schorren (H1330). Voor dit gebied
is behoud van het meergeulenstelsel en uitbreiding van de oppervlakte met
laagdynamische delen (droogvallende platen en ondiepe wateren) noodzakelijk voor
kwaliteitsverbetering en duurzaam voortbestaan. Daarnaast is behoud van de zoetzout gradiënt binnen een min of meer stabiel traject van belang, evenals behoud van
geleidelijke overgangen naar schorren en duintjes.

H1140

Slik- en zandplaten (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit slik- en zandplaten, Noordzeekustzone (subtype B).

Toelichting

Het habitattype slik- en zandplaten, Noordzeekustzone (subtype B) komt voor in het
westelijk deel van het Natura 2000-gebied, ten westen van de lijn VlissingenBreskens, aansluitend op de permanent overstroomde zandbanken (H1110B) bij
Vlissingen en vooral bij de Verdronken Zwarte Polder.

H1310 Zilte pionierbegroeiingen
Doel

Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal
(subtype A) en behoud van oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen,
zeevetmuur (subtype B).

Toelichting

Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) is in dit gebied in de
afgelopen decennia sterk in oppervlakte achteruitgegaan. Duurzaam herstel gaat
samen met herstel van het habitattype estuaria (H1130): meer ruimte voor
natuurlijke dynamiek. Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur
(subtype B) komt over een geringe oppervlakte voor. Behoud is hier voldoende
omdat het subtype landelijk in gunstige staat van instandhouding verkeert.

H1320

Slijkgrasvelden

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype slijkgrasvelden is 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, heeft het hier een duidelijke functie als beschermingszone tegen het
eroderen van het habitattype schorren en zilte graslanden (H1330). Herstel van
begroeiingen van klein slijkgras wordt als weinig haalbaar ingeschat.

H1330

Schorren en zilte graslanden

Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en zilte graslanden,
buitendijks (subtype A), en behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte
graslanden, binnendijks (subtype B).

Toelichting

De verdeling van de schorren (H1330A) binnen het estuarium is momenteel niet in
evenwicht. In het oostelijke, brakke deel komen grote oppervlakten voor (onder
andere Saeftinghe), terwijl in het westelijke deel (tussen Vlissingen en Hansweert)
de oppervlakte veel geringer is. In het westelijke deel vindt nog steeds afbraak van
schorren plaats. Daarom wordt uitbreiding van de oppervlakte schorren nagestreefd,
naast verbetering van de kwaliteit. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding, is behoud van het binnendijkse subtype (B) in dit gebied voldoende.

H2110

Embryonale wandelende duinen

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype embryonale duinen komt thans in geringe oppervlakte voor. Van
belang is dat in het mondingsgebied de abiotische en ruimtelijke randvoorwaarden
aanwezig blijven om, in samenhang met habitattype witte duinen (H2120), dit
dynamische type te laten bestaan.

H2120

Witte duinen

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype witte duinen komt thans over een geringe oppervlakte voor. Van
belang is dat in het mondingsgebied de abiotische en ruimtelijke randvoorwaarden
aanwezig blijven om, in samenhang met habitattype embryonale wandelende
duinen (H2110), dit dynamische habitattype te laten bestaan.

H2130

*Grijze duinen (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A).

Toelichting

Het habitattype grijze duinen, kalkrijk (subtype A) komt op een beperkte oppervlakte
maar met goede kwaliteit voor op de Kaloot. Gezien de geïsoleerd liggende locatie,
waardoor uitbreiding niet op natuurlijke wijze mogelijk is, is behoud van de
oppervlakte voldoende.

H2160

Duindoornstruwelen

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype duindoornstruwelen komt over een geringe oppervlakte voor in de
duinen van een duinenkweldergebied. Om de kwaliteit te behouden moeten alle
successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig
ontwikkeld worden beoordeeld.

H2190

Vochtige duinvalleien

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B).

Toelichting

Het habitattype van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) komt met een geringe
oppervlakte voor in het gebied. Het habitattype heeft zich onder andere ontwikkeld
in een inlaag waar kalkrijke ondergrond vrijkwam. In één van de inlagen komt de
habitatsoort groenknolorchis (H1903) voor binnen het habitattype.

Instandhoudingsdoelstellingen niet-vogelsoorten

H1014

Nauwe korfslak

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting

Recente waarnemingen van de nauwe korfslak betreffen een populatie tussen
Cadzand en de Verdronken Zwarte Polder.

H1095

Zeeprik

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is voor de zeeprik van belang als
doortrekgebied. De populatie is afhankelijk van de ontwikkelingen bovenstrooms
van de Nederlandse grens in Vlaanderen. In het gebied Westerschelde & Saeftinghe
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk, omdat de oorzaak van de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding niet in dit gebied ligt.

H1099

Rivierprik

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

De Westerschelde is als doortrekgebied van Nederlands belang. In dit gebied zijn
geen herstelmaatregelen noodzakelijk. De populatie is afhankelijk van de
ontwikkelingen bovenstrooms van de Nederlandse grens in Vlaanderen.

H1103

Fint

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is als doortrekgebied voor de fint van
(potentieel) groot belang. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk.
De populatie is afhankelijk van de ontwikkelingen bovenstrooms van de Nederlandse
grens in Vlaanderen.

H1365

Gewone zeehond

Doel

Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie ten
behoeve van een regionale populatie van tenminste 200 exemplaren in het
Deltagebied.

Toelichting

De Westerschelde kan een bijdrage leveren aan de regionale doelstelling van ten
minste 200 exemplaren in het Deltagebied voor deze soort. Door het instellen van
rustgebieden kan verstoring worden voorkomen. De kwaliteit van het leefgebied is
mede afhankelijk van de ontwikkelingen bovenstrooms van de Nederlandse grens in
Vlaanderen.

H1903

Groenknolorchis

Doel

Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.

Toelichting

De groenknolorchis verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. De soort is binnen het gebied Westerschelde & Saeftinghe
uitsluitend bekend van de inlaag Hoofdplaat waar het voorkomt in het habitattype
vochtige duinvalleien, kalkrijk (H2190B).

H1351

Bruinvis (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied ten behoeve van behoud populatie.

Toelichting

De bruinvis wordt in de gehele Westerschelde (met name in de monding) met vrij
hoge aantallen waargenomen. De populatie maakt deel uit van die in de gehele
Noordzee. Het behoud van de omvang van het leefgebied en de populatie in de
Westerschelde maakt dan ook deel uit van een generieke bescherming op
internationaal niveau. Er is in dit gebied gekozen voor behoud van de kwaliteit van
het leefgebied omdat de kwaliteit daarvan al voldoende is.

H1364

Grijze zeehond (toegevoegd door ‘Veegbesluit’)

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting

De Westerschelde fungeert als foerageer- en rustgebied voor een relatief klein deel
van de Noordzeepopulatie.

Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels

A081

Bruine kiekendief

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 20 paren.

Toelichting

De bruine kiekendief is van oudsher een schaarse broedvogel in dit gebied. Vanaf de
jaren zeventig is de soort geleidelijk in aantal toegenomen tot een maximum van 23
paren in 2003. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. De draagkracht is afgeleid van het gemiddelde over de jaren 1999-2003
van 20 broedparen. Het gebied levert voldoende draagkracht voor een
sleutelpopulatie.

A132

Kluut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 2.000 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Zoommeer,
Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat. De populatie is alleen op regionaal
niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. Het
gebied draagt bij aan de draagkracht ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 2% en maximaal 14%
van de broedpopulatie van het Deltagebied in het onderhavige gebied. Kleine
aantallen kluten broeden van oudsher langs de Westerschelde (ten minste 150
paren). Het ontbreken van uitgestrekte oeverzones biedt weinig
broedmogelijkheden. Na een niveau van ten minste 200 paren begin jaren tachtig
liepen de aantallen terug. De stand kenmerkt zich door sterke fluctuaties: in de
periode 1988-2002 minimaal 64 (1989) en maximaal 190 paren (2000). In 2003
kwam het aantal echter weer flink boven de 200: 278 paren.

A137

Bontbekplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 100 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde,
Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat. De populatie is alleen op regionaal
niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. Het
gebied draagt bij aan de draagkracht ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 9% en maximaal 22%
van het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied.
Evenals bij de kluut zijn de aantallen bontbekplevieren langs de Westerschelde
relatief bescheiden. In de meeste jaren werden minder dan 10 paren geteld.

Recentelijk zijn de aantallen wat hoger met 22 paren in 2002 en 20 in 2003. De
meeste paren broeden langs de kust van Zuid-Beveland op door de mens gecreëerde
zandige terreinen.

A138

Strandplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Duinen Goeree & Kwade Hoek, Haringvliet, Krammer-Volkerak,
Grevelingen, Oosterschelde, Zoommeer, Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat.
De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied. Het gebied draagt bij aan de draagkracht ten
behoeve van een regionale sleutelpopulatie. In de periode 1999-2008 broedde
minimaal 8% en maximaal 25% van het regionale doelniveau van het Deltagebied in
het onderhavige gebied. Strandplevieren broeden tegenwoordig verspreid langs de
Westerschelde in relatief bescheiden aantallen: maximaal 40 paren met een
uitschieter in 1999 van 55 paren. Begin jaren tachtig konden nog circa 80 paren
worden geteld. De meeste paren broeden nu langs de kust van Zuid-Beveland.
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.

A176

Zwartkopmeeuw

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 400 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Zoommeer en Westerschelde &
Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het
sterk wisselende voorkomen per gebied. Vanaf 1981 broeden geregeld enige
zwartkopmeeuwen langs de Westerschelde; soms net binnendijks. Eind jaren
negentig ontstond een flinke kolonie op het Zuidgors bij Ellewoutsdijk: 86 paren in
2001. In het gehele gebied fluctueerde het aantal paren tussen 1999-2003 tussen 3
en 87 paren. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 1% en maximaal 48% van
het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende.

A191

Grote stern (gewijzigde doelstelling sinds 2012)

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 6.200 paren.

Toelichting

In het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe geldt voor de grote stern als
broedvogel een behoudsdoelstelling. Deze is geformuleerd als een regionale
doelstelling voor het Deltagebied waarvan dit Natura 2000-gebied deel uitmaakt.
Het doelniveau is gelijkgesteld aan de gemiddelde populatie van de grote stern in
het Deltagebied in de peilperiode 1999-2003: 6.200 broedparena. In de peilperiode
waren dit broedkolonies van de grote stern gelegen in de Natura 2000-gebieden
Grevelingen (gebiedsnummer 115) en Westerschelde & Saeftinghe.
De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde & Saeftinghe.
De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk
wisselende voorkomen per gebied. 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. In de periode 19992008 broedde minimaal 0% en maximaal 74 % van het regionale doelniveau van het
Deltagebied in het onderhavige gebied. De populatie van de grote stern in ZuidwestNederland en aangrenzend België moet als één geheel worden beschouwd. Op de
Hooge Platen heeft een kolonie zich gevestigd in 1987. In de jaren daarna groeide de
kolonie langzaam, ten dele ten koste van de kolonie op de Hompelvoet. Hoogste
aantal werd geteld in 2002: 4.600 paren. In dit gebied wordt behoud nagestreefd,
omdat de potentie van het gebied voor herstel onvoldoende is. Het gebied draagt bij
aan de draagkracht ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

A193

Visdief

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 6.500 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Zoommeer
en Westerschelde & Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal niveau
gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. Van oudsher
broeden rond de 1.000 paren visdieven in de Westerschelde. Op het dieptepunt in
de jaren zestig hooguit enkele honderden. Daarna trad sterk herstel op via circa 500
paren in begin jaren tachtig tot ten minste 1.000 rond de eeuwwisseling (maximaal
1.545 in 2000). De Hooge Platen zijn in toenemende mate van belang als broedplaats
met in 2002 1.100 paren. Ook op Saeftinghe is de visdief van oudsher een
broedvogel in enkele honderden paren (bijvoorbeeld 400 paren in de jaren
zeventig). Na een niveau van ten minste 300 paren begin jaren tachtig liepen de
aantallen weer op. De stand op Saeftinghe kenmerkt zich door sterke fluctuaties: in
de periode 1987-2000 minimaal 283 (2000) en maximaal 522 paren (1991). In 2001
en 2002 werden zeer afwijkende aantallen vastgesteld: respectievelijk 869 en 71.
Het uitzonderlijk lage aantal in 2002 wordt geweten aan het weinig voorhanden zijn
van de favoriete nestlocaties in de vorm van pakketten “veek” (opgespoeld
plantenmateriaal dat bij hoge waterstanden gaat drijven). Voor het gebied als geheel
bedroeg het gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003 1.600 met een
maximum van 1.969 in 2001. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 8% en

maximaal 30% van het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige
gebied. 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.

A195

Dwergstern

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 300 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde en
Westerschelde & Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd
vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. In vroegere jaren kwamen
doorgaans minder dan 50 paren dwergsterns tot broeden in de Westerschelde. Op
het dieptepunt van de populatie in de jaren zestig kwamen slechts enkele paartjes
tot broeden. Daarna is herstel van de populatie opgetreden tot een maximum van
203 paren in 1987. In het afgelopen decennium kwamen jaarlijks circa 100 paren tot
broeden (maximaal 140 in 1997). In de periode 1999-2008 broedde minimaal 28% en
maximaal 83% van het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige
gebied. Ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet voor
uitbreiding van de populatie gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen in
het Deltagebied.

A272

Blauwborst

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 450 paren.

Toelichting

De eerste aanwijzing van broedende blauwborsten (tevens voor Zeeland) stamt uit
1947. Pas vanaf de jaren zestig werd het een regelmatige broedvogel en vanaf de
jaren zeventig is de stand sterk toegenomen. In 1997 werden circa 620 paren geteld.
Vooral in de rietruigten van Saeftinghe is de blauwborst inmiddels een talrijke
broedvogel. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud op het
gemiddelde niveau van 1999-2003 voldoende. Het gebied heeft voldoende
draagkracht voor een sleutelpopulatie.

Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels

A005

Fuut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de fuut met name een functie als foerageergebied. De soort is
vooral een wintergast, met de hoogste aantallen in oktober - februari, net als in de
rest van de zoute Delta (met uitzondering van Voordelta). Vroeger kwam een veel
scherpere piek voor in januari. De populatie is afgenomen sinds midden jaren
negentig, maar daarvoor bestonden sterke fluctuaties. Het patroon vertoont
overeenkomsten met dat van middelste zaagbek (A069) en nonnetje (A068) en wijkt
op vergelijkbare wijze af van het patroon in de andere deltawateren. Waarschijnlijk
spelen veranderingen in de beschikbaarheid van vis in de Westerschelde een rol.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de
landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A026

Kleine zilverreiger

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen kleine zilverreigers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name een functie als foerageergebied. Na de Grevelingen levert
de Westerschelde & Saeftinghe in Nederland de grootste bijdrage. De soort is het
hele jaar aanwezig, maar met een sterke piek in augustus/september. Saeftinghe is
één van de bolwerken, de reigers jagen hier op vis en garnalen. De kleine zilverreiger
is aanwezig sinds begin jaren negentig en sindsdien snel 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 met name een functie als foerageergebied en slaapplaats. Vooral in
Saeftinghe bevinden zich hoge aantallen in september. In de loop van de jaren
negentig is de populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A041

Kolgans

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 380 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de kolgans met name een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting en de trendanalyse hebben betrekking op de
foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is mogelijk belangrijker, maar er zijn niet
voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De slaapplaats is van
regionale betekenis. Aantallen fluctueren, maar met een negatieve trend. Het aantal
slapende vogels is groter dan het aantal foeragerende vogels, tot de orde van
grootte van 4.000 vogels. Deze vogels zijn vooral afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen
en Zuid-Beveland. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.

A043

Grauwe gans

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen grauwe ganzen zijn van grote nationale en grote internationale betekenis.
Het gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De slaapplaatsfunctie, van regionale betekenis, betreft vooral de grauwe
ganzen die in Zeeuws-Vlaanderen foerageren. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies. De Westerschelde & Saeftinghe, het Haringvliet en het
Hollands Diep leveren de grootste bijdrage aan de grauwe gans in Nederland. Sinds
midden jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen, recent lijken de aantallen af
te vlakken, waarbij in Saeftinghe aantallen van 50.000-75.000 vogels zijn bereikt
(circa 30% van de internationale populatie). Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. De doelstelling
heeft geen betrekking op de eventuele functie van het gebied als broedgebied voor
deze soort.

A048

Bergeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen bergeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Na de Waddenzee levert
het gebied de grootste bijdrage. Net als in de Voordelta, maar in tegenstelling tot de
andere zoute deltawateren gaat het vooral om een (na)zomervogel, met hoge
aantallen in juni-oktober. Er is geen dip in augustus voor de ruitrek, hoewel een deel
wel wegtrekt (Waddenzee), maar een toenemend aantal, recent 4.000-10.000
vogels, blijft tegenwoordig om in het gebied zelf te ruien. Sinds het begin van de
jaren negentig is er een doorgaande populatietoename, die sterker is dan in de
andere zoute Deltawateren. 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 16.600 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name een functie als foerageergebied en slaapplaats. De
slaapplaats is van regionale betekenis. De draagkrachtschatting heeft betrekking op
beide functies. Na de Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage. De soort is
een wintergast, hoogste aantallen aanwezig in september-maart. De smient komt
sterk geconcentreerd voor in Saeftinghe, waar 30.000-50.000 vogels overwinteren.
Sinds de jaren tachtig is de populatie toegenomen met een factor drie, sterker dan in
de andere zoute Deltawateren. Recent heeft echter een kentering plaatsgevonden,
waardoor deze voorsprong weer verdwijnt. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. De doelstelling
heeft geen betrekking op de eventuele functie van het gebied als broedgebied voor
deze soort.

A051

Krakeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de krakeend met name een functie als foerageergebied. De
soort is het hele jaar aanwezig, maar vooral in het winterhalfjaar, met een
doortrekpiek in september en hoogste aantallen in december-februari. De populatie
is toegenomen zoals bijna overal, maar minder sterk dan in Grevelingen en
Oosterschelde, waar de absolute aantallen tegenwoordig aanzienlijk hoger zijn dan
in de Westerschelde & Saeftinghe. 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 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen wintertalingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied levert na de
Waddenzee, Lauwersmeer en Oostvaardersplassen de grootste bijdrage. Binnen het
gebied komt de soort geconcentreerd voor in Saeftinghe. De wintertaling is vooral
aanwezig in de winter, met de hoogste aantallen in september-maart. De populatie
is toegenomen, weliswaar met sterke fluctuaties. De aantalsontwikkeling vertoont
overeenkomsten met die van andere grondeleenden (verhoogde aantallen sinds
2000/2001 zoals ook bij wilde eend (A053), pijlstaart (A054), slobeend (A056),
krakeend (A051)), zodat veranderingen in voedselhabitat waarschijnlijk een rol
spelen. Bij enkele van deze soorten is dit patroon echter ook in andere wateren
zichtbaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.

A053

Wilde eend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 11.700 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen wilde eend zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
met name een functie als foerageergebied. Na de Waddenzee levert het gebied de
grootste bijdrage. De soort is het hele jaar aanwezig, maar met lage aantallen in
maart-mei. De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten met die van andere
grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 2000/2001 zoals ook bij wintertaling
(A052), pijlstaart (A054), slobeend (A056), krakeend (A051)), zodat veranderingen in
voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van deze soorten is dit
patroon echter ook in andere wateren zichtbaar. 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 1.400 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. Na de Waddenzee
levert het gebied de grootste bijdrage. De soort is een wintergast, aanwezig in
september-maart, hoogste aantallen in oktober - januari, met een beperkte
doortrekpiek in oktober. De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten met die
van andere grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 2000/2001 zoals ook bij wilde
eend (A053), wintertaling (A052), slobeend (A056), krakeend (A051)), zodat
veranderingen in het voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van
deze soorten is dit patroon echter ook in andere wateren zichtbaar. De toename
wordt bij de pijlstaart mede veroorzaakt door verbreding van het seizoen. Behoud

van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.

A056

Slobeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de slobeend met name een functie als foerageergebied. De
soort is het hele jaar present, met lage aantallen in juni/juli en doortrekpieken in
september en maart/april. De aantallen zijn laag in vergelijking met andere
Deltawateren, ook in Saeftinghe. De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten
met die van andere grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 2000/2001 zoals ook
bij wilde eend (A053), pijlstaart (A054), wintertaling (A052), krakeend (A051)), zodat
veranderingen in het voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van
deze soorten is dit patroon echter ook in andere wateren zichtbaar. 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 30 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de middelste zaagbek met name een functie als
foerageergebied. De soort is een wintergast, aanwezig in oktober-april, met hoogste
aantallen in december-maart. Sinds midden jaren negentig is de populatie nogal
afgenomen in een patroon dat overeenkomsten vertoont met dat van fuut (A005) en
nonnetje (A068) en op vergelijkbare wijze afwijkt van het patroon in de andere
deltawateren, zodat waarschijnlijk veranderingen in de beschikbaarheid van vis in de
Westerschelde een rol spelen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.

A075

Zeearend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2 vogels (seizoensmaximum).

Toelichting

Aantallen zeearenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied levert één van de
grootste bijdragen in Nederland. Populatieaantallen lijken toe te nemen, maar de
gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. 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 8 vogels (seizoensmaximum).

Toelichting

Aantallen slechtvalken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
met name een functie als foerageergebied. Het betreft één van de belangrijkste
gebieden voor de slechtvalk in Nederland. Aantallen lijken stabiel, maar de gegevens
zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A130

Scholekster

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 7.500 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen scholeksters zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort onder andere een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort foerageert in het
intergetijdengebied en overtijt met name op de Hooge Plaaten, in minder mate op
Ossenisse en Braakmanhaven. Het seizoensverloop is vergelijkbaar met de
Oosterschelde, met de hoogste aantallen in augustus-februari. De
populatieontwikkeling is echter heel anders, met tijdelijk verhoogde aantallen in het
midden van de jaren negentig in plaats van een meer doorgaande afname zoals in de
Oosterschelde. Een abrupte afname van 1998/1999 op 1999/2000 suggereert een
afname van de draagkracht, maar de aantallen zijn niet lager dan in de tweede helft
van de jaren tachtig en de afname is inmiddels gestabiliseerd. Ondanks de bijdrage
van de Westerschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is
gekozen voor behoud, omdat herstel van het leefgebied niet realistisch lijkt.

A132

Kluut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 540 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen kluten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar present,
maar met duidelijke doortrekpieken in oktober/november en maart/april en zonder
zwaartepunt in het voorjaar zoals in de Oosterschelde. Het aantalsverloop vertoont
een toenemende tendens, maar met sterke fluctuaties en is niet significant. Behoud
van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.

A137

Bontbekplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 430 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen bontbekplevieren zijn van nationale en internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Na de
Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage voor de populatie die naar
West/Zuid-Afrika trekt. Voor de populatie die in West-Europa en Noord-Afrika
overwintert levert het gebied na de Waddenzee en de Oosterschelde de grootste
bijdrage. De soort is grotendeels doortrekker met een scherpe piek in aantallen in
september die wordt toegeschreven aan de eerstgenoemde 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 een dal in de eerste helft van de jaren negentig
maar herstelde zich daarna, om de laatste jaren weer wat af te nemen. Over het
geheel is sprake van een beperkte afname. Ondanks grote fluctuaties is er een
overeenkomst met het aantalsverloop in de verschillende zoute deltawateren, zodat
het waarschijnlijk is dat de oorzaken van de veranderingen ten minste gedeeltelijk
buiten de Delta liggen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.

A138

Strandplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen strandplevieren zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de
grootste bijdrage in Nederland. De soort is aanwezig in het zomerhalfjaar, maar net
als in de Oosterschelde met een sterk accent op de periode van de najaarstrek, met
een scherpe piek in augustus. Eind jaren tachtig is de populatie fors afgenomen,
deze afname heeft zich na een onderbreking in het midden van de jaren negentig, in
de recente jaren voortgezet. 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 1.600 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen goudplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is aanwezig in het
winterhalfjaar. De hoogste aantallen komen voor in oktober-februari, met een sterke
piek in november, net als elders in de zoute Delta. De voorjaarspiek van
februari/maart komt in de Westerschelde & Saeftinghe minder naar voren. Net als in
de Oosterschelde en beantwoordend aan het landelijke beeld van de
monitoringsgebieden, vertoont het aantalsverloop een toename sinds begin jaren
negentig. De landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding heeft zijn oorsprong
in een afname van de (veel grotere) aantallen in de landelijke gebieden buiten het
monitoringsnetwerk. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke
oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in
dit gebied.

A141

Zilverplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen zilverplevieren zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee, Noordzeekustzone en de Oosterschelde de grootste bijdrage. 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. De voorjaarpiek
is meer prominent aanwezig dan in de Oosterschelde. Rond midden jaren negentig
waren tijdelijk verhoogde aantallen aanwezig. Het patroon lijkt sterk op dat van de
Oosterschelde, en is in een wat positievere variant ook in de Waddenzee terug te
vinden De oorzaken zullen ten minste voor een deel buiten Nederland liggen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.

A142

Kievit

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.100 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de kievit met name 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 en de
Oosterschelde (de verspreiding is echter diffuus). Populatieaantallen zijn sinds de
jaren tachtig verdubbeld. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A143

Kanoet

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 600 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen kanoeten waren in 1993-1997 van internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De betekenis van het
gebied is ondergeschikt aan die van de Waddenzee en de Oosterschelde, maar het is
wel het derde foerageergebied van de kanoet in Nederland. Op de
hoogwatervluchtplaats overwinteren in de regel enkele duizenden vogels op de
Hooge Platen. De hoogste aantallen van de ondersoort islandica komen eind herfst
en in de winter, van oktober tot februari, voor. De ondersoort canutus trekt door in
veel lagere aantallen in augustus. Er is een kleine voorjaarspiek in mei. De aantallen
laten een beperkte afname zien die echter binnen het deltagebied bijna
verwaarloosbaar is ten opzichte van de doorgaande toename in de Oosterschelde.
Ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is gekozen voor

behoud gezien de toename in de Delta en omdat herstel van leefgebied niet
realistisch lijkt.

A144

Drieteenstrandloper

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.000 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen drieteenstrandlopers zijn van nationale en internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied
levert na de Waddenzee en de Noordzeekustzone de grootste bijdrage. De soort is
het hele jaar aanwezig, maar met lage aantallen, tot afwezig in juni/juli en een zeer
sterke voorjaarspiek in mei; de najaarspiek die met name in de Oosterschelde
duidelijk optreedt is hier veel minder prominent. Het aantalsverloop vertoont een
sterke toename, net als in de Oosterschelde en de Voordelta. De landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is niet gebaseerd op een negatieve trend maar
op verstoring door recreatiedruk in het leefgebied. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A149

Bonte strandloper

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 15.100 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen bonte strandlopers zijn van nationale en internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied
levert na de Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is een
wintergast, met hoogste aantallen in november-januari. Populatieaantallen zijn
stabiel, maar net als bij een aantal andere soorten met schijnbaar cyclische
fluctuaties die sterk overeenkomen met die van de Oosterschelde en die
waarschijnlijk worden gestuurd door strenge winters (via invloed daarvan op
voedselbeschikbaarheid). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.

A157

Rosse grutto

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.200 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de rosse grutto met name een functie als foerageergebied en
als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De
betekenis van het gebied is ondergeschikt aan die van de Waddenzee en de
Oosterschelde, maar het betreft wel het derde foerageergebied van de rosse grutto
in Nederland. De soort foerageert in de intergetijdengebieden, overtijt met name op
de Hooge Platen. De rosse grutto overwintert ook in het gebied, maar hogere

aantallen komen voor tijdens de najaarstrek in augustus en sterk verhoogde
aantallen tijdens de voorjaarstrek in mei. De aantallen zijn net als in de
Oosterschelde en de Voordelta opvallend stabiel. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A160

Wulp

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen wulpen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en Oosterschelde de grootste bijdrage, maar met aanzienlijk lagere
aantallen. Vanuit het intergetijdengebied wordt voornamelijk op de Hooge Platen
overtijt. Het seizoensverloop vertoont net als in de Oosterschelde een grote
doortrekpiek in augustus/september, iets lagere aantallen overwinteraars en een
voorjaarspiek in januari-maart. Deze ligt lager dan de najaarspiek. Populatieaantallen
zijn stabiel met enige fluctuatie. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A161

Zwarte ruiter

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 270 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen zwarte ruiters zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. Saeftinghe is verreweg het
belangrijkste deel van het gebied. In mindere mate is ook de Inlaag 1887 bij
Ellewoutsdijk van belang. De soort is een doortrekker en komt sterk geconcentreerd
voor in de nazomer/herfst met hoogste aantallen in juli-september en een piek in
juli/augustus. De soort is in dit gebied duidelijk eerder aanwezig dan in de
Oosterschelde. Er zijn veel lagere aantallen tijdens de voorjaarstrek in april/mei. De
aantallen zijn min of meer stabiel, mogelijk een lichte toename, met sterke
fluctuaties die overeenkomsten vertonen met die in de Oosterschelde en doen
denken aan die van andere soorten (bonte strandloper (A137); effecten strenge
winters). De zwarte ruiter heeft een voorkeur voor de meest slikkige gebieden.
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.

A162

Tureluur

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen tureluurs zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De hoogste aantallen zijn
aanwezig in de zomer, met een sterke piek in juli en een kleinere in april. De
aantallen vertonen geen duidelijke trend, maar fluctueren in een patroon dat
vergelijkbaar is met dat van de Oosterschelde en met de patronen van de zwarte
ruiter (A161) en de bonte strandloper (A149), hetgeen suggereert dat fluctuaties in
voedselaanbod en/of strenge winters een rol spelen. Behoud van de huidige situatie
is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A164

Groenpootruiter

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen groenpootruiters zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. Het seizoensverloop is
vergelijkbaar met dat van de tureluur (A162), met een hoge piek tijdens de
najaarstrek in augustus en een lage in mei. In de wintermaanden is de soort
nagenoeg afwezig. Net als elders in de Delta vertonen de aantallen een duidelijke
toename. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.

A169

Steenloper

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 230 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen steenlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar
present maar met lage aantallen in juni en juli. De aantallen lijken enigszins te zijn
afgenomen, maar deze trend is niet significant. Omdat herstel van het leefgebied
niet realistisch lijkt en gezien de beperkte bijdrage van de Westerschelde aan de
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding , is gekozen voor behoud.
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1

Inleiding

1.1
Algemeen
Het recreatiepark Waterpark Veerse Meer wordt herontwikkeld. Het park krijgt meer
voorzieningen en zal gericht zijn op families. Het park krijgt ook een ruimere opzet,
waardoor het uitbreidt in noordoostelijke richting. De situering van het vakantiepark is
weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1

Situering vakantiepark (rood omcirkeld)

Voor de herontwikkeling van het recreatiepark Waterpark Veerse Meer is een participatietraject opgestart voor de landschappelijke inpassing van het park. Dit is enerzijds gedaan
met experts van bijvoorbeeld de provincie, Waterschap Scheldestromen en de Zeeuwse
Milieu Federatie en anderzijds met de omwonenden. Het resultaat is een landschapsplan
met daarin nieuwe kreken (uitbreiding oppervlaktewatersysteem).
Door de kreken komt het zoute water uit het Veerse Meer verder landinwaarts. Hierdoor kan
de verzilting binnendijks toenemen. Aan de oostzijde en zuidzijde van het vakantiepark is
een zoetwaterreservoir gelegen met een beschermde status. Deze zoetwatervoorraad wordt
gebruikt voor de besproeiing van omliggende landbouwgronden.
In verband met een (geringe) wijziging in het ontwerp en dat er rekening gehouden wordt
met de situatie dat de baanrotatie van het vliegveld niet door gaat, is de rapportage
‘Waterpark Veerse Meer Arnemuiden, Geohydrologisch onderzoek’ (Sweco, referentienummer SWNL0262907 d.d. 26-06-2020) aangepast. De aanpassingen zijn in dit rapport
verwerkt.
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1.2
Doelstelling
In dit rapport is gekeken naar de geohydrologische effecten van de herinrichting van het
oppervlaktewatersysteem op de omgeving. Daarnaast is het effect van het zoutwater op de
omgeving beschouwd.
1.3
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is achtergrondinformatie gegeven met betrekking tot de bodemopbouw,
grondwater en oppervlaktewatersysteem. Vervolgens is de voorgenomen planontwikkeling
beschreven in hoofdstuk 3, waarna de effecten zijn beschreven op basis van een grondwatermodellering (hoofdstuk 4). Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen
weergegeven.
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2

Achtergrondinformatie

2.1
Algemeen
Ten behoeve van de aanleg van een krekenstelsel dient inzicht te worden verkregen in de
opbouw van de bodem, het heersende grondwaterregime en de terreingesteldheid. In dit
hoofdstuk is ingegaan op deze aspecten. De geïnventariseerde gegevens zijn afkomstig
van de volgende bronnen:
[1] Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, Rijkswaterstaat, 2011);
[2] Bodemkaart van Nederland (Alterra, 2000);
[3] Grondwatergegevens uit DINO-loket (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) en
REGIS II.1 (Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem (NITG-TNO);
[4] Proefboring en geohydrologische beschouwing Waterpark Veerse Meer te Arnemuiden
(Brontechnologie, kenmerk 0190205DR, d.d. 7 februari 2020).
De achtergrondinformatie dient als basis voor de berekeningen in hoofdstuk 3.
2.2
Maaiveldhoogten
De hoogte van het huidig maaiveld bevindt zich op circa NAP +0,3 m à NAP +1,7 m.
2.3

Bodemopbouw

Ondiepe bodemopbouw
Uit de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, blijkt dat de bodem binnen het
deelgebied voornamelijk bestaat uit kalkhoudende zandgronden(Bodemcode ZN40A) en
zeekleigronden zonder een minerale eerdlaag( Bodemcode MN22A en Bodemcode
MN82A).
De eilanden en eilandjes in Het Veerse Meer bestaan voornamelijk uit kalkhoudende
zandgronden, het zeer fijne zand bevat weinig organisch materiaal(1-5% lutum). Plaatselijk
is een zavel- of kleidek aanwezig.
Verder bestaat het gebied uit zeekleigronden, die behoren tot de kalkrijke poldervaaggronden. Ze kenmerken zich door een ondiepe zandlaag ≥ 20 cm of een zandondergrond
die begint tussen de 40 en 80 cm. Het is zeer fijn zand met bovenin 3-8% lutum, naar
beneden toe neemt het lutumgehalte af (zie figuur 2.1). Ze zijn onderverdeeld naar zwaarte
van de bouwvoor.
In het zuidwestelijke deel van het gebied kan er een kleilaag voorkomen tot NAP -5 m.
Verder richting het noordoosten wordt de deklaag van wisselend zavel of klei, dunner en
reikt tot NAP -1 m en NAP -2 m.
Diepere bodemopbouw
Onder een deklaag van klei, zavel en zand van maximaal NAP -5 m bestaat de ondergrond
tot circa NAP -28,5 m uit fijn zand(formatie van Naaldwijk, laagpakket van Walcheren).
Hieronder bevindt zich tot circa NAP -30,5 m matig fijn tot zeer grof zand met kleilagen
(Eem-formatie). Vervolgens bestaat de bodem uit een laag met matig fijn tot matig grof zand
en klei(formatie van Peize en Waalre) tot circa NAP -48,3 m.
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Figuur 2.1

Variaties profielopbouw bij kalkrijke vaaggronden

Schematisatie
In de beschrijving van de bodemopbouw is ingegaan op de samenstelling van de bodem.
Door middel van een geohydrologische schematisatie wordt een indruk verkregen van de
opbouw van de diepere ondergrond en de bijbehorende geohydrologische variabelen.
Hierbij worden watervoerende pakketten en slecht doorlatende (scheidende) lagen
onderscheiden.
In een watervoerend pakket treedt overwegend horizontale grondwaterstroming op, terwijl in
een scheidende laag voornamelijk verticale grondwaterstroming optreedt. Watervoerende
pakketten worden beschreven met de doorlaatfactor (K-waarde in m/dag), hetgeen het
quotiënt is van het aantal meter dat grondwater per dag door het watervoerend pakket zal
afleggen (in m/dag).
Scheidende lagen worden beschreven met een hydraulische weerstand (c-waarde: in
dagen), hetgeen het quotiënt is van de dikte (in m) en de verticale doorlaatfactor (in m/dag)
van de laag. De geohydrologische basis is een slecht doorlatende laag, die vanwege de
dikte en/of opbouw vrijwel ondoorlatend is.
In tabel 2.1 staat de geohydrologische schematisatie weergegeven voor Waterpark
Veerse Meer. Deze zijn gebaseerd op REGIS II.2 van TNO-NITG.
Tabel 2.1

Overzicht van de geohydrologische formaties en parameters

Diepte
(m +NAP)
1,7 à 0,3 tot -1,0 à -5,0
-1,0 à -5,0 tot -24
-24 tot -27
-27 tot -41
-41 tot -42
-48 tot -73
<-73

Samenstelling

Formatie

Geohydr. eenheid

Zand, zavel, klei
Fijn tot matig grof
zand
Klei
Matig grof zand
Leem
Matig fijn tot matig
grove zanden
Klei

Holoceen
Naaldwijk,
Walcheren
Eem
Peize-Waalre
Oosterhout
Oosterhout

Deklaag
Watervoerend pakket

Ruppel

Geohydrologische basis

Scheidende laag
Watervoerend pakket
Scheidende laag
Watervoerend pakket

Doorlaatfactor
(m/d)

Weerstand
(d)
150-700

5
200
5-10
50-100
15 tot 30
>10.000

* Volgens REGIS is de kleilaag aanwezig van NAP -28,5 m tot NAP -30,5 m
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2.4

Grondwater

Grondwatertrappen
Als gevolg van seizoensfluctuaties verandert de freatische grondwaterstand en de
stijghoogte van het diepere grondwater. De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en
de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) geeft de range weer, waartussen de
grondwaterstand zich gedurende het grootste deel van het jaar beweegt. Dit kan vertaald
worden naar een klasse-indeling: grondwatertrappen (Gt). In tabel 2.2 zijn de grondwatertrappen weergegeven, zoals deze in de Bodemkaart van Nederland gehanteerd worden.
Tabel 2.2

Grondwatertrappen

Grondwaterstand

Grondwatertrap (Gt)

(cm –mv)

I

II1

III

IV1

V

VI1

VII2

GHG
GLG

< 20
< 50

< 40
50 - 80

< 40
80 -120

> 40
80 - 120

< 40
> 120

40 - 80
> 120

> 80
(> 160)

1
2

een * achter deze Gt-codes betekent ‘droger deel’, dat wil zeggen een GHG tussen 25 en 40 cm –mv.
een * achter deze Gt-codes betekent ‘zeer droger deel’, dat wil zeggen een GHG dieper dan 140 cm –mv.

Op de locatie komt grondwatertrap VI voor. Bij een grondwatertrap VI bevindt de gemiddeld
hoogste grondwaterstand (GHG) zich tussen 40 cm en 80 cm beneden maaiveld en ligt de
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) dieper dan 120 cm beneden maaiveld.
Stijghoogten
In de omgeving van de locatie bevindt zich een aantal peilbuizen, waarvan de grondwaterstanden opgenomen zijn in het digitale archief van TNO. De situering is weergegeven in
figuur 2.2.
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Figuur 2.2

Situering peilbuizen TNO

In tabel 2.3 zijn de karakteristieken van de grondwaterstanden weergegeven van de
peilbuizen binnen een straal van 3.500 m.
Tabel 2.3
NITGCode

Karakteristieken grondwaterstanden
X-coörd
(m)

Y-coörd
(m)

Afstand
(m)

Diepte filter
(m +NAP)

GLG
(m +NAP)

Gemiddeld
(m +NAP)

GHG
(m +NAP)

B48B0157_1

39427

393055

751

-0,88

-0,19

-0,01

0,15

B48B0157_2

39427

393055

751

-17,90

-0,42

-0,24

-0,08

B48B1496_1

38150

392282

782

n.b.

-0,88

-0,61

-0,46

B48B1496_1

38150

392282

782

n.b.

-0,64

-0,57

-0,45

B48B0224_1

37420

393630

1520

-0,73

-0,83

-0,22

0,30

B48B0189_1

38620

390980

1850

-10,34

-0,62

-0,35

-0,08

B48B0246_1

36884

393197

1864

-3,26

-1,62

-1,36

-1,17

B48B0188_1

36770

392320

2006

-15,53

-1,00

-0,87

-0,72

B48B0156_2

38703

390809

2019

-19,82

-0,73

-0,45

-0,08

B48B0156_1

38703

390809

2019

-2,41

-1,00

-0,87

-0,73

B48B0159_1

36540

392260

2244

-3,24

-1,19

-1,03

-0,85

B48B0159_2

36540

392260

2244

-19,12

-1,04

-0,87

-0,68
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NITGCode

X-coörd
(m)

Y-coörd
(m)

Afstand
(m)

Diepte filter
(m +NAP)

GLG
(m +NAP)

Gemiddeld
(m +NAP)

GHG
(m +NAP)

B48E0229_1

40825

394965

3006

-17,40

-0,31

-0,09

0,11

B48E0229_2

40825

394965

3006

-23,60

-0,42

-0,20

0,00

B48E0229_3

40825

394965

3006

-37,40

-0,54

-0,32

-0,12

B48E0230_1

40920

394887

3020

-19,00

-0,25

-0,08

0,08

B48E0230_2

40920

394887

3020

-27,30

-0,40

-0,18

0,01

B48E0230_3

40920

394887

3020

-36,50

-0,52

-0,30

-0,11

B48E0147_1

40760

395080

3045

-18,80

-0,40

-0,18

0,01

B48E0147_2

40760

395080

3045

-27,20

-0,51

-0,30

-0,10

B48E0147_3

40760

395080

3045

-37,40

-0,54

-0,33

-0,13

B48E0231_1

41240

394560

3065

-19,10

-0,26

-0,06

0,11

B48E0231_2

41240

394560

3065

-28,30

-0,39

-0,19

-0,01

B48E0231_3

41240

394560

3065

-37,90

-0,48

-0,28

-0,11

B48E0073_1

41968

393749

3385

-14,20

-0,58

-0,45

-0,31

B48E0073_2

41968

393749

3385

-29,20

-0,85

-0,70

-0,54

B48E0073_3

41968

393749

3385

-44,70

-0,93

-0,78

-0,61

Locatie

38711

392828

n.b.
*

: niet bekend
: peilbuis met filter op grotere diepte

Peilbuis B48B1496 en B48B0157 bevinden zich het dichtst bij de locatie. In figuur 2.3 zijn
de gemeten stijghoogten weergegeven.
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Figuur 2.3

Gemeten stijghoogten (m +NAP)

De gemiddelde grondwaterstand is iets lager dan het gemiddelde peil in het oppervlaktewater (zie ook paragraaf 2.4). De wisseling tussen zomer- en winterpeil is terug te zien in de
gemeten grondwaterstanden. Bij peilbuis B48B0157_2 zijn geen meetgegevens
beschikbaar tussen 1998 en 2007, waardoor hier een rechte lijn is geprojecteerd.
Opgemerkt wordt dat op de website van provincie Zeeland
(https://kaarten.zeeland.nl/map/grondwaterstanden) geen recentere grondwaterstanden
beschikbaar zijn voor de betreffende peilbuizen.
Grondwaterstroming
De regionale grondwaterstroming wordt vooral bepaald door het peil in het Veerse Meer en
door aanwezige polders en kreken. In figuur 2.4 is het isohypsenpatroon weergegeven
(bron: www.grondwatertools.nl). Hieruit blijkt dat bij het plangebied globaal sprake is van
een grondwaterstroming richting het plangebied. Meer oostelijk van het plangebied is
sprake van een westelijke grondwaterstroming vanuit het Veerse Meer richting laaggelegen
polders.
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Figuur 2.4

Isophypsenpatroon in eerste watervoeren pakket in januari 2000
(www.grondwatertools.nl) en globale grondwaterstromingsrichting (pijlen)

Kwaliteit
Om een goed beeld te krijgen van zoet en zout water in de Zeeuwse ondergrond, zijn in
2014 en 2015 metingen verricht. Deze metingen zijn vertaald naar een kaart en te bekijken
via https://scheldestromen.nl/interactieve-kaarten. In figuur 2.5 is een uitsnede gegeven van
de kaart.
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Legenda
freshem
(m -mv)
>25
23,0 - 24,0
22,0 - 23,0
21,0 - 22,0
20,0 - 21,0
19,0 - 20,0
18,0 - 19,0
17,0 - 18,0
16,0 - 17,0
15,0 - 16,0
14,0 - 15,0
13,0 - 14,0
12,0 - 13,0
11,0 - 12,0
10,0 - 11,0
9,0 - 10,0
8,0 - 9,0
7,0 - 8,0
6,0 - 7,0
5,0 - 6,0
4,0 - 5,0
3,0 - 4,0
2,0 - 3,0
2,0 - 1,0

Figuur 2.5

Diepte in m -mv tot zoutgrens (chloride > 1.000 mg/l; bron: Freshem-onderzoek).

De donkere kleuren geven aan dat de concentratie aan chloride hoger dan 1.000 mg/l
ondiep aanwezig is (tot < 1 m -mv). Bij de donkergroene kleuren is de zoutwatergrens
relatief diep (> 15 m -mv). Hier bevinden zich de zoetwatervoorkomens (zie ook
paragraaf 2.5). In het plangebied is overwegend sprake van zoutwater. Ook in de kreek
(leggerwater OAF14323) is duidelijk sprake van zoutwater.
2.5

Oppervlaktewater

Waterstanden
In 2007 is het peilbesluit Veerse Meer vastgesteld, het grootste gedeelte van het plangebied
Veerse Meer valt onder dit peilbesluit (GJP11: Peilbesluit Schenge). In 2007 is vastgelegd
dat het winterpeil verhoogd wordt van NAP -0,7 m tot NAP -0,3 m. Deze verhoging heeft
plaatsgevonden in de periode van 2008 tot 2012. Het zomerpeil is onveranderd gebleven op
NAP 0,0 m.
Rijkswaterstaat houdt bij hoe de waterpeilen in de nabijheid van het onderzoeksgebied
fluctueren. In figuur 2.6 is de gemeten waterstand weergegeven voor de periode 2000 tot
2019.
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Figuur 2.6

Waterstanden meetpunt Oranjeplaat Schenge

In het Veerse Meer is een beperkte ‘getijdewerking’ van circa plus en min enkele
centimeters. Deze getijdewerking is in verband met de schaalgrootte niet zichtbaar in
figuur 2.6. Uit de meetdata van Rijkswaterstaat is een standaarddeviatie in een zomerpeilperiode van circa 4 cm zichtbaar. Deze standaarddeviatie kan door getijdewerking zijn
veroorzaakt, maar ook door opstuwing door de wind. Er kunnen op basis van deze
gegevens geen concrete uitspraken worden gedaan over de mate van getijdewerking, wel
dat er een geringe getijdewerking aanwezig is.
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Polderpeilen
Het omliggend oppervlaktewatersysteem wordt beheerd door Waterschap Scheldestromen.
In figuur 2.7 zijn de praktijk polderpeilen weergegeven van het peilbesluit Walcheren
(westelijk deel) en peilbesluit Schenge (oostelijk deel).

Figuur 2.7

Polderpeilen Peilbesluit Walcheren en Schenge

Ten noorden van het plangebied is polderpeilgebied GPG1388 gelegen. Dit deelgebied is
bestemd voor natuurontwikkeling en watert onder vrij verval af op het Veerse Meer.
Het oppervlaktewater ter plaatse van het vakantiepark in polderpeilgebied GPG50 staat in
openverbinding met het Veerse Meer en heeft dus hetzelfde zomer- en winterpeil.
In 2008 is de drainage in het deelgebied geïnventariseerd in het kader van de planvorming
wateropgave Schenge waar het peilbesluit en watergebiedsplan de producten van zijn. In
figuur 2.8 is weergegeven waar drainage is aangelegd. Het gebied wordt gedraineerd op
1,0 m onder maaiveld.
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Figuur 2.8

Aanwezigheid drainage

Waterkwaliteit
Rijkswaterstaat houdt bij wat de chlorideconcentratie van het oppervlaktewater is nabij het
onderzoeksgebied, namelijk bij het meetpunt Oranjeplaat. In figuur 2.9 is het zoutgehalte
over de tijd weergegeven. Het zoutgehalte schommelt tussen de 16.000 mg/l en
14.500 mg/l .
In de periode van 23 januari 2020 tot en met 20 februari 2020 is het gemiddelde chloridegehalte circa 15.600 mg/l.
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Figuur 2.9

Zoutgehalte meetpunt Oranjeplaat Schenge (in µS/cm).

2.6
Kwetsbare gebieden
Als kwetsbaar gebieden zijn aangeduid de grondwater gerelateerde natuurgebieden,
gebieden met de functie landbouw/natuur (beide met hun hydrologisch invloedsgebied, de
zogenaamde bufferzone van 300 m daarom heen) en grondwater-beschermingsgebieden
(inclusief waterwingebieden). In deze gebieden gelden strengere regels. In figuur 2.9 zijn de
grondwater gerelateerde natuurgebieden donkergroen weergegeven en de bufferzones met
lichtgroen.
Gebieden met zoetwatervoorkomens zijn gebieden waar een zoetwaterbel voorkomt met
een dikte van minimaal 15 m of waar de zoetwaterbel reikt tot aan de geohydrologische
basis. Daarbij wordt water met een gehalte tot 1.500 mg Cl/liter als zoet aangemerkt. In
figuur 2.10 zijn de zoetwatervoorkomens blauw gearceerd. Deze bevinden zich oostelijk en
zuidelijk bij het plangebied.
Voor onttrekkingen geldt altijd registratie- en/of vergunningsplicht op basis van algemene
regels. Enkel onttrekkingen voor veedrenking, huishoudelijke en recreatieve doeleinden met
een pompcapaciteit < 5m³/u en minder dan 12.000 m³/jaar zijn vrij van registratie- en/of
vergunningsplicht, behalve wanneer ze binnen kwetsbaargebied liggen. Dan geldt altijd de
registratie- en vergunningsplicht. In figuur 2.10 zijn de geregistreerde onttrekkingen
weergegeven door middel van een rode punt.
Op grond van het provinciale beleid moeten de zoetwaterbellen in stand worden gehouden
en, indien mogelijk, worden vergroot. Dit wil zeggen dat er niet mag worden ingeteerd op de
voorraad zoet grondwater. Er mag daarom niet meer zoet grondwater worden onttrokken
dan de jaarlijkse aanvulling (80 mm).
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Figuur 2.10

Kwetsbare gebieden (https://scheldestromen.nl/interactieve-kaarten)

Tot slot zijn er lokaal enkele ‘hele lichte kwel’-gebieden aanwezig (figuur 2.10; roze
vlakken). Hier is lokaal sprake van hogere grondwaterstanden door de kwel, waarbij het
water vooral afgevangen wordt door watergangen.
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3

Planontwikkeling

Het plan is om de bestaande park uit te breiden door het in noordoostelijke richting
herinrichten van het bestaande park. De berekende effecten zijn destijds verwoord in het
rapport Waterpark Veerse Meer Arnemuiden, Geohydrologisch onderzoek (Sweco,
referentienummer SWNL0262907, d.d. 26-06-2020). Hierbij is uitgegaan van het
schetsontwerp van mei 2020. Het ontwerp is weergegeven in figuur 3.1.
Zichtbaar is dat het areaal aan water aanzienlijk vergroot wordt ten opzichte van huidige
situatie, waarbij de kreken in contact staan met het Veerse Meer.

Figuur 3.1

Schetsontwerp herinrichting vakantiepark Veerse Meer, ontwerp mei 2020

In dit rapport is uitgegaan van het ontwerp van november 2020. In figuur 3.2 is het schetsontwerp1 weergegeven van het plan. Aan de noordoostzijde zijn de kreken meer recht ten
opzichte van het schetsontwerp van mei 2020.

1

Het schetsontwerp kan in detail mogelijk aangepast worden, maar dit betreft aanpassing van de contouren van
enkele eilanden in het waterrijke noordelijke deel. Hiervan wordt weinig invloed van verwacht op de grondwaterstanden buiten het plangebied.
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Figuur 3.2

Schetsontwerp herinrichting vakantiepark Veerse Meer, ontwerp november 2020

Het polderpeil in het vakantiepark blijft onveranderd op een winterpeil van NAP -0,3 m en
een zomerpeil van +0,0 m. Het oppervlaktewater staat in openverbinding met het Veerse
Meer. Om de doorspoeling van de bestaande en nieuw te realiseren kreken zo groot
mogelijk te maken, zijn de kreken zoveel mogelijk doorlopend. De watergangen hebben een
breedte, variërend van circa 8 tot 30 m. De diepte is nog niet bepaald, maar er wordt
uitgegaan van circa 1,0 m tot 2,0 m.
De eilanden zullen dusdanig hoog worden aangelegd dat deze voldoen aan de
noodzakelijke ontwateringseisen. Eén en ander zal in een volgende fase nader uitgewerkt
worden.
In het noordoostelijk gelegen uitbreidingsgebied komen door de ontwikkeling enkele
bestaande watergangen te vervallen. Dit gebied wordt momenteel gedraineerd. Door de
ontwikkeling komt de drainage hier te vervallen.
Ten opzichte van het oorspronkelijk schetsontwerp zijn in het huidig ontwerp de kreken aan
de noordoostzijde in een min of meer rechte lijn getrokken, waardoor de kreken verder van
de plangrens blijven. Deze wijziging heeft een licht positief effect ten opzichte van de eerder
berekende situatie, omdat hierdoor de effecten op de plangrens kleiner zijn.
Daarnaast is een schetsontwerp opgesteld met een variant, waarbij rekening gehouden
wordt dat de start- en landingsbaan van het vliegveld niet gedraaid wordt . Hierdoor is een
bomenrij gedraaid in het centrale deel en een kreek iets doorgetrokken langs de plangrens.
In figuur 3.3 is het schetsontwerp opgenomen zonder baanrotatie.
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Figuur 3.3

Schetsontwerp zonder baanrotatie ter plaatse van het vliegveld

De invloed van het oppervlaktewatersysteem op het omliggende gebied is inzichtelijk
gemaakt met een grondwatermodel. In volgende hoofdstukken is ingegaan op de effecten
als gevolg van de aanleg van de kreken op de grondwaterstanden en effecten op de
zoetwatervoorkomens.
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4

Invloed grondwaterstanden

4.1
Algemeen
Het grondwaterbeheer door Waterschap Scheldestromen is gericht op duurzaam voorraadbeheer van het zoete grondwater, het zoveel mogelijk voorkomen van verdroging en het
tegengaan van verzilting waarbij de kaders afhankelijk zijn van de functies van het water, de
aard en de duur van de onttrekking dan wel infiltratie als de locatie daarvan.
Bij de ontwikkeling van het plangebied worden er extra watergangen gerealiseerd. Door het
oppervlaktewatersysteem wordt het grondwater beïnvloed en kunnen de zoetwatervoorkomens (negatief) worden beïnvloed en kan de verzilting toenemen.
In dit hoofdstuk is ingegaan op de invloed van het oppervlaktewatersysteem op de grondwaterstanden binnendijks. Hierbij is ook gekeken naar het invloedsgebied en ligging van de
beschermde zoetwatervoorkomens.
4.2
Methode
Voor het berekenen van de invloed van het oppervlaktewatersysteem op de grondwaterstand is een grondwatermodel opgesteld. Het model is opgesteld in Modflow en uitgebreid
beschreven in bijlage 1. Het grondwatermodel is opgebouwd op basis van REGIS II.2gegevens en uitgevoerde boring in het plangebied.
4.3
Resultaten
Met het grondwatermodel is de huidige en toekomstige situatie doorgerekend, waarbij het
oppervlaktewatersysteem in detail is opgenomen van het schetsontwerp (zie hoofdstuk 3).
Voor de weerstand van de kreken is uitgegaan van tien dagen, als gevolg van slib en fijne
fracties. De berekende stijghoogten in de huidige situatie is weergegeven in figuur 4.1. De
figuren zijn in bijlage 2 ook vergroot opgenomen.

Figuur 4.1

Berekende stijghoogte (m +NAP) huidige situatie
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Door het realiseren van kreken wordt de drainage-afstand verkleind, waardoor de opbolling
afneemt. De berekende stijghoogte is weergegeven in figuur 4.2. Hierbij is de toekomstige
situatie in de figuur geprojecteerd.
Opgemerkt wordt dat het noordelijk gelegen natuurgebied met kreken niet gerealiseerd zal
worden. Uit berekeningen blijkt dat de kreken in dit gebied invloed hebben op de zoetwatervoorkomens (zie ook hoofdstuk 5). Ook als er mitigerende maatregelen worden genomen,
blijft deze invloed. Hierop is besloten deze kreken te laten vervallen.

Figuur 4.2

Berekende stijghoogte (m +NAP) toekomstige situatie

De watergangen (breedte varierend van circa 8 tot 30 m worden mogelijk voorzien van
beschoeiing uit gerecyclede kunststof om het talud in stand te houden. Deze beschoeiing is
deels waterdoorlatend, waardoor deze verwaarsloosbare effecten hebben op de
grondwaterstanden.
Door het verschil te berekenen tussen de huidige en de toekomstige situatie, is inzicht
verkregen in de invloed van de wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem. In figuur 4.3 is
het invloedsgebied weergegeven. Daarnaast zijn ook de zoetwatervoorkomens (2019)
geprojecteerd.
Zichtbaar is dat de grondwaterstand op de rand van het plangebied circa 0,1 m daalt door
de ontwikkeling van de kreken. In het noordelijk gelegen uitbreidingsgebied zal de grondwaterstand als gevolg van de ontwikkeling van de kreken dalen (tot 0,2 m).
Hierdoor zal de grondwaterstroming richting Veerse Meer toenemen en de zoetwatervoorkomens beïnvloed worden. De drainage-afstand tussen ontwateringsmiddelen neemt in
het plangebied af, waardoor de grondwaterstand in het plangebied daalt.
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Figuur 4.3

Invloed aanleg oppervlaktewatersysteem met bodemweerstand 10 dagen
(zoetwatervoorkomens zijn gearceerd)

Zichtbaar is dat de invloed reikt tot in het oostelijk gelegen zoetwatervoorkomen. Doordat de
grondwaterstand daalt, zal de grondwaterstroming richting Veerse Meer toenemen en
mogelijk het zoetwatervoorkomen beinvloeden (zie ook hoofdstuk 5). De invloed reikt net tot
de rand van het zuidelijk gelegen zoetwatervoorkomen.
Een eventuele baanrotatie bij het vliegveld heeft, geohydrologisch gezien, geen invloed op
de stijhoogten buiten het plangebied. Omdat de hoofdwatergangen niet gewijzigd worden,
blijven de effecten gelijk ten opzichte van het schetsontwerp zonder baanrotatie. Lokaal zijn
er geringe invloeden op de stijghoogten (minder dan 0,05 m), omdat de kreek iets in
noordelijke richting wordt doorgetrokken.
4.4
Mitigerende maatregelen
Het beleid van het waterschap is er op gericht de zoetwatervoorkomens in Zeeland te
beschermen. Uit de berekeningen blijkt dat de grondwaterstand ter plaatse van de kreken
daalt, waardoor het oostelijk gelegen zoetwatervoorkomen wordt beinvloed. Het zoute water
komt dichter bij het zoetwatervoorkomen. Daarnaast wordt het gedraineerde gebied waar nu
nog een deel zoetwater is, doorsneden met zoutwater waardoor vermenging op zal treden.
Om die reden is gekeken naar mitigerende maatregelen. Hierbij zijn de volgende
maatregelen bepaald en doorgerekend:
1. aanbrengen verticaal scherm in noordoostzijde;
2. peilopzet in het oostelijk deel van de kreken;
door de peilopzet vindt er geen verlaging van de grondwaterstand plaats, waardoor de
invloed op het zoete water beperkt wordt;
3. aanbrengen van folie onder de kreken ter plaatse van het uitbreidingsgebied;
de folie kan in den natte aangebracht worden, waardoor er geen beïnvloeding is van het
oostelijke zoetwatervoorkomen door een tijdelijke bemaling.
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Onderstaand is ingegaan op de mitigerende maatregelen.
1. Verticaal scherm
Een verticaal scherm kan de geohydrologische effecten mitigeren. Met het grondwatermodel is de invloed van een verticaal scherm berekend. Uitgangspunt is dat het scherm
tot circa 10 m -mv reikt. In figuur 4.4 is de invloed weergegeven.
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0.2
0.1

0.2
0.1
0.05

Figuur 4.4

Invloedsgebied met verticaal scherm in noordoostelijke zijde (bruine lijn).
zoetwatervoorkomens zijn blauw gearceerd.

Geconcludeerd kan worden dat het invloedsgebied reikt tot in het zoetwatervoorkomen
en de effecten onvoldoende gemitigeerd worden.
2. Peilopzet in het oostelijk deel van de kreken.
Overwogen kan worden om de noordoostelijke kreek op de grens van het plangebied af
te dammen en hier een hoger peil op te zetten. Uitgegaan is van een verhoogd peil van
0,35 m ten opzichte van het heersend peil in het Veerse Meer. Door middel van wind- of
zonne-energie kan het peil duurzaam opgezet worden. Voor de recreatie met
bijvoorbeeld kano’s kan een oversteekplaats worden gecreëerd, zodat kanoers ook hier
kunnen varen.
Het berekende invloedsgebied is weergegeven in figuur 4.5. Hieruit blijkt dat door het
opzetten van het peil in de noordoostelijke kreek, er geen invloed is op de stijghoogte ter
plaatse van de zoetwatervoorkomens.
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Figuur 4.5

Invloedsgebied bij peilopzet in noordoostelijke kreek (donker gearceerd).
zoetwatervoorkomens zijn blauw gearceerd.

Uitgaande van een oppervlak van 12.400 m², een peilopzet van 0,35 m en een
weerstand van tien dagen, is het noodzakelijke debiet circa 480 m³/dag (20 m³/uur).
Door de weerstand te verhogen (door bijvoorbeeld een kleilaag aan te brengen), neemt
dit debiet af. Als de weerstand te hoog wordt (bijvoorbeeld door aanbrengen folie) ,is er
geen grondwateraanvulling meer en neemt de werking van de peilopzet af. Onderstaand
is deze variant uitgewerkt.
Geadviseerd wordt om bij de inrichting van de kreken waar een peilopzet plaatsvindt,
rekening te houden met een extra peilopzet van 0,05 m à 0,1 m. Mocht uit de monitoring
blijken dat de peilopzet toch onvoldoende is om de effecten te mitigeren, kan een extra
peilopzet worden gerealiseerd.
3. Aanbrengen folie
Door het realiseren van de kreken, wordt het grondwater dat nu nog deels zoet is,
vermengd met zoutwater uit het Veerse Meer.
Overwogen kan worden om de noordelijke watergangen te voorzien van een folie (zie
donkere kreken in figuur 4.6). Het folie kan op diepte in den natte worden aangebracht,
waarna een deel van de afgegraven grond weer op de folie kan worden gebracht om
opdrijven te voorkomen. Nadeel is dat de folie op een relatief grote diepte aangebracht
moet worden, wat bewerkelijk is en veel ruimte vraagt. De folie moet relatief diep liggen
om noodzakelijke beschoeiing en/of steigerpalen aan te kunnen brengen.
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Door de folie is er geen contact met het grondwater onder de kreken en kan de
doorspoeling van deze kreken (marginaal) afnemen.
In figuur 4.6 is de berekende invloed weergegeven bij een folie onder het oostelijk deel
van het uitbreidingsgebied.

Figuur 4.6

Invloedsgebied bij folie onder noordelijke kreken (donker gearceerd).
zoetwatervoorkomens zijn blauw gearceerd.

Zichtbaar is dat de stijghoogte bij het oostelijk gelegen zoetwatervoorkomen beinvloed
wordt. De landbouwfunctie komt hier te vervallen en daarmee naar verwachting ook de
aanwezige onttrekking.
In plaats van folie, kan ook gebruik worden gemaakt van klei. Echter is geen klei
voorradig, waardoor deze extern aangevoerd moet worden. Dit brengt hoge kosten met
zich mee en is daarom niet nader uitgewerkt.
4.5
Overige maatregelen
In het noordoostelijk deel is in de huidige situatie gedraineerd op 1 m onder maaiveld. Door
het afstoppen/verwijderen van de drainage voor natuurontwikkeling in dit gebied zal de
grondwaterstand stijgen (door afname drainage afstand). Door het gebied verder op te
hogen met zand, zal de grondwateraanvulling verder toenemen en de zoetwatervoorraad in
dit gebied verhogen.
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De invloed van de drainage bij een gemiddelde neerslag op de berekende grondwaterstanden is gering (< 0,05 m). Uit het onderzoek ‘Freshem’ blijkt echter wel dat hier een
geringe zoetwatervoorkomen is (zie ook hoofdstuk 5). Door de ’extra’ grondwateraanvulling
door het verwijderen/afstoppen van de drainage en ophoging kan deze zoetwaterlens ter
plaatse van het natuurgebied toenemen. Dit ondersteunt het terugdringen/op zijn plaats
houden van de zoetwatervoorkomens.
4.6
Conclusie
Uit de berekeningen blijkt dat het opzetten van het peil in de noordoostelijke watergang het
meest efficifiënt is om invloed op de stijghoogte ter plaatse van de zoetwatervoorkomens te
beperken. Daarnaast zorgt het verwijderen van de drainage ter plaatse van het toekomstig
natuurgebied voor een geringe toename van de dikte van de zoetwaterlens ter plaatse.
Ook het ophogen van het maaiveld zorgt voor een mogelijke toename van de dikte van de
zoetwaterlens in het gebied.
Door in de uitvoering rekening te houden met een extra peilopzet, kunnen eventuele
effecten op basis van de monitoringsgegevens volledig gemitigeerd worden.
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5

Invloed zoet-zout

5.1
Algemeen
De invloed van het oppervlaktewatersysteem op de huidige grondwaterkwaliteit is in dit
hoofdstuk beschreven. De verdeling van zoet, brak en zout grondwater in provincie Zeeland
is complex. In grote delen van Zeeland is het ondiepe en diepe grondwater brak tot zout. Op
sommige plaatsen komt zoet grondwater voor. Omdat zoet grondwater lichter is dan zout/
brak grondwater, drijft dit zoete grondwater als een zoetwaterbel op het zout/brakke
grondwater. De zoetwaterbellen in Zeeland komen vooral voor onder de duinen, de zandige
kreekruggen en dekzandgebieden van Zeeuws Vlaanderen. Door opkwellend brak of zout
grondwater is ook het oppervlaktewater in grote delen van de provincie brak tot zout.
5.2
Freshem
De verdeling van het zoute water in de ondergrond is inzichtelijk gemaakt met het
onderzoek ‘Freshem’. Freshem is een onderzoeksprogramma van Deltares, TNO en BGR
(Duitse Geologische Dienst), waarvan de resultaten inzichtelijk zijn via
https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem#.
In figuur 5.1 is de zout-brakgrensvlak (1.500 mg/l) ten opzichte van NAP weergegeven op
basis van het Freshem-onderzoek. In de figuur is ook de zoetwatervoorkomens (gearceerd)
en opgenomen.
Legenda
Grondwater_Zoetwatervoorkomens

Zeeland_NAP_1500_midden
diepte grensvlak (m +NAP)
-26 - -25
-25 - -24
-24- -23
-23- -22
-22 - -21
-21 - -20
-20 - -19
-19 - -18
-18 - -17
-17 - -16
-16 - -15
-15 - -14
-14 - -13
-13 - -12
-12 - -11
-11 - -10
-10 - -9
-9 - -8
-8 - -7
-7 - -6
-6 - -5
-5 - -4
-4 - -3
-3 - -2
-2 - -1
-1 - 0

Figuur 5.1

Resultaten Freshem (bij rode/donkere kleuren is het zoet-zout-grensvlak relatief dicht bij
maaiveld, bij gele/lichte kleuren relatief diep).
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Zichtbaar is dat de onderkant van de zoetwaterlens bij de zoetwatervoorkomens relatief
diep zit. Richting kreken en het Veerse Meer komt de onderkant van de zoetwaterlens
hoger, richting m 0,0 NAP. In figuur 5.2 is de onderkant van de zoetwaterlens weergegeven
in een dwarsprofiel vanaf het Veerse Meer op basis van de resultaten van Freshem
1.500 mg/l (midden).

h

z

Zoet grondwater

Brak / zout grondwater

Situering dwarsprofiel (zwarte lijn)

Figuur 5.2

Dwarsdoorsnede onderkant zoetwaterlens (< 1.500 mg/l), schematisatie
grondwaterstand (gestippeld) en maaiveldhoogte (in m +NAP).

De relatie van de hoogte van de zoetwaterlens (h) met de diepte (z) van de zoetwaterlens
ten opzichte van het omliggende zoute water, kan worden berekend met behulp van de
Ghijben-Herzberg vergelijking:

=

(

−

)

∗ℎ

De verhouding van h en z hangt af van , de dichtheid van zoetwater (
van zoutwater (

), en , de dichtheid

).
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Zoetwater heeft een dichtheid van ongeveer 1,000 g/cm3 bij 20 °C en zeewater van
ongeveer 1,025 g/cm3. De uitkomst van de vergelijking is dat de verdringing aan de
onderkant veertig maal zo groot is als de opbolling aan de bovenkant.
5.3
Invloed oppervlaktewatersysteem
Getracht is om met de module Seawat de invloed op de zoet-zout-/waterhuishouding te
modelleren. Het programma genereert echter extreem grote outputbestanden (> 90 GB) en
heeft extreem lange rekentijden (> 48 uur), waarbij het model vastloopt. Ook is er te weinig
ruimtelijke informatie van de zout-zoutverdeling (in mg/l) in 3D.
Om deze reden is gezocht naar een andere benadering om de invloed op de zoetwatervoorkomens te bepalen. Gekeken is naar de resultaten van het Freshem-onderzoek.
Invloed in plangebied
Bij het uitbreidingsgebied van het plangebied (noordelijk van bestaande park) is een
zoetwaterlens aanwezig. De onderkant van de zoetwaterlens ligt hier op circa NAP -12 m
(zie ook figuur 5.1 en 5.2).
Het Veerse Meer is relatief zout (circa 15.600 mg/l, zie paragraaf 2.5). Door het realiseren
van de kreken, komt het zoute water in de plaatst van zoetwaterlenzen. Door het
dichtheidsverschil en de verticale stroming zal het grondwater hier volledig zout worden.
Alleen ter plaatse van de ‘eilanden’ kunnen dunne zoetwaterlenzen ontstaan.
Buiten invloedsgebied
Omdat het zoete water verdrongen wordt, zal de zoetwaterlens landinwaarts worden
verschoven. Hierdoor neemt de opbolling af en zal de onderkant van de zoet-/brakgrens ook
omhoog komen (zie bovenstaande formule). Hierdoor wordt de totale dikte van de
zoetwaterlens minder. Het bovenste deel van de bodem blijft echter zoet als gevolg van de
vorming van de zoetwaterlenzen (zie ook figuur 5.2).
Omdat de beïnvloeding niet reikt tot de zoetwatervoorkomens (zie figuur 4.5) als het peil
opgezet wordt, zal de dikte van de zoetwatervoorkomens niet wijzigen.
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6

Conclusie

Het recreatiepark Waterpark Veerse Meer wordt herontwikkeld. Het park krijgt meer
voorzieningen en zal gericht zijn op families. Het park krijgt ook een ruimere opzet,
waardoor het uitbreidt in noordoostelijke richting. In het gebied worden diverse kreken
gerealiseerd, waardoor de stijghoogten in het gebied lager worden.
De invloed van deze kreken op de stijghoogten reikt tot buiten het plangebied. Dit betekent
dat de stijghoogte ter plaatse van de oostelijk gelegen zoetwatervoorkomen beïnvloed wordt
zonder mitigerende maatregelen.
Om deze invloed te mitigeren, wordt voorgesteld de oostelijke kreek een hoger peil te geven
dan het peil in het Veerse Meer (circa 0,35 m hoger (+0,05 m à 0,1 m marge)). Het
noodzakelijk debiet om het waterpeil permanent verhoogd te houden ten opzichte van het
Veerse Meer, is relatief groot. Door het aanbrengen van een kleilaag op de bodem kan dit
debiet gereduceerd worden.
Het grondwater ter plaatse van het uitbreidingsgebied zal naar zout worden door menging
van water vanuit de kreken met de zoetwaterlenzen ter plaatse. Door het opzetten van het
peil wordt de invloed van de ontwikkeling op de omgeving opgegeven, waardoor is het
invloed op de zoetwatervoorkomens nihil is.
Aan de noordoostzijde komt een natuurgebied. Doordat hier de aanwezige drainage
verwijderd/afgestopt wordt, neemt de grondwaterstand in dit gebied toe. De dikte van de
zoetwaterlens zal hier naar toenemen. In combinatie met het ophogen van het maaiveld,
kan dit het ertoe leiden dat de invloed op de zoetwatervoorkomens verder gemitigeerd
worden.
Monitoring van de stijghoogten en geleidbaarheid op verschillende diepten bij de
Muidenweg (nabij en in de zuidelijke en oostelijke zoetwatervoorkomens) moet dit uitwijzen.
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Bijlage 1

Modelopbouw

Algemeen
In deze bijlage is de opbouw van het grondwatermodel beschreven. Voor de modellering
van de grondwaterstroming is gebruik gemaakt van de rekencode MODFLOW. MODFLOW
is een modulair, driedimensionaal, eindige-differentie programma dat is ontwikkeld door de
United States Geological Survey (USGS, Mc Donald & Harbaugh, 1988). Het programma
kan zowel stationaire als niet-stationaire stroming simuleren in (verzadigd) freatische,
semigespannen en gespannen watervoerende lagen.
Als modelschil is gebruik gemaakt van GMS, versie 10.8.3. Deze schil is ontwikkeld door
Aquaveo (www.aquaveo.com). Binnen deze gebruikersschil kunnen MODFLOW-invoerfiles
worden bewerkt en kunnen de resultaten overzichtelijk worden gepresenteerd.
Grondwaterstromingsmodel
Modelgrid
Het grondwatermodel is opgebouwd uit zeven modellagen. De omvang van het model
bedraagt 5,5 bij 4,0 km. Ter plaatse van het plangebied is het rekengrid verfijnd tot 5 bij 5 m.
In figuur B1.1 is het modelgrid weergegeven.

Figuur B1.1

Modelgrid

Lagenopbouw
Voor de laagopbouw is uitgegaan van Geotop en REGIS II.2. Deze opbouw is gecontroleerd
met de uitgevoerde proefboring ter plaatse van het plangebied. De bodemopbouw is relatief
complex, waarbij de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren diep in de bodem
insnijdt. Deze Formatie is overwegend fijn zandig van opbouw met enkele klei en/of
veenlaagjes boven in het pakket. In figuur B1.2 is een doorsnede weergegeven van west
naar oost over het plangebied.

Figuur B1.2

Dwarsdoorsnede (west – oost) Geotop 1.3

De volgende modelopbouw en parameters zijn gehanteerd.
Tabel B1.1

Overzicht gehanteerde parameters in modelgebied

Laag

Formatie, laagpakket

Textuur

1
2
3
4
5
6
7

Nieuwkoop / Naaldwijk, Wormer
Boxtel / Naaldwijk, Walcheren
Eem, Naaldwijk. Walcheren
Naaldwijk, Walcheren
Peize-Waalre
Oosterhout, klei
Oosterhout

Klei en zandige klei
Matig grof / fijn zand
Fijn tot matig grof / fijn zand
Fijn zand
Fijn tot matig grof met leemlaagjes
Klei
Matig grof zand

Horizontale
doorlaatfactor
(m/d)
0,15
15,0 / 2,0
5,0 / 2,0
2,0
3,9 tot 7,0
0,05 tot 0,07
14,4 tot 18,8

Verticale
doorlaatfactor
(m/d)
0,015
3,0 / 0,2
1,0 / 0,2
0,2
0,39 tot 0,7
0,005 tot 0,007
1,4 tot 1,8

In figuur B1.3 is de opbouw van het model in een dwarsdoorsnede weergegeven.
Nieuwkoop
Naaldwijk, Walcheren

Boxtel
Eem
Peize-Waalre
Oostehout

Figuur B1.3

Modelopbouw dwarsprofiel oost-west

Oppervlaktewatersysteem
Het oppervlaktewatersysteem (dimensionering watergangen en polderpeilen) is opgevraagd
bij Waterschap Scheldestromen. In Arcgis zijn de polderpeilen overgenomen op de
watergangen en vervolgens ingelezen in het grondwatermodel. Hierbij is in eerste instantie
uitgegaan van een weerstand van twee dagen. Het oppervlaktewatersysteem is in
figuur B1.4 weergegeven.

Figuur B1.4

Oppervlaktewatersysteem

De waterstanden in het Veerse Meer zijn ontleend aan Rijkswaterstaat.

Onttrekkingen
Er bevinden zich enkele agrarische onttrekkingen in het modelgebied. Dit betreffen echter
discontinue onttrekkingen met een relatief laagdebiet. De onttrekkingen zijn daarom niet
opgenomen in het model.
Randvoorwaarden
In het model zijn geïnterpoleerde stijghoogten in modellaag 5, 6 en 7 opgegeven op basis
van www.grondwatertools.nl. Voor de neerslag is uitgegaan van een effectieve grondwateraanvulling van 0,8 mm/dag.
Kalibratie
In het modelgebied zijn relatief weinig grondwaterstandsmetingen beschikbaar.

Figuur B1.5

Kalibratieresultaten

In tabel B1.2 zijn de gemeten gemiddelde waarden en de berekende waarden
weergegeven. Opgemerkt wordt dat in de nabijheid van het plangebied geen peilbuizen
aanwezig zijn en het model bij het plangebied niet optimaal gekalibreerd kan worden.

Tabel B1.2

Kalibratieresultaten

Peilbuis

Type

Gemiddeld gemeten
(m +NAP)

Berekend
(m +NAP)

Verschil
(m)

B48B0156

obs. pt

-0,87

-0,62

-0,25

B48B0156

obs. pt

-0,45

-0,62

0,17

B48B0157

obs. pt

-0,01

-0,05

0,05

B48B0157

obs. pt

-0,24

-0,05

-0,19

B48B0159

obs. pt

-1,03

-1,00

-0,03

B48B0159

obs. pt

-0,87

-0,66

-0,21

B48B0188

obs. pt

-0,87

-0,82

-0,05

B48B0189

obs. pt

-0,35

-0,78

0,43

B48B0224

obs. pt

-0,22

-0,11

-0,10

B48B0246

obs. pt

-1,36

-1,30

-0,06

B48E0040

obs. pt

-0,15

-0,14

-0,01

B48E0073

obs. pt

-0,45

-0,67

0,22

B48E0073

obs. pt

-0,70

-0,78

0,08

B48E0073

obs. pt

-0,78

-0,78

0,01

B48E0135

obs. pt

-0,14

-0,42

0,28

B48E0135

obs. pt

-0,22

-0,42

0,20

B48E0135

obs. pt

-0,32

-0,42

0,10

B48E0135

obs. pt

-0,32

-0,42

0,10

B48E0135

obs. pt

-0,27

-0,41

0,14

B48E0135

obs. pt

-0,08

-0,14

0,06

B48E0135

obs. pt

-0,43

-0,14

-0,29

B48E0135

obs. pt

-0,49

-0,14

-0,35

B48E0135

obs. pt

-0,33

-0,14

-0,19

B48E0213

obs. pt

-0,22

-0,34

0,12

B48E0213

obs. pt

-0,26

-0,34

0,07

B48E0213

obs. pt

-0,04

-0,17

Gemiddelde

0,13
0,015

Om de effecten te berekenen, worden verschil berekeningen gemaakt. Rekening houdend
met de resultaten van de modelkalibratie en de verschilberekeningen is het model
voldoende gekalibreerd om de effecten te berekenen.

Gevoeligheid
Het grondwatermodel is een stationair model waardoor deze vrijwel niet gevoelig is voor
een verandering van de doorlaatfactoren. Om de gevoeligheid van het model te bepalen, is
de neerslag en weerstand van het oppervlaktewater gevarieerd.
In figuur B1.6 is per peilbuis de verandering weergegeven van de afwijking ten opzichte van
de gemeten waarden. Zichtbaar is dat enkele peilbuizen vrijwel niet gevoelig zijn voor
neerslag en bodemweerstand.

Figuur B1.6

Afwijking tussen gemeten en berekende waarden per peilbuis

De peilbuizen die vrijwel ongevoelig zijn, zijn gelegen bij (grote) oppervlaktewateren waarbij
het oppervlaktewaterpeil bepalend zijn.
In figuur B1.7 zijn de gemiddelde afwijkingen weergegeven. Hier is ook invloed van de
deklaag meegenomen. Hieruit blijkt dat de invloed van de doorlaatfactor van de deklaag
nagenoeg geen invloed heeft.

Figuur B1.7

Gemiddelde invloed parameter op kalibratieresultaat

In het algemeen blijkt dat zowel neerslag als bodemweerstand in sloten bepalende factoren
zijn. Vooral een hogere neerslag of bodemweerstand heeft invloed op het kalibratieresultaat.

Bijlage 2

Resultaten

Figuur B2.1

Berekende stijghoogte (m +NAP) huidige situatie

Figuur B2.2

Berekende stijghoogte (m +NAP) toekomstige situatie

Figuur B2.3

Invloed aanleg oppervlaktewatersysteem met bodemweerstand 10 dagen (zoetwatervoorkomens zijn gearceerd)

Figuur B2.4

Invloed aanleg oppervlaktewatersysteem met verticaal scherm (zoetwatervoorkomens zijn gearceerd)

Figuur B2.5

Invloed aanleg oppervlaktewatersysteem met verhoogd peil (zoetwatervoorkomens zijn gearceerd)

Figuur B2.6

Invloed aanleg oppervlaktewatersysteem met folie (zoetwatervoorkomens zijn gearceerd)

Kenmerk

Bijlage 3

R002-1269443WLI-V06-mwl-NL

Informatie broedvogels

Broedvogels
Aalscholver
Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de aalscholver als kwalificerende broedvogel van het Natura 2000-gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 300 broedpaar. Daar waar dit doelaantal tot 2010 nog ruim werd gehaald, is dit de laatste jaren niet meer het geval. Het aantal broedparen schommelt tussen 2013 en 2018 tussen de 225 en 185, met een dalende trend (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren wordt voor de aalscholver als broedvogel
geen knelpunt verwacht, vanwege de behouddoelstelling en de nog positieve trend op de lange termijn. Het huidige beheer is voldoende voor het halen van de doelstellingen voor de aalscholver als
broedvogel. Recent zijn de aantallen broedvogels in het Veerse Meer echter verder teruggelopen en
wordt het doelaantal in de instandhoudingsdoelen niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden).
Tabel 1: Gegevens broedvogel aalscholver Veerse Meer

Doelaantal
•

300

Gemiddeld aantal
broedpaar ’13 t/m ’18
212

Trend Veerse
Meer
-

Doel gehaald?
Nee

Knelpunt?
Nee*

Conclusie uit het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren 2016-222. Gezien de verder teruglopende aantallen is het de vraag of deze conclusie nog juist is.

Figuur 1: Trend broedvogel aalscholver in het Veerse Meer. Groene lijn is het doelaantal in het
instandhoudingsdoel. (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Nadat in de loop van de jaren veertig van de vorige eeuw de kolonies aalscholvers uit Zeeland waren
verdwenen, vestigden in 1987 zich op de Middelplaten voor het eerst weer zeven paar. Na een sterke
toename tot 330 paar in 1992 volgde een stabilisatie van de aantallen in de periode 1993-1997.
Daarna volgde wederom een toename en in 2002 kwam een recordaantal van 576 paar in het gebied
tot broeden (Hoekstein et. al. 2009). Sindsdien is het aantal broedpaar afgenomen tot 185 in 2018
(www.sovon.nl/nl/gebieden). Waarschijnlijk is een deel vertrokken naar andere kolonies.
Aalscholvers broeden op de Middelplaten zowel op de Grote als op de Kleine Middelplaat. De nestplaatsen bevinden zich in bomen en struikgewas (Hoekstein et. al. 2009).

Ecologische vereisten
Leefgebied: De in Nederland broedende aalscholver broedt in bomen zoals wilgen, elzen en populieren en andere verticale landschapselementen hoogspanningsmasten en boorplatformen in de buurt
van visrijke wateren in het binnenland en langs de kust. Soms broeden aalscholvers ook in grondnesten, maar dan wel in predatorvrije omgevingen.
Voedsel: Het voedsel van de aalscholver bestaat vrijwel uitsluitend uit vis. De soort is opportunistisch
wat betreft zijn prooikeuze en de selectie van de visgrootte, hij past zich aan het lokale voedselaanbod aan voor zo ver zijn keel dat toelaat. In zoete wateren wordt voornamelijk in scholen levende vis
als spiering, baars, pos, blankvoorn en karperachtigen gegeten. In zoute wateren eet de aalscholver
vooral platvis (schol), maar ook zandspiering, kleine zeenaald en driedoornige stekelbaars. De aalscholver jaagt als eenling op individuele vis of groepsgewijs op scholen vormende vis. Vaak vissen
aalscholvers samen in matig helder water, waarbij de school van onderaf tegen het licht gejaagd
wordt. Ze duiken tot een minuut lang, het meest in 1-3 m diep water en soms dieper, tot op een maximale diepte van ca. 9 m. Het voedselgebied (grote, voedselrijke, visrijke binnen- of kustwateren) ligt
maximaal 15-20 km van de nestplaats. De aalscholver is een rover die aan het einde van een voedselketen staat (‘toppredator’) en daarom kan hij worden vergiftigd door ophoping van gifstoffen in zijn
prooi. Waterverontreiniging resulterend in ophoping van PCB’s en zware metalen in vis heeft in het
verleden geleid tot sterfte en verlaagd broedsucces van de aalscholver.
Rust: De aalscholver is als kolonievogel tijdens de broedtijd zeer gevoelig voor verstoring. De gevoeligheid voor verstoring van zijn leefgebied is matig: de broedkolonies bevinden zich in afgesloten reservaten. Rust- en slaapplaatsen met frequente verstoring worden spoedig gemeden of slechts door
kleine aantallen bezocht. De aalscholver gebruikt dus vaak rustplaatsen in ontoegankelijke gebieden
(eilanden) of in voor publiek gesloten terreinen. Bij toename van de zeearend in Nederland, is een
toename van verstoring van aalscholverrustplaatsen te verwachten. Vervuiling van het oppervlaktewater met hoge gehalten aan bepaalde ‘contaminanten’ heeft in sommige gevallen tot verminderde
reproductie geleid. Het toepassen van de succesvolle sociale vistechniek (zie boven), is in het verleden gestimuleerd door verslechtering van doorzicht als gevolg van vermesting. Veranderingen in waterkwaliteit en helderheid van het water kunnen resulteren in een veranderde voedselkwaliteit (ander
visaanbod en slechter vangbare vis) en zodoende de populatieontwikkeling beïnvloeden. Ofschoon
plaatselijk kleine aantallen aalscholvers verdrinken in vistuig, zijn deze vogels minder gevoelig voor
dit type sterfte dan bijv. futen en duikeenden. Vooral verstoring door waterrecreatie vormt een bedreiging voor de soort.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
Voor de aalscholver als broedvogels gelden de volgende ecologische randvoorwaarden in het Veerse
Meer:
• Voldoende geschikt broedgebied in de vorm van bomen en verticale landschapselementen
• Weinig tot geen verstoring
• Geen predatoren
• Voldoende rust tijdens voortplantingsseizoen
• Nabijheid van geschikte foerageergebieden
• Visrijke wateren

Lepelaar
Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de lepelaar als kwalificerende broedvogel van het Natura 2000-gebied
Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 12 broedparen. Dit aantal wordt de laatste jaren niet gehaald. Waar in 2013-2015 nog respectievelijk 35, 38 en 17 broedparen werden geteld, is de soort na 2015 niet meer als broedvogel in het gebied waargenomen (Sovon.nl/nl/gebieden).
Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren wordt voor de lepelaar als broedvogel geen knelpunt verwacht, vanwege de behouddoelstelling en de nog positieve trend op de lange termijn.
Het huidige beheer is voldoende voor het halen van de doelstellingen voor de lepelaar als broedvogel. Recent is de soort echter als broedvogel uit het Natura 2000-gebied verdwenen. In de laatste drie
telseizoenen zijn er geen broedende lepelaars meer in het gebied geteld (Sovon.nl/nl/gebieden).
Tabel 2: Gegevens broedvogel aalscholver Veerse Meer

Doelaantal
12

Gemiddeld aantal
broedpaar ’13 t/m ’18
11

Trend Veerse
Meer
-

Doel gehaald?

Knelpunt?

Nee

Nee*

* Conclusie uit het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren 2016-222. Gezien de verder teruglopende aantallen en
het zelfs volledig ontbreken van de soort vanaf 2015 is het de vraag of deze conclusie nog juist is.

Figuur 2: Trend broedvogel lepelaar in het Veerse Meer. Groene lijn is het doelaantal in het instandhoudingsdoel.
(bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De lepelaars broedt vanaf 1997 in het Natura 2000-gebied Veerse Meer, het grote eiland van de Middelplaten. De ontdekking op 4 mei 1997 van een tiental nestbouwende lepelaars in de wilgen op de
Middelplaten was een sensatie, voor het eerst vond in Zeeland een serieuze vestiging plaats. Vanaf
1997 broeden lepelaars jaarlijks op de Middelplaten in het Veerse Meer, het is daarmee de langst bezette kolonie in Zeeland. Het aantal groeide jaarlijks tot echter in 2005 een groot deel van de broedparen verhuisde naar het nabijgelegen Sloegebied. Waarschijnlijk waren ze danig geschrokken van
het verschijnen van een enkele vos. Tot dan broedden de lepelaars in rietkragen op de grond, vanaf
2005 wordt bovenop hoog struikgewas op de Grote Middelplaat gebroed (Hoekstein et. al. 2009).
Vanaf 2015 zijn er echter geen broedende lepelaar meer in het Veerse Meer waargenomen
(www.sovon.nl/nl/gebieden).

Ecologische vereisten
Leefgebied: De lepelaar heeft een voorkeur voor dynamische milieus op de overgang tussen zoet en
zout en broedt daar op eilanden, in duinvalleien en kwelders. In het binnenland nestelt de lepelaar
ook in uitgestrekte moerassen met veel waterriet en een wisselend waterpeil. De nestplaats ligt in uitgestrekte rietvelden, waar bodemnesten worden gemaakt op een kniklaag van oud, niet te dicht, maar
sterk riet in ondiep water. Ook maken lepelaars nesten in wilgen- of andere struiken (wilg) gemaakt,
incidenteel in moerasbos tussen blauwe reigers. De soort is in het verleden gevoelig gebleken voor
bepaalde gifstoffen, en voor vermesting, resulterend in beperkt doorzicht van water. Verder is de lepelaar gevoelig voor een gebrek aan inundatiezones in rietlanden door kunstmatig waterpeilbeheer
met een ‘onnatuurlijk’ patroon. Het verdwijnen van periodiek overstroomde laagten en rietzomen vergroot ook de toegankelijkheid van broedterreinen voor grondpredatoren zoals de vos. Van invloed op
de keuze van de broedlocatie zijn voorts bijv. de al dan niet mogelijke intrek van vissen en verstoring,
met name in vestigingsperiode. De soort blijkt zowel in broed- als trek- en overwinteringsgebieden
sterk afhankelijk van soort- en habitatbescherming, wat hem kwetsbaar maakt.
Voedsel: Het voedsel van de lepelaar is zeer gevarieerd. Het hoofdvoedsel bestaat uit vis die tot ca.
15 cm lang en ongeveer 4 cm hoog is, zoals in zoetwatergebied driedoornige- en tiendoornige stekelbaarzen. In zoute wateren jagen de lepelars vooral op garnalen en steurgarnalen. Ze eten ook kleinere prooien, waaronder aquatische insecten en hun larven, zoals watertorren, libellen, kokerjuffers,
sprinkhanen, krekels, vliegen, muggen en wantsen. Ook vlokreeften, zoetwatermosseltjes, mollusken,
wormen, bloedzuigers, amfibieën en hun larven, alsook plantaardig materiaal maken onderdeel uit
van het dieet. Bij de broedvogels strekt het voedselgebied zich uit tot op 40 km van de broedkolonie.
Rust: De lepelaar heeft als kolonievogel een grote verstoringsgevoeligheid, rust is een absolute voorwaarde voor broedende vogels. De gevoeligheid voor verstoring van zijn leefgebied is matig tot gemiddeld, waarbij met name broedkolonies in de vestigingsfase en foeragerende vogels in het Waddengebied gevoelig zijn. Omdat de broedkolonies hoofdzakelijk in afgesloten reservaten liggen zijn de
effecten van verstoring op de populatie waarschijnlijk beperkt. Ook buiten de broedtijd zijn lepelaars
schuw, ze kiezen bij voorkeur veilige, rustige plekken uit met weinig storende factoren. Dat geldt zowel voor het voedselgebied als de gemeenschappelijke rustplaatsen. In het getijdengebied zijn de
rustbiotopen en hoogwatervluchtplaatsen de kwelders en ondiepe wadplaten die aan de wadkant liggen. In binnenwateren rust de lepelaar in de rustig gelegen ondiepe wateren of oevers. In binnendijkse gebieden zoekt hij vaak de beschutte delen in voedselgebieden op. (Water)recreatie in kan het
foerageren en rusten van lepelaars nadelig beïnvloeden, omdat de soort bij benadering snel opvliegt
(vanaf een afstand van gemiddeld meer dan 100 m). Andere storende factoren zijn voor de lepelaar
onder meer het ongeschikt worden van voedselbiotopen, beperking van het voedselaanbod, vergiftiging en sterfte door aanvliegen van obstakels. Voedselbiotopen zijn ongeschikt geworden door te
hoog opzetten van het waterpeil, door ontwatering van polders, door dichtslibben van poldersloten en
door kaal houden steile slootoevers. Het voedselaanbod is achteruit gegaan door voor vissen niet te
passeren waterkeringen en door afname van de visstand ten gevolge van algenbloei. Lepelaars hebben in het verleden te lijden gehad onder directe vergiftiging of vergiftiging via het voedsel, door waterverontreiniging of door uitspoeling van bestrijdingsmiddelen of andere toxische stoffen. Soms sneuvelen de vogels omdat ze tegen hoogspanningsleidingen vliegen en langs de oever opgestelde van
windturbines langs de oever.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
Voor de lepelaar als broedvogels gelden de volgende ecologische randvoorwaarden in het Veerse
Meer:
• Voldoende geschikt broedgebied in de vorm van vernatte en verruigde eilandvegetaties of in
struiken in duinvalleien
• Weinig tot geen verstoring
• Geen predatoren
• Voldoende rust tijdens voortplantingsseizoen
• Nabijheid van geschikte foerageergebieden
• Ondiepe wateren (< 40 com) met voldoende kleine vis en garnalen

Kleine mantelmeeuw
Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de kleine mantelmeeuw als kwalificerende broedvogel van het Natura
2000-gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 590 broedpaar. Dit aantal
wordt de laatste jaren niet gehaald, er is duidelijk sprake van een negatieve trend. Uit de vogeltellingen van SOVON blijkt dat het aantal broedpaar in 2013 en 214 het aantal broedparen met respectievelijk 898 en 935 nog (ver) boven het instandhoudingsdoel zat. In 2015 lag dit met 544 al onder het
instandhoudingsdoel en in 2016 t/m 2018 is dit aantal teruggelopen naar respectievelijk 135, 24 en 60
broedparen (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren wordt voor de
kleine mantelmeeuw als broedvogel geen knelpunt verwacht, vanwege de behouddoelstelling en de
nog positieve trend op de lange termijn. Het huidige beheer is voldoende voor het halen van de doelstellingen voor de kleine mantelmeeuw als broedvogel. Recent zijn de aantallen broedvogels in het
Veerse Meer echter fors teruggelopen en wordt het doelaantal in de instandhoudingsdoelen niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden).
Tabel 3: Gegevens broedvogel aalscholver Veerse Meer

Doelaantal
900

Gemiddeld aantal
broedpaar ‘13 t/m ’18
11

Trend Veerse
Meer
-

Doel gehaald?
Nee

Knelpunt?
Nee*

* Conclusie uit het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren 2016-222. Gezien de verder teruglopende aantallen is
het de vraag of deze conclusie nog juist is.

Figuur 3: Trend broedvogel kleine mantelmeeuw in het Veerse Meer. Groene lijn is het doelaantal in het
instandhoudingsdoel. (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Vanaf 1974 wordt door de kleine mantelmeeuw in het Veerse Meer gebroed. De Middelplaten vormen
hier veruit het belangrijkste broedgebied. Van 1987 tot 2002 werd ook gebroed op de Goudplaat en
de Soelekerkeplaat (Haringvreter) met maximaal enkele tientallen paren. De kolonie op de Middelplaten bevond zich tot 1998 alleen op de Grote Middelplaat, maar sindsdien wordt ook op het vasteland
gebroed (Hoekstein et. al. 2009). Tot en met 2015 broedden van zilver- en kleine mantelmeeuw nog
vele honderden paren op de Middelplaten, maar door de komst van de vos zijn deze in elk geval
deels naar de Haringvreter / Soelekerkeplaat verhuisd. Recent zijn tijdens broedvogelonderzoek geen
broedende kleine mantelmeeuwen meer vastgesteld op de Middelplaten, alleen op de Haringvreter /
Soelekerkeplaat en dan met name op de Soelekerkeplaat (Lilipaly et al., 2019).

Ecologische vereisten
Leefgebied: De broedbiotoop van de kleine mantelmeeuw beperkt zich vrijwel geheel tot kustlocaties.
De nestplaats is gelegen in het open duin en op schorren/kwelders, industriegebieden, opspuitterreinen en eilandjes in afgesloten zeearmen, tegenwoordig ook op daken van gebouwen en sluizencomplexen. De soort broedt vaak samen met zilvermeeuwen, maar bezet dan binnen de kolonie de meest
grazige en moerassige delen. De kustbroeders foerageren op zee op vis, vooral op visafval achter boten. Verder zoekt de kleine mantelmeeuw zijn prooi ook op gras- en bouwland en vuilnisbelten.
Voedsel: Het voedsel van de kleine mantelmeeuw bestaat zowel uit mariene prooidieren (vooral vis)
als ook uit kleine landdieren die in landbouwgebieden voorkomen, zowel in akkerland als grasland en
op vuilnisbelten. De soort foerageert tot op zeer grote afstand van de kolonie, doorgaans binnen een
straal van 135 km van de kolonie, maar afstanden tot 200 km zijn ook bekend.
Rust: Als kolonievogel heeft de kleine mantelmeeuw een grote gevoeligheid voor verstoring (verstoring bij > 300 m afstand). Benadering van de kolonie leidt tot sterke verontrusting. De gevoeligheid
voor verstoring van het leefgebied is gemiddeld tot groot: het is een halfopen tot open landschap. De
effecten van verstoring op de populatie zijn waarschijnlijk matig, aangezien meeste broedkolonies
zich tegenwoordig op ontoegankelijk terrein bevinden. Het meest rustbedreigend is voor deze soort
de landrecreatie.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
Voor de kleine mantelmeeuw als broedvogels gelden de volgende ecologische randvoorwaarden in
het Veerse Meer:
• Voldoende geschikt broedgebied met pionieromstandigheden
• Weinig verruiging van vegetatie
• Geen predatoren (met name ratten en vossen)
• Voldoende rust tijdens voortplantingsseizoen
• Nabijheid van geschikte foerageergebieden
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Informatie niet-broedvogels

Dodaars

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de dodaars als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 160 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 69 in de periode
2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan
Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer een knelpunt ten aanzien van de dodaars. De oorzaak voor de negatieve trend en de lage aantallen is niet bekend, maar mogelijk ligt het in een wijziging van voedselaanbod (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 1: Gegevens dodaars Veerse Meer

Doelaantal

160

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
69

Trend Veerse
Meer

Doel gehaald?

-

Nee

Knelpunt?

Ja

Figuur 1: Trend dodaars in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De dodaars kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november – februari; zie
figuur 1). Ook in het najaar (september/oktober) en in maart is de soort goed vertegenwoordigd in het
gebied.

Figuur 2: Seizoensverloop dodaars in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Het Veerse Meer is voor de Dodaars het belangrijkste gebied in de Zoute Delta. Het jaargemiddelde
fluctueert. De soort is gevoelig voor strenge winters, de aantallen kunnen dan decimeren waarna in
de winters daarna weer herstel optreedt (Arts 2015). Dodaars foerageert duikend op (kleine) vis in het
open water (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). Uit de NDFF blijkt dat dodaars in vrijwel het gehele Veerse Meer in lagere aantallen worden waargenomen op open water. Soms worden grotere
groepen geteld van enkele tientallen tot maximaal 80 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van dodaars uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat), uit de Pietkreek en uit de buitenhaven bij Veere.
Ecologische vereisten
Leefgebied: Buiten de broedtijd verblijft de dodaars in uiteenlopende waterrijke biotopen, zoals brakke
binnenwateren, (snelstromende) beken, rivieren, brede sloten, kanalen, plassen, havenbekkens en
ook in intergetijdegebieden. Hij overwintert doorgaans in groepen van tot ca. 50 exemplaren. Streng
winterweer leidt soms tot concentraties van de soort op ijsvrije wateren in stedelijk gebied, zoals in
stadsgrachten en bij uitwateringen. Ook zoekt de dodaars dan vaak zoute wateren op, en wel vooral
beschutte locaties zoals havens. De voedselbiotoop bestaat bij voorkeur uit ondiep (<2 m) water met
weinig golfslag, een modderbodem en een rijke begroeiing van waterplanten. Dodaarzen verzamelen
hun voedsel duikend of pikken het van het wateroppervlak. De rustbiotoop is gelegen in of nabij de
voedselbiotoop in beschut gelegen water zonder stroming, zoals te vinden nabij oevervegetaties,
maar ook bij steigers en steenglooiingen van oevers en in beschutting van boten (havens).
Voedsel: Het hoofdvoedsel van de dodaars bestaat uit aquatische insecten en hun larven, slakjes,
weekdieren, kleine kreeftachtigen en visjes. De prooivisjes zijn meestal 5-7 cm lang en die eet hij
vooral in de winter, nauwelijks in de zomer. Verder voedt de dodaars zich ook met plantendelen.
Rust: De verstoringsgevoeligheid van de dodaars is gemiddeld (verstoringsafstand 100-300 m). De
soort schuwt de nabijheid van mensen niet en komt ook veel voor in recreatiegebieden en stadsgrachten. Ook de gevoeligheid voor verstoring van zijn leefgebied is gemiddeld (open water met

oeverzones). Waarschijnlijk heeft verstoring hooguit een matig effect op de populatie. In de broedtijd
verblijft de dodaars hoofdzakelijk in afgesloten reservaten en over een effect van verstoring buiten de
broedtijd is niets bekend. Land- en waterrecreatie, dus wandelaars, boten, kano’s bedreigen de rust
van de soort het meest. Vermoedelijk hangt het effect af van de aanwezigheid van schuilgelegenheid
in zijn leefgebied. Mogelijk is de soort gevoelig voor verstoring door opstellingen van windturbines
langs oevers.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de dodaars in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van kleine vis in open water (vooral spiering)
• aanwezigheid van matig voedselrijk water van een goede waterkwaliteit (geen vervuiling,
geen eutrofiëring, voldoende zuurstof)
• voldoende doorzicht (40-80 cm)
• voldoende rust

Fuut

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de fuut als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000-gebied
Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 290 exemplaren. Het doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 317 in de periode
2013/2014 t/m 2017/2018 gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de fuut.
Tabel 2: Gegevens fuut Veerse Meer

Doelaantal

290
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Figuur 3: Trend fuut in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De fuut kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november – februari; zie figuur 3). Ook in het najaar (september/oktober) is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 4: Seizoensverloop fuut in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Na het broedseizoen concentreren futen zich op de grotere zoete of zoute wateren om te ruien.
Vooral het IJsselmeer en in mindere mate het Deltagebied en de Waddenzee zijn belangrijke ruigebieden. Na de ruiperiode worden vooral het IJsselmeergebied, de grote rivieren en het Deltagebied
gebruikt. Bij strenge vorst ligt het zwaartepunt van de verspreiding in het Deltagebied, langs de rivieren en langs de Noordzeekust. Voor het broedseizoen verzamelen futen zich in grote groepen in de
grote wateren (Arts 2015).
Fuut foerageert duikend op (kleine) vis in het open water (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Uit de NDFF blijkt dat in vrijwel het gehele Veerse Meer futen in lagere aantallen worden waargenomen. Grotere groepen futen (> 50 exemplaren) zijn aangetroffen ten westen van de Haringvreter, ten
westen van de Goudplaat, ten oosten van de Soelekerkeplaat en direct ten noorden van het plangebied. Het zwaartepunt van de verspreiding van de fuut als niet-broedvogel ligt langs de westkant van
het Veerse Meer tussen het plangebied en Veere. Hier zijn ’s winters groepen tot max. 500 exemplaren aanwezig.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van fuut
uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat), uit de Pietkreek en uit de buitenhaven
bij Veere.
Ecologische vereisten
Leefgebied: Buiten de broedtijd is het leefgebied van de fuut vooral geconcentreerd op grote, onbeschutte open wateren. Ze zijn daarnaast ook te zien in zoete natte gebieden (‘wetlands’) en in enigszins beschutte delen van zoute of brakke kustwateren en estuaria. In de nazomer bevindt de soort
zich op speciale ruiplaatsen, onder andere op het IJsselmeer. Vanwege verlies van het vliegvermogen in deze periode is de soort dan extra kwetsbaar en gevoeliger voor verstoringen. Overdag en
’s nachts rusten futen meestal groepsgewijs bij oevers, terwijl ’s ochtends en in de namiddag op open
water wordt gefoerageerd. De fuut foerageert overdag, in relatief groot, open water, zowel zoet als
zout. Er wordt bij voorkeur gedoken in water met weinig planten. Het hoeft niet zo heel helder te zijn,

doorzicht tot op ca. 4 m diepte is voldoende (maar soms komt de fuut in water met een doorzicht tot
meer dan 30 m voor). Het water mag niet te troebel zijn omdat de fuut dan minder goed vis kan vangen.
Voedsel: De fuut is een viseter van vooral kleine vis van 2-10 cm (max 25 cm). In het IJsselmeer bestaat een groot deel van zijn voedsel uit spiering, elders is vaak vooral blankvoorn belangrijk, en in
sommige situaties stekelbaars. De aantallen reageren snel op afname van de voedselbeschikbaarheid. Zulk een afname kan bijvoorbeeld optreden als gevolg van veranderingen in waterkwaliteit en
afname van doorzicht, als gevolg van visserij of klimaatsverandering. Een watertemperatuurverhoging
heeft vooral effect op spiering.
Rust: In de ruitijd (nazomer) verliezen futen voor enkele weken hun vliegvermogen zodat voldoende
rust belangrijk is. De soort is gevoelig voor verstrikking en sterfte in visnetten. De gevoeligheid voor
water- en oeverrecreatie is gemiddeld tot groot. Afhankelijk van omstandigheden en het type verstoring worden voor de fuut verstoringsafstanden opgegeven van 10-300 meter. Er is eveneens risico op
verstoring van de fuut bij opstellingen van windturbines langs de oever of in het water.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de fuut in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van kleine vis in open water (vooral spiering)
• beschikbaarheid van kleine kreeftachtigen en grote insecten in ondiepe zones
• aanwezigheid van matig voedselrijk water van een goede waterkwaliteit (geen vervuiling,
geen eutrofiëring, voldoende zuurstof)
• voldoende doorzicht (40-80 cm)
• voldoende rust

Aalscholver

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de aalscholver als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 170 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 133 in de periode
2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan
Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer een knelpunt ten aanzien van de aalscholver. De
oorzaak voor de negatieve trend en de lage aantallen is niet bekend, maar mogelijk ligt het in een wijziging van voedselaanbod (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 3: Gegevens aalscholver Veerse Meer
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Figuur 5: Trend aalscholver in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De aalscholver kent geen duidelijke piek in het seizoensverloop in het Veerse Meer. Het hele jaar
door is de soort in het gebied aanwezig. De aantallen zijn in de zomerperiode wel iets hoger dan in de
rest van het seizoen.

Figuur 6: Seizoensverloop aalscholver in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Aalscholver foerageert duikend op vis in het open water (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). De aalscholver kan, in tegenstelling tot de andere viseters van het open water, goed jagen in troebel water (Arts
2015). Uit de NDFF blijkt dat aalscholvers in vrijwel het gehele Veerse Meer in lagere aantallen worden
waargenomen op open water. Ze rusten op de platen in het gebied en op oeververdedigingswerken. De
hoogste aantallen worden in het Veerse Meer aangetroffen op en rond de Haringvreter, op en rond de
Goudplaat en op de Middelplaten. Hier worden grotere groepen geteld van enkele tientallen tot maximaal
170 exemplaren. Ook aan de oostkant op en rond Kwistenburg komen groepen aalscholvers voor.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van aalscholver uit de buitenhaven bij Veere. Ook worden enkele aalscholvers waargenomen in het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en in de Pietkreek.

Figuur 7: Verspreiding aalscholver in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: In ons land zijn aalscholvers zowel te zien in zoete als zoute wateren met goede vispopulaties. De grootste aantallen bereikt de soort op grotere meren en plassen en in het Deltagebied, de
Waddenzee en in de daaraan grenzende kustzone van de Noordzee. Bij beperkt doorzicht van het
water gaan de aalscholvers groepsgewijs vissen. Deze manier van vissen levert per vogel soms meer
op dan alleen vissen in helder water. Vermesting die resulteert in algenbloei leidt echter tot voor de
aalscholver ongeschikt viswater. Het water heeft dan te weinig doorzicht en een te eenzijdig voedselaanbod. Brasems die te groot zijn om als voedsel voor de aalscholvers te dienen overheersen dan
vaak. De aalscholver maakt gebruik van gemeenschappelijke rust- en slaapplaatsen, vaak zijn die
goed herkenbaar door de ophoping van vogelmest (‘guano’). Meestal bevinden die locaties zich op
grote afstand van potentiële verstoringsbronnen, het zijn bijv. eilandjes met bomen, in het water
staande hoogspanningsmasten, onbewoonde wad- en zandplaten en rustig gelegen Noordzeestranden. De aalscholvers leggen grote afstanden af bij het op en neer vliegen tussen slaap- en rustplaats
en voedselgebieden, soms vliegen ze daarbij tientallen kilometers ver. Een deel van de aalscholvers
is plaatsgetrouw en gebruikt steeds dezelfde rust- en slaapplaats.
Voedsel: Het voedsel van de aalscholver bestaat vrijwel uitsluitend uit vis. De soort is opportunistisch
wat betreft zijn prooikeuze en de selectie van de visgrootte, hij past zich aan het lokale voedselaanbod aan voor zo ver zijn keel dat toelaat. In zoete wateren wordt voornamelijk in scholen levende vis
als spiering, baars, pos, blankvoorn en karperachtigen gegeten. In zoute wateren eet de aalscholver
vooral platvis (schol), maar ook zandspiering, kleine zeenaald en driedoornige stekelbaars. De aalscholver jaagt als eenling op individuele vis of groepsgewijs op scholen vormende vis. Vaak vissen
aalscholvers samen in matig helder water, waarbij de school van onderaf tegen het licht gejaagd
wordt. Ze duiken tot een minuut lang, het meest in 1-3 m diep water en soms dieper, tot op een

maximale diepte van ca. 9 m. Het voedselgebied (grote, voedselrijke, visrijke binnen- of kustwateren)
ligt maximaal 15-20 km van de nestplaats. De aalscholver is een rover die aan het einde van een
voedselketen staat (‘toppredator’) en daarom kan hij worden vergiftigd door ophoping van gifstoffen in
zijn prooi. Waterverontreiniging resulterend in ophoping van PCB’s en zware metalen in vis heeft in
het verleden geleid tot sterfte en verlaagd broedsucces van de aalscholver.
Rust: De aalscholver is als kolonievogel tijdens de broedtijd zeer gevoelig voor verstoring. De gevoeligheid voor verstoring van zijn leefgebied is matig: de broedkolonies bevinden zich in afgesloten reservaten. Rust- en slaapplaatsen met frequente verstoring worden spoedig gemeden of slechts door
kleine aantallen bezocht. De aalscholver gebruikt dus vaak rustplaatsen in ontoegankelijke gebieden
(eilanden) of in voor publiek gesloten terreinen. Bij toename van de zeearend in Nederland, is een
toename van verstoring van aalscholverrustplaatsen te verwachten. Vervuiling van het oppervlaktewater met hoge gehalten aan bepaalde ‘contaminanten’ heeft in sommige gevallen tot verminderde
reproductie geleid. Het toepassen van de succesvolle sociale vistechniek (zie boven), is in het verleden gestimuleerd door verslechtering van doorzicht als gevolg van vermesting. Veranderingen in waterkwaliteit en helderheid van het water kunnen resulteren in een veranderde voedselkwaliteit (ander
visaanbod en slechter vangbare vis) en zodoende de populatieontwikkeling beïnvloeden. Ofschoon
plaatselijk kleine aantallen aalscholvers verdrinken in vistuig, zijn deze vogels minder gevoelig voor
dit type sterfte dan bijv. futen en duikeenden. Vooral verstoring door waterrecreatie vormt een bedreiging voor de soort.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de aalscholver in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van kleine vis in open water (vooral spiering)
• aanwezigheid van matig voedselrijk water van een goede waterkwaliteit (geen vervuiling,
geen eutrofiëring, voldoende zuurstof)
• voldoende doorzicht (40-80 cm)
• voldoende rust

Kleine zilverreiger

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de kleine zilverreiger als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura
2000-gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 7 exemplaren.
Het doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 10 exemplaren
in de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 (ruimschoots) gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het
Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de kleine zilverreiger.
Tabel 4: Gegevens kleine zilverreiger Veerse Meer
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Figuur 8: Trend kleine zilverreiger in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De kleine zilverreiger kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in het najaar (september t/m november; zie figuur 9). Ook in de zomer (juli/augustus) is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 9: Seizoensverloop kleine zilverreiger in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Het Veerse Meer is een belangrijk gebied voor de kleine zilverreiger. Rond de eeuwwisseling was er een
kleine broedkolonie op de Middelplaten, maar deze is inmiddels weer verlaten (Arts 2015). Kleine zilverreiger foerageert in ondiep water op hoofdzakelijk kleine vis (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). Uit de
NDFF blijkt dat de kleine zilverreiger in het Veerse Meer voornamelijk voorkomt op de platen in het gebied,
met de hoogste aantallen op de Haringvreter, Soelekerkeplaat, Goudplaat, de Middelplaten en Kwistenburg. Hier worden grotere groepen geteld van soms enkele tientallen tot maximaal 27 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van
kleine zilverreiger uit de buitenhaven bij Veere. Ook worden kleine zilverreigers waargenomen in het
plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en in de Pietkreek. Verder zijn er veel waarnemingen van kleine zilverreiger uit het agrarisch gebied rondom het Veerse Meer, waaronder het agrarisch gebied ten zuiden van het plangebied.
Ecologische vereisten
Leefgebied: De kleine zilverreiger is gebonden aan waterrijke milieus, zoals zoet-, brak- en zoutwatermeren, moerassen en getijdengebieden. Deze vogelsoort zoekt zijn voedsel in ondiep, helder water,
doorgaans met weinig begroeiing. Hij foerageert bijv. in de oeverzones van meren, plassen, poelen,
afgesnoerde rivierbochten (strangen), moerassen en zelfs in ondiepe sloten. In getijdengebieden
wordt ook voedsel gezocht in geulen op kwelders en schorren, langs de randen van mossel- en oesterbanken en op drooggevallen platen en slikken. De soort benut gemeenschappelijke rustplaatsen
die tot op enkele kilometers afstand van de voedselgebieden kunnen liggen. De kleine zilverreiger
rusten meestal in bomen in moerasgebieden. Incidenteel overnachten kleine zilverreigers ook als
eenlingen langs de waterkant.
Voedsel: De kleine zilverreiger is voornamelijk viseter. Zijn voedsel bestaat uit kleine vissen van
meestal 1-4 cm lengte, bijv. driedoornige stekelbaarzen. Daarnaast eet de kleine zilverreiger ook garnalen en andere kleine kreeftachtigen, amfibieën en insecten.

Rust: Water- en landrecreatie kunnen verstoring van de kleine zilverreiger tot gevolg hebben, evenals
windturbines langs de waterkant. De kleine zilverreiger is extra gevoelig voor verstoring op de gemeenschappelijke rustplaatsen.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de kleine zilverreiger in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van kleine vis in ondiepe zones
• beschikbaarheid van kleine kreeftachtigen en grote insecten in ondiepe zones
• aanwezigheid van matig voedselrijk water van een goede waterkwaliteit (geen vervuiling,
geen eutrofiëring, voldoende zuurstof)
• voldoende doorzicht (40-80 cm)
• voldoende rust

Lepelaar

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de lepelaar als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 4 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 21 exemplaren in
de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 ruimschoots gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien
van de lepelaar (als niet-broedvogel).
Tabel 5: Gegevens lepelaar Veerse Meer
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Figuur 10: Trend lepelaar in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De lepelaar kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de zomer/najaar (juli t/m september; zie
figuur 11). Ook in het voorjaar (april t/m juni) is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 11: Seizoensverloop lepelaar in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De lepelaar foerageert in ondiep water op hoofdzakelijk kleine vis, garnalen en steurgarnalen (Natura
2000 Beheerplan Deltawateren). Uit de NDFF blijkt dat de lepelaar in het Veerse Meer voornamelijk
voorkomt op de platen in het gebied, met de hoogste aantallen op de Haringvreter, Soelekerkeplaat,
Goudplaat, de Middelplaten en Kwistenburg. Hier worden grotere groepen geteld van soms enkele
tientallen tot maximaal 27 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van lepelaars uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en uit de Pietkreek. Verder zijn er
enkele waarnemingen van lepelaars uit het uit het agrarisch gebied rondom het Veerse Meer, waaronder het agrarisch gebied ten zuiden van het plangebied.
Ecologische vereisten
Leefgebied: De voedselbiotoop bestaat uit zoete en zoute waterpartijen met veel ondiep (10-30 cm),
helder en visrijk water, bij voorkeur in moerasgebieden of in geulen en plassen op droogvallende platen in intergetijdengebied. De lepelaars zoeken hun voedsel evenwel ook veel op natte graslanden en
in sloten in het boerenland. In de nazomer concentreren de lepelaars zich in gebieden met een gunstig voedselaanbod en veilige rustplaatsen zoals in de grotere ‘wetlands’, Lauwersmeer, Friese IJsselmeerkust, Oostvaardersplassen en Deltagebied. Ook concentreren ze zich in grote ondiepe plassen en merengebieden, vooral van de natuurterreinen. Op deze pleisterplaatsen brengen Lepelaars
een deel van de rui door en bouwen ze reserves op voor de trek naar de Afrikaanse winterkwartieren.
Geschikte voedselgebieden zijn gebieden met een vaste bodem, een matig dichte begroeiing en een
hoge dichtheid aan prooidieren . Rustplaatsen en voedselgebieden van de niet-broedende lepelaars
liggen meestal op korte afstand in hetzelfde gebied. Lepelaars zoek zowel overdag als ’s nachts naar
voedsel, en volgen in het intergetijdengebied het getijdenritme.
Voedsel: Het voedsel van de lepelaar is zeer gevarieerd. Het hoofdvoedsel bestaat uit vis die tot ca.
15 cm lang en ongeveer 4 cm hoog is, zoals in zoetwatergebied driedoornige- en tiendoornige stekelbaarzen. In zoute wateren jagen de lepelars vooral op garnalen en steurgarnalen. Ze eten ook kleinere prooien, waaronder aquatische insecten en hun larven, zoals watertorren, libellen, kokerjuffers,
sprinkhanen, krekels, vliegen, muggen en wantsen. Ook vlokreeften, zoetwatermosseltjes, mollusken,

wormen, bloedzuigers, amfibieën en hun larven, alsook plantaardig materiaal maken onderdeel uit
van het dieet. Bij de broedvogels strekt het voedselgebied zich uit tot op 40 km van de broedkolonie.
Rust: De lepelaar heeft als kolonievogel een grote verstoringsgevoeligheid, rust is een absolute voorwaarde voor broedende vogels. De gevoeligheid voor verstoring van zijn leefgebied is matig tot gemiddeld, waarbij met name broedkolonies in de vestigingsfase en foeragerende vogels in het Waddengebied gevoelig zijn. Omdat de broedkolonies hoofdzakelijk in afgesloten reservaten liggen zijn de
effecten van verstoring op de populatie waarschijnlijk beperkt. Ook buiten de broedtijd zijn lepelaars
schuw, ze kiezen bij voorkeur veilige, rustige plekken uit met weinig storende factoren. Dat geldt zowel voor het voedselgebied als de gemeenschappelijke rustplaatsen. In het getijdengebied zijn de
rustbiotopen en hoogwatervluchtplaatsen de kwelders en ondiepe wadplaten die aan de wadkant liggen. In binnenwateren rust de lepelaar in de rustig gelegen ondiepe wateren of oevers. In binnendijkse gebieden zoekt hij vaak de beschutte delen in voedselgebieden op. (Water)recreatie in kan het
foerageren en rusten van lepelaars nadelig beïnvloeden, omdat de soort bij benadering snel opvliegt
(vanaf een afstand van gemiddeld meer dan 100 m). Andere storende factoren zijn voor de lepelaar
onder meer het ongeschikt worden van voedselbiotopen, beperking van het voedselaanbod, vergiftiging en sterfte door aanvliegen van obstakels. Voedselbiotopen zijn ongeschikt geworden door te
hoog opzetten van het waterpeil, door ontwatering van polders, door dichtslibben van poldersloten en
door kaal houden steile slootoevers. Het voedselaanbod is achteruit gegaan door voor vissen niet te
passeren waterkeringen en door afname van de visstand ten gevolge van algenbloei. Lepelaars hebben in het verleden te lijden gehad onder directe vergiftiging of vergiftiging via het voedsel, door waterverontreiniging of door uitspoeling van bestrijdingsmiddelen of andere toxische stoffen. Soms sneuvelen de vogels omdat ze tegen hoogspanningsleidingen vliegen en langs de oever opgestelde van
windturbines langs de oever.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de lepelaar in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van kleine vis in ondiepe zones
• aanwezigheid van matig voedselrijk water van een goede waterkwaliteit (geen vervuiling,
geen eutrofiëring, voldoende zuurstof)
• voldoende doorzicht (40-80 cm)
• voldoende rust

Kleine zwaan

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de kleine zwaan als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura
2000-gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud van de populatie.
Er is geen doelaantal opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen. Er zijn ook geen telgegevens
van kleine zwaan bekend bij Sovon (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de kleine zwaan. Het
gebied heeft een doel als slaapplaats voor de soort. De slaapplaatsfunctie is onverminderd functioneel. Wel is de landelijke trend voor de kleine zwaan zeer negatief, met grote verschillen van jaar tot
jaar. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een extern knelpunt, dat niet in het kader van het Beheerplan
kan worden opgelost. De gehele flyway populatie van de kleine zwaan gaat achteruit, waarschijnlijk
door slechte broedsuccessen in de broedgebieden (Hornman et al, 2013). Doordat de draagkracht
van het Veerse Meer als slaapplaats wel op orde is, is er geen knelpunt voor kleine zwaan en het huidig beheer voldoende.
Tabel 6: Gegevens kleine zwaan Veerse Meer

Doelaantal

Behoud

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
n.b.

Trend Veerse
Meer
n.b.

Doel gehaald?

n.b.

Knelpunt?

Nee

Figuur 12: Trend kleine zwaan in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De kleine zwaan kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in oktober; zie figuur 13). Maar omdat de
aantallen laag zijn, kan op zich weinig worden gezegd over het seizoensverloop van de soort.

Figuur 13: Seizoensverloop kleine zwaan in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Het Veerse Meer heeft voor de kleine zwaan een functie als slaapplaats (Natura 2000 Beheerplan
Deltawateren). Uit de NDFF blijkt dat de kleine zwaan in het Veerse Meer verspreid over het open
water voorkomt in groepen van enkele tientallen tot enkele honderden exemplaren met een maximum
van 350 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van
kleine zwanen uit het agrarisch gebied rondom het Veerse Meer, waaronder het agrarisch gebied ten
zuiden van het plangebied. Hier foerageren kleine zwanen die het Veerse Meer als slaapplek gebruiken. Ook in het plangebied zelf en in de nabijgelegen Pietkreek wordt soms een kleine zwaan waargenomen.
Ecologische vereisten
Leefgebied: Het voorkomen van de kleine zwaan is gebonden aan de aanwezigheid van water (slaapplaats en foerageergebied) en uitgestrekte polders of uiterwaarden (foerageergebied). Zijn voedselbiotopen zijn bij voorkeur akkers en natte, vaak ondergelopen graslanden met een korte vegetatie. De
kleine zwaan zoekt zijn voedsel liever in cultuurgrasland dan in extensief beheerd grasland, dat hem
meestal te ruig of te schraal is. Vooral in het najaar foerageren kleine zwanen ook wel op het water.
De slaapplaatsen bestaan uit zoete of zoute wateren, ondergelopen boezemlanden en zomerpolders,
zand- en modderbanken. De plaatsen moeten vrij zijn van verstoring en niet toegankelijk voor roofdieren zoals vossen. Ze kunnen tot op enkele tientallen kilometers van de foerageergebieden liggen. In
agrarisch gebied treft men soms de kleine zwaan in gemengde groepen met ganzen aan.
Voedsel: De kleine zwaan is een plantenetende voedselspecialist, die tot rond 1960 vooral foerageerde op fonteinkruid en andere ondergedoken waterplanten, en zich vervolgens ontwikkelde tot een
cultuurvolger met een brede dieetkeus. De meeste kleine zwanen foerageren in Nederland in het begin van het seizoen (oktober) ook nu nog in grote ondiepe wateren op de wortelknolletjes van schedefonteinkruid (Lauwersmeer en Randmeren) en op kranswier (Randmeren). Als de waterplanten,
vooral de fonteinkruidknolletjes, in de loop van de herfst uitgeput raken, schakelt de soort tegenwoordig in veel gevallen over op oogstresten, vooral suikerbieten en aardappelen. In de loop van de winter

wordt gras steeds belangrijker, omdat dan de oogstresten in de meeste akkerbouwgebieden worden
ondergeploegd.
Rust: De Randmeren worden op dagen met veel wind regelmatig door flinke aantallen plankzeilers
benut. Vooral vanwege het feit dat surfplanken vrijwel overal kunnen komen en dat elke individuele
windsurfer een grote mate van onrust veroorzaakt, is de kleine zwaan zeer gevoelig voor verstoring
op de Randmeren. Gemeten vluchtafstanden voor motorboten variëren van 60-250 meter. Op het
land lijken kleine zwanen minder verstoringsgevoelig dan op het water, maar verstoring door landbouwwerkzaamheden, laag vliegende vliegtuigen en helikopters en jacht komen voor. Voor de kleine
zwanen die foerageren op het water kan ook voedselconcurrentie een verstorende rol spelen. Zulk
een negatief effect op de kleine zwanen kunnen bijvoorbeeld knobbelzwanen hebben die in groeiende
concentraties foerageren op dezelfde voedselbronnen in de periode voordat de kleine zwanen aankomen. Daarnaast kan ook extensivering van graslanden tot een afname van draagkracht leiden. Verlies van de onderlinge samenhang (‘connectiviteit’) van slaapplaatsen en voedselterreinen vormt een
bedreiging voor de kleine zwaan bij ingrepen in het landschap. Windmolenparken en hoogspanningsleidingen werken bij deze soort als barrières.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de kleine zwaan in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Kolgans

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de kolgans als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000-gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud van de populatie. Er is geen
doelaantal opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen. Er zijn ook geen telgegevens van kolgans bekend bij Sovon (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is
er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de kolgans. Het gebied heeft een
doel als slaapplaats voor de soort. Doordat de draagkracht van het Veerse Meer als slaapplaats op
orde is, is er geen knelpunt voor kolgans en is het huidig beheer voldoende.
Tabel 7: Gegevens kolgans Veerse Meer

Doelaantal

Behoud

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
n.b.

Trend Veerse
Meer
n.b.

Doel gehaald?

n.b.

Knelpunt?

Nee

Vanwege het ontbreken van telgegevens van de soort kan niets gezegd worden over de trend en het
seizoensverloop in het Veerse Meer.
Verspreiding
Het Veerse Meer heeft voor de kolgans een functie als slaapplaats (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). Vooral de Grote Middelplaat heeft een belangrijke functie als slaapplaats, maar ook op de
andere eilanden (Haringvreter, Aardbeieneiland, Goudplaat) en op Kwistenburg zijn slaapplaatsen
van kolgans aanwezig (Koopman 2006). Ditzelfde beeld komt uit de NDFF, waar waarnemingen van
groepen kolganzen bekend zijn van de genoemde platen van enkele tientallen tot enkele honderden
exemplaren met een maximum van ca. 1.200 exemplaren op de Haringvreter.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen enkele waarnemingen van
kolganzen uit het agrarisch gebied rondom het Veerse Meer, waaronder het agrarisch gebied ten zuiden van het plangebied. Hier foerageren kolganzen die het Veerse Meer als slaapplek gebruiken.
Ecologische vereisten
Leefgebied: De kolgans heeft voorkeur voor open landschappen in het agrarisch gebied. Van belang
zijn rustige en roofdiervrije slaapplaatsen op grotere wateren en terreinen met voldoende voedselaanbod binnen een straal van maximaal 20 km (meestal <10 km) rond de slaapplaatsen. De soort is overwegend te zien in open agrarisch gebied, vooral in cultuurgrasland en concentreert zich daar in groepen, soms gemengd met brandgans en kleine rietgans. Na aankomst in het najaar verblijft de soort
ook bij akkers met oogstresten voor zover die niet zijn ondergeploegd. Plaatselijk, of tijdens streng
winterweer, foerageert de kolgans ook op andere akkers. De soort gebruikt deels vaste ‘traditionele’
pleisterplaatsen, maar hij verplaatst zich veelvuldig over verschillende pleisterplaatsen gedurende de
winter, zowel binnen de regio als daarbuiten. Bij aanhoudende strenge vorst beperkt zich het verspreidingsgebied van de kolgans min of meer tot graslandgebieden die op korte afstand, doorgaans
tot 5 km, van nog ijsvrij open water liggen. Meestal blijft de kolgans dan nabij het IJsselmeer en langs
de Rijntakken. De vogels ondernemen dan frequente drink- en poetsvluchten en kunnen langdurig op
specifieke percelen verblijven.

Voedsel: De kolgans is een planteneter die foerageert op een verscheidenheid aan planten, zaden en
wortels. Gedurende een korte periode in november-december voedt hij zich ook van oogstresten van
vooral suikerbiet. In de overwinteringsgebieden eet de kolgans veel grassen en incidenteel ook ingezaaid wintergraan, vaak tijdens vorst. In ondergelopen uiterwaarden of grasland foerageert de soort
ook op worteldelen. Vanwege de hogere biomassaproductie zoekt de kolgans zijn voedsel vooral in
cultuurgrasland en in veel mindere mate in extensief beheerde graslandreservaten. De in Nederland
overwinterende kolganzen foerageren vrijwel volledig op de uitgestrekte agrarische graslanden in de
noordelijke provincies en in het rivierengebied. Kolganzen slapen op veilige en rustige open waterpartijen, binnen een dagelijks af te leggen vliegafstand van de belangrijkste voedselgronden, dat zijn tot
30 à 40 km.
Rust: Door hun voorkeur voor overwegend open landschap is de kolgans gevoelig voor verdichting
van het landschap door wegen, bebouwing en beplantingen. Verstoringseffecten zijn bij deze soort
gemeten bij windmolens op 400-600 m afstand, bij wegen op 80-600 m, bij bebouwing op 100-600 m.
De precieze afstand hangt af van de omstandigheden ter plaatse. De soort is ook gevoelig voor verstoring door landbouwwerkzaamheden, vliegverkeer (laag vliegende vliegtuigen en helikopters) en
jacht, en plaatselijk ook voor recreatie. Afname van aantallen wordt gemeld bij extensivering van
graslandpercelen. Zulke percelen hebben een lagere draagkracht als voedselbron door minder bemesting en ze bevatten veel vezelige grassoorten en kruiden. Daarom zijn ze minder aantrekkelijk
voor de oyy dan intensief benut agrarisch grasland. De soort is gevoelig voor barrières zoals windmolenparken en hoogspanningsleidingen bij pendelbewegingen tussen voedselterrein en slaapplaats.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de kolgans in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Brandgans

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de brandgans als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 600 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 498 exemplaren in
de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000
Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de
brandgans. De inschatting is dat de draagkracht van het leefgebied voor de brandgans wel degelijk
op orde is en dat huidig beheer volstaat. De kwaliteit van het leefgebied voor de brandgans in het
Veerse Meer is namelijk niet veranderd in de afgelopen jaren.
Tabel 8: Gegevens brandgans Veerse Meer

Doelaantal

600

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
498

Trend Veerse
Meer
+

Doel gehaald?

Nee

Knelpunt?

Nee

Figuur 14: Trend brandgans in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De brandgans kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in het voorjaar (maart t/m mei; zie figuur
15). Ook in augustus is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied. In andere delen van het seizoen zijn de aantallen lager.

Figuur 15: Seizoensverloop brandgans in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Het Veerse Meer heeft voor de brandgans een functie als slaapplaats, maar ook als foerageergebied
(Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). Vooral de Grote Middelplaat heeft een belangrijke functie als
slaapplaats voor de brandgans, maar ook op de andere eilanden (Haringvreter, Aardbeieneiland,
Goudplaat) en op Kwistenburg zijn slaapplaatsen van brandganzen aanwezig (Koopman 2006).
Brandganzen foerageren in het Veerse Meer ook op de platen en eilanden in het gebied. Ditzelfde
beeld komt uit de NDFF, waar waarnemingen van groepen brandganzen bekend zijn van de genoemde platen van enkele honderden exemplaren met een maximum van ca. 2.500 exemplaren op
de Middelplaten en 2.000 op de Haringvreter. Ook buiten de platen worden soms groepen brandganzen aangetroffen op het open water. In het open water tussen de Soelekerkeplaat en het plangebied
is een grote groep rustende brandganzen van 3.500 exemplaren waargenomen.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen enkele waarnemingen van
brandganzen uit het agrarisch gebied rondom het Veerse Meer, waaronder het agrarisch gebied ten
zuiden van het plangebied en het agrarisch gebied tussen Veere en Kleverskerke. Hier foerageren
brandganzen die het Veerse Meer als slaapplek gebruiken.
Ecologische vereisten
Leefgebied: De brandgans komt vanouds vooral voor op kwelders en schorren in wadgebieden en estuaria (Waddenzee, Deltagebied). Tegenwoordig, na toename van de populatie en een aangepaste
winterstrategie, verblijven ze ook in grote aantallen in open agrarisch gebied, vooral op cultuurgrasland. De soort heeft een sterke neiging tot het vormen van grote concentraties. Ze heeft een voorkeur
voor voedselgebieden die minder dan 10 km verwijderd zijn van grote open wateren. Die kunnen varieren van intergetijdengebieden, estuaria, grote meren en grote rivieren. De soort is tamelijk honkvast
(traditioneel) in gebruik van slaapplaats en voedselterrein en kent minder uitwisseling tussen gebieden in de loop van het winterhalfjaar dan de kolgans. Het specifieke gebruik van voedselgebieden en
slaapplaatsen door het jaar heen hangt af van de draagkracht van de voedselterreinen. Na aankomst
in het najaar verblijven de brandganzen vooral in de oorspronkelijke voedselgebieden, op kwelders en
schorren. Vanaf oktober-november komen ze in toenemende mate in agrarisch gebied voor, en vanaf
maart weer vooral op kwelders en schorren. Vanaf april verblijven de brandganzen vrijwel uitsluitend
in buitendijkse terreinen, maar maken ze incidenteel nog korte foerageervluchten naar agrarisch

gebied. Bij het foerageren op zoute vegetatie (zeekraal) is de nabijheid van zoet water van belang
voor drinkvluchten. De brandgans is minder goed aangepast aan zoute omstandigheden dan rotgans.
Door specifieke voorkeur voor begraasde graslandpercelen is de soort erg gevoelig voor extensivering van graslandbeheer en verlaging van de begrazingsdruk van vee. Omvorming van grasland in
akkers zal eveneens tot verminderde draagkracht leiden.
Voedsel: Brandganzen zijn planteneters en foerageren op diverse grassen, ook wel op blad, stengels
of wortels van biezen of russen en andere kruidachtige planten. Hun lichaamsbouw en verteringssysteem is sterk aangepast aan eiwitrijke en goed verteerbare vegetatie. Bij grasland, kwelders en schorren heeft de brandgans voorkeur voor percelen die al afgegraasd zijn door bijvoorbeeld vee. Ze houden vooral van door schapen beweide percelen, omdat dat resulteert in een zeer korte en eiwitrijke
grasmat. De brandgans benut vooral in najaar en voorjaar ook andere kwelderbegroeiingen. In agrarisch gebied foerageert de soort overwegend op intensief agrarisch cultuurgrasland, in oktober-november ook in toenemende mate op oogstafval van vooral suikerbieten. In de winter foerageert de
brandgans plaatselijk ook op ingezaaid wintergraan; in het late voorjaar eveneens incidenteel op winter- en zomergraanpercelen. Dat gebeurt vooral indien door droogte en/of lage temperaturen, de ontwikkeling van de vegetatie op kwelders en schorren traag op gang komt.
Rust: Door optreden in grote groepen is de brandgans gevoelig voor verstoring. Belangrijkste verstoringsbronnen zijn vooral landbouwwerkzaamheden, jacht, recreatie en laag vliegverkeer van vliegtuigen en helikopters. In vergelijking met andere ganzensoorten houdt de soort gemiddeld grotere afstanden aan tot windmolens (350-600 m), wegen (100-150 m) en gebouwen (100-200 m). Alle afstanden zijn afhankelijk van andere omstandigheden ter plaatse. De brandgans wordt snel opgeschrikt
door roofvogels, reigers en hazen. De soort is gevoelig voor eventuele barrières zoals windmolenparken en hoogspanningsleidingen bij pendelbewegingen tussen voedselterrein en slaapplaats.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de brandgans in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Rotgans

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de rotgans als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000-gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 210 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 278 exemplaren in
de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de rotgans.
Tabel 9: Gegevens rotgans Veerse Meer

Doelaantal

210

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
278

Trend Veerse
Meer

Doel gehaald?

+

Ja

Knelpunt?

Nee

Figuur 16: Trend rotgans in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De rotgans kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november t/m februari;
zie figuur 17). Ook in oktober en het voorjaar (maart t/m mei) is de soort goed vertegenwoordigd in
het gebied.

Figuur 17: Seizoensverloop rotgans in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Het Veerse Meer heeft voor de rotgans een functie als slaapplaats, maar ook als foerageergebied
(Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). Vooral de Grote Middelplaat heeft een belangrijke functie als
slaapplaats voor de rotgans, maar ook op de andere eilanden (Haringvreter/Soelekerkeplaat, Aardbeieneiland, Goudplaat) en op Kwistenburg zijn slaapplaatsen van rotganzen aanwezig (Koopman
2006). Rotganzen foerageren in het Veerse Meer ook op de platen en eilanden in het gebied. Ditzelfde beeld komt uit de NDFF, waar waarnemingen van groepen rotganzen bekend zijn van de genoemde platen van enkele honderden exemplaren met een maximum van ca. 1.250 exemplaren.
Ook buiten de platen worden soms groepen rotganzen aangetroffen op het open water, waaronder
het water direct ten noorden van het plangebied.
Tijdens de hoogwatertelling in de Oosterschelde wordt in het Veerse Meer op Kwistenburg en de Middelplaten een selectie van soorten watervogels geteld die daar naartoe vliegen om te overtijen. Ze
vinden daar aansluiting bij soortgenoten die in het Veerse Meer leven. Dit geldt ook voor de rotgans.
In de jaarlijkse watervogelrapportages van Rijkswaterstaat worden deze vogels toegekend aan de
Oosterschelde omdat ze daar foerageren (Arts 2015).
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen verschillende waarnemingen
van groepen rotganzen uit de agrarische percelen binnen het plangebied zelf en uit de Pietkreek.

Figuur 18: Verspreiding rotgans in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied
per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: De rotgans is een typische kustvogel, vooral voorkomend in getijdengebieden en estuaria. De soort is goed aangepast aan foerageren in zoute en brakke wateren. In de winter, in november
tot maart, incidenteel tot in mei, verblijft de rotgans ook binnendijks in inlagen, karrevelden, brakwaterplassen en in het agrarische gebied. In agrarisch gebied heeft de soort voorkeur voor intensief beheerd grasland en vooral in het Deltagebied ook wel voor akkers. De rotgans is echter altijd kustgebonden en waagt zich nooit veel verder landinwaarts dan enkele kilometers van de zee of zeedijk.
Rust- en slaapplaatsen bevinden zich in open getijdengebied, meestal slechts enkele kilometers van
het voedselterrein vandaan. De rotgans onderneemt frequent drink- en poetsvluchten naar open water. De soort heeft een sterke traditionele binding met pleisterplaatsen en heeft de neiging tot vorming
van grotere concentraties.
Voedsel: De rotgans is een planteneter. In getijdengebieden foerageert de soort zowel op zeegras
(voor zover beschikbaar), darm- en groenwieren op het wad, als gras en kruiden op kwelders en
schorren. De rotgans heeft een voorkeur voor eiwitrijke en goed verteerbare plantensoorten. Daarom
zoeken rotganzen vooral terreindelen op die al zijn afgegraasd door vee, bij voorkeur door schapen.
Soms grazen de rotganzen ook op het talud van zeedijken.
Rust: Net als de brandgans is de rotgans een snel verontruste ganzensoort. Op de Waddeneilanden
heeft echter deels gewenning plaatsgevonden aan de hogere recreatiedruk. Belangrijke bronnen van
verstoring zijn voor de rotgans landbouwwerkzaamheden, vliegverkeer van sportvliegtuigen en helikopters en recreatie. Vooral landbouwwerkzaamheden kunnen de benutting van (binnendijkse) voedselgebieden sterk beïnvloeden. De jacht heeft relatief weinig invloed omdat de rotgans in agrarisch
gebied weinig voorkomt. Vanwege zijn voorkomen in getijdengebieden is de soort relatief gevoelig

voor verstoring door recreanten. Er zijn geen specifieke verstoringsafstanden voor de rotgans bekend
ten aanzien van windmolens, wegen en gebouwen, maar waarschijnlijk is er een hoge mate van overeenkomst met de verstoringsafstanden bij de brandgans. Vanwege zijn voorkeur voor eiwitrijke en
goed verteerbare grassoorten is de rotgans gevoelig voor veranderingen in het begrazingsbeheer op
kwelders en schorren die leiden tot een verminderde draagkracht. Veranderingen in waterkwaliteit
kunnen de beschikbaarheid van aquatisch voedsel in het intergetijdengebied beinvloeden.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de rotgans in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Smient

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de smient als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000-gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 4.000 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 1.106 exemplaren
in de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000
Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de
smient. De aantallen van de smient liggen weliswaar onder het doelaantal, maar dit lijkt niet te worden
veroorzaakt door een te lage draagkracht. De trend van de smient is grillig. Met enige regelmaat worden de doelaantallen bereikt, waardoor de inschatting is dat de draagkracht voldoet. De sterke
schommelingen suggereren dat deze soort, afhankelijk van externe factoren, wel of geen gebruik maken van het Veerse Meer (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren)
Tabel 10: Gegevens smient Veerse Meer

Doelaantal

4.000

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
1.106

Trend Veerse
Meer

Doel gehaald?

-

Nee

Knelpunt?

Nee

Figuur 19: Trend smient in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De smient kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november t/m januari; zie
figuur 20). Ook in oktober en februari-maart is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 20: Seizoensverloop smient in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De Smient is een planteneter die vooral (’s nachts) foerageert op gras en akkers, overdag rusten de
vogels in het Veerse Meer (Arts 2015). Vooral tijdens strenge koude is het Veerse Meer een belangrijk rust- en foerageergebied voor smienten. De vogels foerageren dan vooral op graslanden aanwezig langs de randen van het Veerse Meer en op de recreatie-eilanden. Buiten deze periodes gebruiken smient en ook wilde eend het Veerse Meer vooral om overdag te rusten. De vogels rusten op
open water, meestal in de luwte van eilanden of langs de oevers van het meer. ’s Nachts foerageren
de eenden dan in binnendijkse gebieden op Noord- en Zuid-Beveland (Koopmans 2006). Ditzelfde
beeld komt uit de NDFF, waar waarnemingen van groepen smienten bekend zijn langs de oevers van
de platen in het gebied zoals de Haringvreter, de Goudplaat en Middelplatenvan van enkele honderden tot enkele duizenden exemplaren met een maximum van ruim 22.000 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van groepen smienten uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en met name uit de Pietkreek. Ook in de buitenhaven bij Veere worden waarnemingen van smienten gedaan. Verder komen
verschillende waarnemingen van groepen smienten uit de agrarische percelen rondom het Veerse
Meer. Hier foerageren smienten die het Veerse Meer gebruiken als slaapplaats.

Figuur 21: Verspreiding smient in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied
per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: De smienten verblijven in estuaria, ‘wetlands’ en graslanden die in de nabijheid van vaarten, plassen en meren liggen. Vooral in het eerste deel van het najaar/winterseizoen is hij veel te zien
in estuaria en getijdengebieden. Daarna zoekt de soort steeds meer het open agrarische gebied in
het binnenland op. Smienten rusten daar overdag op vaarten, plassen en meren, en vliegen dan ‘s
avonds bij het invallen van de duisternis naar de voedselgebieden in cultuurgrasland. Rustplaatsen
en voedselgebieden liggen soms wel op 10 km afstand van elkaar, mogelijk ook verder. Overdag foerageert een deel van de vogels ook in de directe nabijheid van de rustplaats (taluds, oevers, aangrenzende percelen).
Voedsel: Smienten zijn planteneters die op een grote verscheidenheid aan planten, zaden en wortels
kunnen foerageren. Aan de kust behoren diverse algensoorten tot het menu, in het binnenland wordt
veel gras gegeten. In estuaria en getijdengebieden zoeken ze deels aquatisch voedsel zoals groenwieren of zeegras (indien beschikbaar). Op kwelders en schorren eten ze de zaden van o.a. zeekraal.
Later in het seizoen wordt meer en meer op natte graslanden gefoerageerd. Het foerageren doen de
smienten vooral ’s nachts, overdag rusten de vogels op het water. Als de voedselbronnen aan de kust
uitgeput raken, schakelt de soort meer en meer over op graslanden in het binnenland. De smient
heeft een vergelijkbare voedselstrategie als een kleine ganzensoort zoals de brandgans. In het binnenland vertoont de smient voorkeur voor eiwitrijke en goed verteerbare grassoorten (of jonge scheuten), die hij bij graag zoekt op vochtige of deels geïnundeerde graslanden (in verband met frequente
drinkvluchten).
Rust: Directe verstoring van de overdag meestal rustende smienten treedt op bij afstanden van 90 m
(wandelaars) tot meer dan 100 m (watersporters). Surfers werken meer verontrustend dan zeil- of

motorboten. De mate van verstoring beïnvloedt de keuze van de dagrustplaatsen, maar omdat de
soort in het binnenland voornamelijk 's nachts foerageert, hoeft dit niet automatisch tot verlies van
voedselgebied te leiden. In gebieden waar aquatisch wordt gefoerageerd is de soort gevoelig voor
veranderingen in waterkwaliteit die de beschikbaarheid van groenwieren of zeegras bepalen. Extensivering van graslandbeheer en/of betere drainering van natte graslanden werken negatief door in de
draagkracht van een gebied. Windturbines en hoogspanningsleidingen kunnen het pendelen (connectiviteit) tussen voedselgebied en slaapplaats belemmeren of een deel van het voedselgebied vanwege storende werking (verstoringsafstand 400 m) ongeschikt maken
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de smient in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Krakeend

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de krakeend als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 60 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 72 exemplaren in
de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de krakeend.
Tabel 11: Gegevens krakeend Veerse Meer

Doelaantal

60

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
72

Trend Veerse
Meer

Doel gehaald?

+

Ja

Knelpunt?

Nee

Figuur 22: Trend krakeend in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De krakeend kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (december t/m februari;
zie figuur 23). Ook in november en maart is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 23: Seizoensverloop krakeend in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De krakeend is een grondeleend die het Veerse Meer tijdens hun verblijf voor een (belangrijk) deel
overdag gebruikt als dagrustplaats. De vogels rusten op open water, meestal in de luwte van eilanden
of langs de oevers van het meer. ’s Nachts wordt dan gefoerageerd in binnendijkse gebieden op
Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren of op graslanden in het buitendijkse gebied van het Veerse
Meer, maar ook in ondiepe zones in het Veerse Meer (Koopmans 2006). Uit de NDFF blijkt dat krakeenden met name aangetroffen worden langs de oevers van de platen en eilanden Haringvreter,
Goudplaat, de Middelplaten en Kwistenburg. Ook in het uiterste westelijke deel van het Veerse Meer
bij de Veerse Gatdam worden krakeenden waargenomen. Veelal gaat het om kleinere groepen van
enkele tientallen dieren tot maximaal ruim honderd exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van groepen krakeenden uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en met name uit de
Pietkreek. Ook in de buitenhaven bij Veere worden waarnemingen van krakeenden gedaan.

Figuur 24: Verspreiding krakeend in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied
per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: De krakeend heeft een voorkeur voor ondiepe, voedselrijke (eutrofe) zoete wateren. Het
kan stilstaand water zijn of zwakstromend water. De soort komt ook voor in brak water, maar mijdt
zoute wateren. De grootste aantallen krakeenden worden aangetroffen in grote moerasgebieden (zoals Lauwersmeer en Oostvaardersplassen) en grote ‘wetlands’ zoals het IJsselmeergebied en de Beneden-Rivieren. Minder algemeen is de krakeend in de uiterwaarden van de grote rivieren en hij is
vrijwel afwezig in agrarisch gebied. Na de oogsttijd gaan de krakeenden soms 's nachts op stoppelvelden foerageren. De krakeend foerageert vaak bij of op harde oeversubstraten zoals strekdammen,
vooroeververdedigingswerken en betonwanden. Daardoor ziet men hem soms ook in de buurt van
menselijke activiteiten, in havens en sluizen. Hoewel de krakeend vooral een waterplanten- en algeneter is, is hij toch minder gevoelig voor vermesting dan andere zwemeenden.
Voedsel: Het dieet van de krakeend is grotendeels plantaardig. Hij eet vooral loof, wortels en zaden
van waterplanten zoals krans- en draadwieren en vegetatieve delen van waterplanten, soms ook valgraan op stoppelvelden. Daarnaast eet hij ook dierlijk voedsel zoals zoetwaterslakken, waterinsecten,
wormen en kleine visjes. Hij zoekt zijn voedsel in ondiep zoet water waarin kranswieren en andere
waterplanten groeien, bij voorkeur langs natuurlijke oevers. In voedselrijkere wateren foerageert hij
ook op draadwieren op stortstenen oevers. Het voedsel vertoont grote verscheidenheid. Krakeenden
foerageren grotendeels grondelend.
Rust: Krakeenden zijn vrij gevoelig voor verstoring door watersporters. Ze vluchten weg op afstanden
van rond de 300 m. Een bijv. door windsurfers sterk verstoord gebied kan tijdelijk worden verlaten.
Windturbines op dijken en oevers kunnen de ligging van rust- en voedselgebied beïnvloeden

Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de krakeend in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Wilde eend

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de wilde eend als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 3.200 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 1.219 exemplaren
in de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000
Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de
wilde eend. De aantallen van de wilde eend liggen weliswaar onder het doelaantal, maar de oorzaak
ligt buiten het gebied (extern knelpunt), het is namelijk een landelijke trend. Hiervoor worden verschillende oorzaken genoemd: de steeds efficiëntere wijze van graan oogsten en de steeds monotoner
wordende graslandgebieden waardoor de voedselbeschikbaarheid afneemt in aangrenzende akkers
en weilanden. De draagkracht in het Veerse Meer lijkt echter wel op orde en het huidige beheer volstaat (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 12: Gegevens wilde eend Veerse Meer

Doelaantal

3.200

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
1.219

Trend Veerse
Meer
-

Doel gehaald?

Nee

Knelpunt?

Nee

Figuur 25: Trend wilde eend in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De wilde eend kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november t/m januari;
zie figuur 26). Ook in september-oktober en februari is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 26: Seizoensverloop wilde eend in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De wilde eend is een planteneter die het Veerse Meer tijdens hun verblijf voor een (belangrijk) deel
overdag gebruikt als dagrustplaats. De vogels rusten op open water, meestal in de luwte van eilanden
of langs de oevers van het meer. ’s Nachts wordt dan gefoerageerd in binnendijkse gebieden op
Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren of op graslanden in het buitendijkse gebied van het Veerse
Meer, maar ook in ondiepe zones in het Veerse Meer (Koopmans 2006). Uit de NDFF blijkt dat wilde
eenden verspreid over vrijwel het gehele Veerse Meer voorkomen. Veelal betreft het groepen van enkele tot enkele tientallen exemplaren, maar soms ook grotere groepen van enkele honderden tot
maximaal 2.500 exemplaren. De grootste worden aangetroffen op en rond de Haringvreter, de Soelekerkerplaat en de Middelplaten.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van groepen wilde eenden uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en met name uit de
Pietkreek. Ook in de buitenhaven bij Veere worden waarnemingen van krakeenden gedaan. Verder
komen verschillende waarnemingen van groepen wilde eenden uit de agrarische percelen rondom het
Veerse Meer. Hier foerageren wilde eenden die het Veerse Meer gebruiken als slaapplaats.

Figuur 27: Verspreiding wilde eend in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: De wilde eend komt in heel verschillende wateren voor, variërend van estuaria tot kanalen en grachten in stedelijk gebied. Het kunnen zowel zoete als zoute wateren zijn. De grootste aantallen wilde eend worden aangetroffen in waterrijke gebieden, in estuaria, op grote meren en plassen,
langs rivieren en in moerasgebieden. In de nazomer wordt de soort ook in grote aantallen 's nachts op
stoppelvelden foeragerend aangetroffen. De wilde eenden rusten dan overdag in grotere wateren, die
soms 10 km ver of nog verder van de akkerpercelen vandaan liggen. In stedelijk gebied verblijft de
wilde eend vaak op plaatsen waar geregeld vogels worden gevoerd; vooral bij vorst zijn er sterkere
concentraties op dergelijke plaatsen.
Voedsel: Het dieet van de wilde eend vertoont een grote verscheidenheid. Buiten de broedtijd is zijn
voedsel vooral plantaardig. Zaden, stengels en bladeren van waterplanten, eendenkroos, gras en zaden worden dan gegeten, evenals valgraan op stoppelvelden. Daarnaast eten de wilde eenden insecten, slakjes, kreeftachtigen muggenlarven, en in stedelijk gebied ook brood. Afhankelijk van het leefgebied en het voedselaanbod past de soort zijn verspreiding en foerageerwijze aan en foerageert hij
ook 's nachts.
Rust: Rusten doet de wilde eend op allerlei wateren. De wilde eend is matig tot gemiddeld storingsgevoelig. In stedelijk gebied is zijn verstoringsafstand kleiner dan op open wateren. Bij verstoring door
waterrecreatie op open wateren is bij de wilde eend een verstoringsafstand vastgesteld van 130 m.
De wilde eend kan windturbines op dijken en oevers als verstorend ervaren, met verstoringsafstanden
van 100-350 m, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer

De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de wilde eend in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Pijlstaart

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de pijlstaart als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 50 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 19 exemplaren in
de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000
Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer een knelpunt ten aanzien van de pijlstaart. De soort is voor zijn voedsel sterk afhankelijk van het Veerse Meer zelf, in tegenstelling tot
soorten die grotendeels foerageren op graslanden of akkers. De afname van het aantal pijlstaarten
lijkt samen te vallen met het moment dat de Katse Heule in gebruik werd genomen. Via de Katse
Heule kwam meer zout het Veerse Meer in, een beperkt getij en veranderde de waterkwaliteit. Er lijkt
dus iets te zijn gebeurd met het aanbod van voedsel voor pijlstaart. Mogelijk heeft de toevoer van water uit Oosterschelde effecten gehad op het zoöplankton, de waterplanten en bodemfauna als gevolg
van de veranderingen in doorzicht, voedselrijkdom en zoutgehalte. Vooralsnog zijn er geen tekenen
dat de aantallen zich uit zichzelf herstellen en dat het systeem de voormalige draagkracht terug krijgt
(Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 13: Gegevens pijlstaart Veerse Meer

Doelaantal

50

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
19

Trend Veerse
Meer

Doel gehaald?

-

Nee

Knelpunt?

Ja

Figuur 28: Trend pijlstaart in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De pijlstaart kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november t/m januari;
zie figuur 29). Ook in september-oktober en februari-maart is de soort goed vertegenwoordigd in het
gebied.

Figuur 29: Seizoensverloop pijlstaart in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De pijlstaart is een grondeleend die het Veerse Meer tijdens hun verblijf voor een (belangrijk) deel
overdag gebruikt als dagrustplaats. De vogels rusten op open water, meestal in de luwte van eilanden
of langs de oevers van het meer. ’s Nachts wordt dan gefoerageerd in binnendijkse gebieden op
Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren of op graslanden in het buitendijkse gebied van het Veerse
Meer, maar ook in ondiepe zones in het Veerse Meer (Koopmans 2006). Uit de NDFF blijkt dat pijlstaarten met name aangetroffen worden langs de oevers van de platen en eilanden, met name de
Middelpaten en de Haringvreter. Hier worden ook grotere groepen van enkele tientallen tot maximaal
50 exemplaren geteld. Daar buiten gaat het veelal om enkele exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen enkele waarnemingen van
pijlstaarten uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat), de Pietkreek en de buitenhaven bij Veere.

Figuur 30: Verspreiding pijlstaart in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied
per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: De pijlstaart leeft in zowel zoete als zoute wateren. De soort bezoekt vooral in het najaar
kwelders, zandplaten en slikken in estuaria, evenals akkerland (stoppelvelden) in het agrarische gebied. Het akkerland wordt uitsluitend 's nachts bezocht, waarbij de vogels overdag op open water rusten en grotere afstanden afleggen om geschikte akkers te vinden. In het voorjaar zijn ook ondiepe
zoetwaterplassen en geïnundeerde of vochtige graslanden voor de pijlstaart van belang. Omdat ze
graag foerageren op pionierplanten en de daarin levende bodemfauna in een vochtige tot natte omgeving, vertonen de pijlstaarten voorkeur voor gebieden met dynamiek (door getij of peilfluctuaties).
Daarbij zwemmen of grondelen ze in ondiep water en duiken ze incidenteel dieper, tot op circa 1 m
diepte.
Voedsel: De pijlstaart eet een grote variatie aan voedsel. Hij voedt zich voorlal met zaden en worteldelen van (pionier)planten en ondergedoken waterplanten zoals fonteinkruiden en kranswieren, maar
ook bijvoorbeeld met zaden van zuring en andere landplanten. Ook dierlijk voedsel versmaadt hij niet,
zoals slakken en (larven van) aquatische insecten (waterkevers), vliegen, muggen, kokerjuffers, libellen, sprinkhanen en krekels. Soms weet hij ook mollusken, bloedzuigers, vlokreeften, amfibie-larven
en kleine vis te bemachtigen. Daarnaast foerageert de pijlstaart ook op valgraan op stoppelvelden.
Op het wad slobberen pijlstaarten vermoedelijk (naast zaden) ook kleine schelpdieren, slakjes en andere kleine bodemdieren.
Rust: De pijlstaart rust overdag aan de randen van grote wateren. Verstoring door wandelende recreanten treedt op bij afstanden van boven 100 m, waarmee de soort een gemiddelde verstoringsgevoeligheid heeft. Foeragerende groepen zijn gevoelig voor verstoring door windsurfers (bijv. op de Randmeren). Eveneens bestaat verstoringsrisico door windturbines langs de oever. De voedselkwaliteit

kan nadelig worden beïnvloed door vermesting waardoor verarming van het aanbod van waterplanten
optreedt. Gebrek aan dynamiek of onnatuurlijk peilbeheer belemmert foerageermogelijkheden.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de pijlstaart in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Slobeend

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de slobeend als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 40 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 29 exemplaren in
de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000
Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer een knelpunt ten aanzien van de slobeend. De soort is voor zijn voedsel sterk afhankelijk van het Veerse Meer zelf, in tegenstelling tot
soorten die grotendeels foerageren op graslanden of akkers. De afname van het aantal slobeenden
lijkt samen te vallen met het moment dat de Katse Heule in gebruik werd genomen. Via de Katse
Heule kwam meer zout het Veerse Meer in, een beperkt getij en veranderde de waterkwaliteit. Er lijkt
dus iets te zijn gebeurd met het aanbod van voedsel voor slobeend. Mogelijk heeft de toevoer van
water uit Oosterschelde effecten gehad op het zoöplankton, de waterplanten en bodemfauna als gevolg van de veranderingen in doorzicht, voedselrijkdom en zoutgehalte. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat de aantallen zich uit zichzelf herstellen en dat het systeem de voormalige draagkracht terug
krijgt (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 14: Gegevens slobeend Veerse Meer
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Figuur 31: Trend slobeend in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De slobeend kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in het najaar (september t/m november; zie
figuur 32). Ook in december is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 32: Seizoensverloop slobeend in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Slobeend is in het Deltagebied een karakteristieke soort voor brakke wateren waar ze in ondiep water
foerageren op zaden van schorplanten (Arts 2015). De slobeend komt (vrij egaal) verspreid voor op
ondiep open water van het Veerse Meer, met de hoogste aantallen rond de Haringvreter, de Middelplaten en Kwistenburg (Hoekstein et. al. 2020). Uit de NDFF blijkt dat slobeenden in vrijwel het gehele
Veerse Meer worden waargenomen op open water, maar grotere groepen met name aanwezig zijn in
ondiepe wateren op en rond de Haringvreter, de Soelekerkeplaat, de Middelplaten en Kwistenburg.
Soms worden grotere groepen geteld van enkele honderden tot maximaal 420 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen slobeenden voor in het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en in de Pietkreek.

Figuur 33: Verspreiding slobeend in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied
per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Na het broedseizoen concentreren futen zich op de grotere zoete of zoute wateren om te ruien.
Vooral het IJsselmeer en in mindere mate het Deltagebied en de Waddenzee zijn belangrijke ruigebieden. Na de ruiperiode worden vooral het IJsselmeergebied, de grote rivieren en het Deltagebied
gebruikt. Bij strenge vorst ligt het zwaartepunt van de verspreiding in het Deltagebied, langs de rivieren en langs de Noordzeekust. Voor het broedseizoen verzamelen futen zich in grote groepen in de
grote wateren.
In vrijwel het gehele Veerse Meer worden futen in lagere aantallen waargenomen. Grotere groepen
futen (> 50 exemplaren) zijn aangetroffen ten westen van de Haringvreter, ten westen van de Goudplaat, ten oosten van de Soekelerplaat en direct ten noorden van het plangebied (NDFF). Het zwaartepunt van de verspreiding van de fuut als niet-broedvogel ligt langs de westkant van het Veerse
Meer tussen het plangebied en Veere. Hier zijn ’s winters groepen tot max. 500 exemplaren aanwezig.
Ecologische vereisten
Leefgebied: De slobeend komt voornamelijk op zoet water voor. De soort mijdt grote estuaria en het
intergetijdengebied. De voedselhabitat bestaat uit zoetwatermoerassen, natte natuurgebieden, rivierarmen, plassen en meren. De slobeend foerageert bij voorkeur in ondiepere bochten en andere beschutte waterpartijen. Concentraties van ruiende vogels worden eveneens in op zulke plekken aangetroffen. De brede spatelvormige snavel van de slobeend is speciaal aangepast op het filteren van het
wateroppervlak en/of dunne sliblagen om kleine diertjes en zaden te bemachtigen.

Voedsel: De slobeend eet een grote verscheidenheid aan voedsel, maar is gespecialiseerd in watervlooien en ander zoöplankton. Daarnaast foerageert de soort op kleine (zoetwater)mollusken, insecten en hun larven, maar ook op zaden en plantenresten.
Rust: In de late zomer maken slobeenden de slagpenrui door, waarbij voldoende rust belangrijk is.
Voor een deel verzamelen ze zich dan in zoetwatermoerassen die beperkt toegankelijk zijn. De soort
is gevoelig voor waterrecreatie en heeft een verstoringsafstand van circa 300 meter ten opzichte van
watersporters. Waterrecreatie kan daarmee van invloed zijn op de aantallen en de verspreiding van
slobeenden, evenals de opstelling van windturbines op de waterkant. Aangezien slobeenden profiteren van hoge dichtheden aan zoöplankton kan een sterke vermesting van ondiepe wateren, met als
gevolg massale algenbloei, een storende invloed hebben op de voedselbeschikbaarheid.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de slobeend in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Kuifeend

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de kuifeend als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 760 exemplaren.
Het doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 237 exemplaren in de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura
2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer een knelpunt ten aanzien van de
kuifeend. De soort is voor zijn voedsel sterk afhankelijk van het Veerse Meer zelf, in tegenstelling tot
soorten die grotendeels foerageren op graslanden of akkers. De afname van het aantal kuifeenden
lijkt samen te vallen met het moment dat de Katse Heule in gebruik werd genomen. Via de Katse
Heule kwam meer zout het Veerse Meer in, een beperkt getij en veranderde de waterkwaliteit. Er lijkt
dus iets te zijn gebeurd met het aanbod van voedsel voor kuifeend. Mogelijk heeft de toevoer van water uit Oosterschelde effecten gehad op het zoöplankton, de waterplanten en bodemfauna als gevolg
van de veranderingen in doorzicht, voedselrijkdom en zoutgehalte. Vooralsnog zijn er geen tekenen
dat de aantallen zich uit zichzelf herstellen en dat het systeem de voormalige draagkracht terug krijgt
(Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 15: Gegevens kuifeend Veerse Meer
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Figuur 34: Trend kuifeend in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De kuifeend kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in het najaar, de winter en het voorjaar (oktober t/m april; zie figuur 35). Ook in juni-juli en september is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 35: Seizoensverloop kuifeend in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Voor zijn voedsel is de kuifeend vooral afhankelijk van bodemfauna zoals mosselen, maar de soort
eet ook kreeftachtigen en andere waterdieren die tussen de waterplanten leven (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). De kuifeend komt (vrij egaal) verspreid voor op open water van het Veerse Meer,
waarbij het samen met brilduiker als een van de weinige soorten ook in diepere wateren foerageert
(Koopman et. al 2006). Het gebied heeft voor de kuifeend met name een functie als foerageergebied
(Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). Ook uit de NDFF blijkt dat kuifeenden in vrijwel het gehele
Veerse Meer worden waargenomen op open water. Soms worden grotere groepen geteld van enkele
honderden tot maximaal 900 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van kuifeend uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en met name uit de Pietkreek en
de buitenhaven bij Veere. Ook in de Veerse Kreek en de Westerschenge worden groepen kuifeenden
waargenomen.

Figuur 36: Verspreiding kuifeend in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied
per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: Het leefgebied van de kuifeend zijn voornamelijk zoete wateren. De grootste concentraties verblijven op grote meren en plassen. Kuifeenden zijn verder ook te vinden op zand- en grindplassen en drinkwaterbekkens. Afgezien van de brakke (voormalige) estuaria in het Deltagebied verblijft de soort weinig tot nauwelijks op zoute wateren. De kuifeenden houden er vaak dagrustplaatsen
op na, en vliegen van daaruit 's nachts naar voedselgebieden die tot op ongeveer 5 km (met uitschieters tot 15 km) van de rustplaats vandaan liggen. Dagrustplaatsen bevinden zich meestal in de beschutting van dijken of eilanden. Voedselgebieden zijn wateren die tot circa 15 m diep zijn, maar kuifeenden duiken bij voorkeur niet dieper dan enkele meter.
Voedsel: De kuifeend foerageert op de onderwaterbodem (benthos) en is een voedselspecialist. Hij
eet in onze wateren in de winter overwegend driehoeksmosselen; in de zomer ook andere (kleine)
zoetwatermollusken en muggenlarven en incidenteel plantenzaden en kleine visjes.
Rust: De soort is wat zijn rusteisen betreft vooral kwetsbaar voor waterrecreatie en scheepvaart. De
kuifeend reageert op naderende boten op meer dan 400 m afstand en doorgaans treedt ernstige verstoring op bij afstanden van 200-400 m. Omdat kuifeenden overdag vaak ook rusten in de luwte van
dijken en oevers kan ook landrecreatie langs oevers en opstelling van windturbines op de oever verstorend werken. Veranderingen in de waterkwaliteit in combinatie met andere factoren (bijv. hoge slibgehaltes in het Markermeer) hebben in sommige situaties geleid tot afname van het aanbod van driehoeksmosselen. De kuifeenden moeten dan nieuwe voedselgebieden gaan zoeken. De samenhang
van dagrustplaatsen en voedselgebieden kan verstoord raken door veranderingen in één van beide
gebieden. Daarnaast is de soort gevoelig voor hindernissen zoals windmolens tussen dagrustplaats

en voedselgebied. Overmatig gebruik van vistuig (‘warnetten’) kan bij de kuifeend tot grote aantallen
van verdrinkingsslachtoffers leiden.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de kuifeend in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Brilduiker

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de brilduiker als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 420 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 97 exemplaren in
de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000
Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer een knelpunt ten aanzien van de brilduiker. De soorten is voor zijn voedsel sterk afhankelijk van het Veerse Meer zelf, in tegenstelling tot
soorten die grotendeels foerageren op graslanden of akkers. De afname van het aantal brilduikers lijkt
samen te vallen met het moment dat de Katse Heule in gebruik werd genomen. Via de Katse Heule
kwam meer zout het Veerse Meer in, een beperkt getij en veranderde de waterkwaliteit. Er lijkt dus
iets te zijn gebeurd met het aanbod van voedsel voor brilduiker. Mogelijk heeft de toevoer van water
uit Oosterschelde effecten gehad op het zoöplankton, de waterplanten en bodemfauna als gevolg van
de veranderingen in doorzicht, voedselrijkdom en zoutgehalte. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat
de aantallen zich uit zichzelf herstellen en dat het systeem de voormalige draagkracht terug krijgt (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 16: Gegevens brilduiker Veerse Meer
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Figuur 37: Trend brilduiker in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De brilduiker kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november t/m februari;
zie figuur 38). Ook in maart is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 39: Seizoensverloop brilduiker in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Voor zijn voedsel is de brilduiker vooral afhankelijk van bodemfauna zoals mosselen (Natura 2000
Beheerplan Deltawateren). De brilduiker komt (vrij egaal) verspreid voor op open water van het
Veerse Meer, waarbij het samen met kuifeend als een van de weinige soorten ook in diepere wateren
foerageert (Koopman et. al 2006). Het gebied heeft voor de brilduiker met name een functie als foerageergebied (Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Veerse Meer). Ook uit de NDFF blijkt dat brilduikers in vrijwel het gehele Veerse Meer in lagere aantallen worden waargenomen op open water.
Soms worden grotere groepen geteld, tot maximaal ca. 300 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van brilduiker uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en uit de Pietkreek. Ook in de
buitenhaven bij Veere worden waarnemingen van brilduiker gedaan.
Ecologische vereisten
Leefgebied: De brilduiker is in ons land zowel op zoete als zoute wateren te vinden, het meest op grotere meren en plassen en in estuaria. In het rivierengebied komen kleine aantallen brilduikers, vooral
op grotere grind- en zandgaten. In tegenstelling tot veel andere duikeenden is de brilduiker dagactief.
Vaak concentreren brilduikers zich 's nachts op slaapplaatsen in rustige beschutte wateren. Plaatselijk, o.a. in het IJsselmeergebied, ziet men concentraties van ruiende vogels op wateren die als voedselgebied kunnen dienen. In sommige gebieden trekken brilduikers tussen voedsel- en slaapgebieden
heen en weer. In het Deltagebied bijv. doen ze dat, daar foerageren de brilduikers overdag op de
zoute wateren en slapen ze 's nachts op zoet water.
Voedsel: Het voedsel van de brilduiker is zeer gevarieerd en verschilt regionaal. De soort eet in veel
gebieden voornamelijk driehoeksmosselen, zoetwaterslakjes en andere kleine weekdieren. Daarnaast
foerageert de brilduiker plaatselijk op larven van kokerjuffers, muggenlarven, vlokreeftjes en andere
kleine kreeftachtigen. Incidenteel schakelt hij ook over op plantaardig voedsel (zaden) en kleine vis
(spiering).
Rust: Omdat hij overdag voedsel zoekt is de brilduiker meer dan andere duikeenden gevoelig voor
verstoring tijdens het voedselzoeken. Hij reageert bij afstanden van 300 tot 500 m op verstoring door

watersporters en scheepvaart. Daarnaast is de brilduiker kwetsbaar voor verdrinking in vistuig (‘warnetten’). Veranderingen in waterkwaliteit kunnen de draagkracht van zijn voedselbron beïnvloeden en
vermindering van doorzicht van het water beperkt zijn foerageermogelijkheden. Waar hij pendelbewegingen van en naar slaapplaatsen maakt is de soort gevoelig voor het verschijnen van barrières zoals
windturbines. De windturbines werken in het voedselgebied verstorend op afstanden tot 150 m. Dit is
afhankelijk van andere plaatselijke omstandigheden.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de brilduiker in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Middelste zaagbek

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de middelste zaagbek als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000-gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 320 exemplaren. Het doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 322
exemplaren in de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien
van de middelste zaagbek.
Tabel 17: Gegevens middelste zaagbek Veerse Meer
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Figuur 40: Trend middelste zaagbek in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De middelste zaagbek kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november t/m
maart; zie figuur 41). Ook in oktober en april is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 41: Seizoensverloop middelste zaagbek in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De middelste zaagbek is voornamelijk viseter en jaagt in open water (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). De middelste zaagbek komt (vrij egaal) verspreid voor op het diepere open water van het
Veerse Meer (Koopman et. al 2006). Nabij de Zandkreekdam is voor middelste zaagbek een hogere
dichtheid vastgesteld (Berrevoets et al., 2003), wat mogelijk verband houdt met een verhoogd visaanbod afkomstig uit de Oosterschelde via de schutsluis in de Zandkreekdam. Ook uit de NDFF blijkt dat
middelste zaagbekken in vrijwel het gehele Veerse Meer in lagere aantallen worden waargenomen op
open water. Soms worden grotere groepen geteld, tot ca. 150-200 exemplaren.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van middelste zaagbek uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en uit de Pietkreek. Ook
in de buitenhaven bij Veere worden veel waarnemingen van middelste zaagbek gedaan.

Figuur 42: Verspreiding middelste zaagbek in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per
telgebied per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: De middelste zaagbek verblijft vooral in estuaria, maar 's nachts ook op de aangrenzende
binnenwateren. De soort foerageert voornamelijk in ondiepe wateren en tot op 3.57.0 m diepte, en
rust/slaapt in beschutte bochten of in de luwte van eilanden en dijken. Hij foerageert ook 's nachts. De
middelste zaagbek maakt tevens gebruik van grote gemeenschappelijke slaapplaatsen. Hij is een
‘oogjager’ en daarom is hij gestelsd op helder water.
Voedsel: De middelste zaagbek is voornamelijk viseter. Hij bejaagt en bemachtigd zijn vis onder water. De soort heeft circa 300 gr vis per dag nodig. Zijn dieet is vaak een afspiegeling van het lokale
aanbod aan kleinere vis van 7-8 cm lang. Het bestaat vooral uit soorten zoals spiering, maar incidenteel ook uit paling. Daarnaast eet de middelste zaagbek ook (water)insecten, kreeftachtigen, wormen
en zoetwatermollusken.
Rust: Windsurfers en andere waterecreanten vormen de belangrijkste bron van verstoring voor de
middelste zaagbek. In het Deltagebied blijven voor de middelste zaagbek geschikte wateren zoals delen van de Grevelingen waarschijnlijk vanwege te hoge recreatiedruk onbenut. Ook de scheepvaart
en eventuele windmolenparken op het water of op de waterkant verstoren de middelste zaagbek,
vanaf een afstand van 150 m. De precieze afstand is afhankelijk van de situatie ter plaatse. De middelste zaagbek verdrinkt gemakkelijk in visnetten (‘warnetten’).
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de middelste zaagbek in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van kleine vis in open water (vooral spiering)

•
•
•

aanwezigheid van matig voedselrijk water van een goede waterkwaliteit (geen vervuiling,
geen eutrofiëring, voldoende zuurstof)
voldoende doorzicht (40-80 cm)
voldoende rust

Meerkoet

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de meerkoet als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 4.200 exemplaren.
Het doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 1.677 exemplaren in de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura
2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer een knelpunt ten aanzien van de
meerkoet. De soort is voor zijn voedsel sterk afhankelijk van het Veerse Meer zelf, in tegenstelling tot
soorten die grotendeels foerageren op graslanden of akkers. De afname van het aantal meerkoeten
lijkt samen te vallen met het moment dat de Katse Heule in gebruik werd genomen. Via de Katse
Heule kwam meer zout het Veerse Meer in, een beperkt getij en veranderde de waterkwaliteit. Er lijkt
dus iets te zijn gebeurd met het aanbod van voedsel voor meerkoet. Mogelijk heeft de toevoer van
water uit Oosterschelde effecten gehad op het zoöplankton, de waterplanten en bodemfauna als gevolg van de veranderingen in doorzicht, voedselrijkdom en zoutgehalte. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat de aantallen zich uit zichzelf herstellen en dat het systeem de voormalige draagkracht terug
krijgt (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 18: Gegevens meerkoet Veerse Meer
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Figuur 43: Trend meerkoet in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De meerkoet kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (oktober t/m februari; zie
figuur 44). Ook in september en maart is de soort goed vertegenwoordigd in het gebied.

Figuur 44: Seizoensverloop meerkoet in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
Het Veerse Meer was jarenlang het belangrijkste overwinteringsgebied voor de meerkoet in de Zoute
Delta. Daaraan kwam abrupt een einde toen in het seizoen 2002/2003 de aantallen kelderden. Vanaf
2002/2003 is de trend in het Veerse Meer stabiel op een laag niveau dat nog slechts een derde is van
de aantallen voor de crash in 2002/2003 (Arts & Hoekstein 2015).
Meerkoeten foerageren in het Veerse Meer in de ondiepe waterzones op zeesla en andere waterplanten. In de wintermaanden schakelen ze over op gras of ze verlaten het Veerse Meer. De verspreiding
van de soort weerspiegelt het voorkomen van graslanden langs en waterplanten in het Veerse Meer
(Koopman et.al 2006). De grootste groepen van enkele honderden tot enkele duizenden met een
maximum van 3.000 exemplaren worden volgens de NDFF aangetroffen op en rond de Haringvreter,
de Soelekerkeplaat, de Goudplaat, de Middeplaten en Kwistenburg.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van
meerkoet uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en uit de Pietkreek. Ook in de
buitenhaven bij Veere worden veel waarnemingen van meerkoet gedaan.

Figuur 45: Verspreiding meerkoet in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied
per periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Uit de NDFF blijkt dat meerkoeten vrijwel overal op ondiep open water in het Natura 2000-gebied
Veerse Meer worden aangetroffen. De soort wordt ook veel waargenomen in kreken in het gebied,
zoals de kreek aan de noordzijde van de Goudplaat en die langs de Soelekerkeplaat.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer komen veel waarnemingen van
meerkoet uit het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat) en uit de Pietkreek. Ook in de
buitenhaven bij Veere worden veel waarnemingen van groepen meerkoeten gedaan.
Ecologische vereisten
Leefgebied: Het leefgebied van de meerkoet kent een grote verscheidenheid aan waterrijke gebieden.
Hij komt zowel in grote ‘wetlands’ en moerassen voor als in kanalen, grachten en vaarten in voornamelijk stedelijk gebied. De meerkoet heeft voorkeur voor wateren die rijk zijn aan ondergedoken waterplanten of een goede bodemfauna hebben. Hij neemt ook genoegen met wateren die omzoomd
zijn met een talud van gras of met cultuurgrasland. Aquatisch foeragerende meerkoeten duiken niet
dieper dan 3 m en ze zijn dus gebonden aan ondiepe wateren. In juli-augustus verzamelt een deel
van de vogels zich om te ruien. Dan moeten het open water en/of aangrenzende moerassen de ruiconcentraties voldoende bescherming en rust kunnen bieden. Meerkoet slapen en zoeken voedsel in
hetzelfde gebied. In stedelijk gebied in vorstperiodes bevindt de soort zich vaak op plaatsen waar
warm water wordt geloosd en/of eenden worden gevoerd.
Voedsel: De meerkoet is een alleseter. Hij eet zowel ondergedoken waterplanten als oevervegetatie
en gras en specialiseert zich in sommige gebieden zoals in het IJsselmeergebied op driehoeksmosselen. Daarnaast eet de meerkoet verschillende zoetwatermollusken en (water)insecten.

Rust: De meerkoet is meestal niet schuw, tenzij hij in grote concentraties voorkomt. Het gaat dan om
groepen die op ondergedoken waterplanten foerageren of die ruien. De vluchtafstanden bij water- en
oeverrecreatie bedragen bij de meerkoet ongeveer 50 m. De precieze afstand is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden. Bepaalde veranderingen in het leefgebied beïnvloeden de verspreiding van
de meerkoet. Minder intensief beheren van oevers en taluds bijv. leidt tot verruiging en verminderde
draagkracht van de grasmat als voedselbron. Vermesting van het water resulteert in vermindering van
foerageermogelijkheden op ondergedoken waterplanten. Verder kan verspreiding van de meerkoet
worden beïnvloed door de plaatsing van windturbines aan de waterkant.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor de meerkoet in het Veerse Meer zijn:
• beschikbaarheid van voldoende voedsel:
- waterplanten en wieren in open en ondiep water
- bodemfauna, zoals mosselen
- - zoöplankton
• binnendijkse (voedselrijke en niet-verruigde) graslanden of buitendijkse schorren
• voldoende rust
- weinig barrières voor pendelbeweging tussen slaapplaats en foerageergebied
- weinig tot geen verstoring rond rustlocaties
• voldoende doorzicht

Kluut

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de kluut als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000-gebied
Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 90 exemplaren. Het doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 49 exemplaren in de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer een knelpunt ten aanzien van de kluut. De
oorzaak voor de afnemende aantallen kluten is onbekend. Vanuit het Natura 2000 Beheerplan is nader onderzoek voorgesteld naar de situatie rond de kluut. Het beoogde onderzoek zal meer inzicht
verschaffen in de oorzaken voor achteruitgang van de soort. Dan kan ook duidelijk worden of er effectieve maatregelen kunnen worden getroffen. Tot het onderzoek is uitgevoerd, is het niet bekend of de
instandhoudingsdoelstelling op termijn bereikt wordt (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 19: Gegevens kluut Veerse Meer

Doelaantal

90

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
49

Trend Veerse
Meer

Doel gehaald?

-

Nee

Knelpunt?

Ja

Figuur 46: Trend kluut in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De kluut kent geen duidelijke piek in het seizoensverloop in het Veerse Meer. Het hele jaar door als
de soort in het gebied aanwezig, met de hoogste aantal in de winterperiode (september t/m januari;
ze figuur 47).

Figuur 47: Seizoensverloop kluut in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De kluut foerageert op wormen en ander bodemleven in ondiep water en in losse slikkige bodems
(Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). Dergelijke foerageergebieden bevinden zich in het Veerse
Meer met name op de platen in het gebied, zoals Haringvreter, Schutteplaat, Mosselplaat, Soelekerkeplaat, Goudplaat, Bastiaan de Langeplaat, Zandkreekplaat, de Middelplaten en Kwistenburg. Uit
onderzoek naar het habitatgebruik van de kluut op de Haringvreter en de Middelplaten blijkt dat de
overgrote meerderheid van de kluten zijn voedsel op het slik zoekt. Verder bevond 18% van alle foeragerende vogels zich in het water (Arts & Hoekstein 2015).
Uit de NDFF blijkt dat binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veerse Meer kluten vooral
waargenomen worden op de Haringvreter, de Middelplaten, de Goudplaat en Kwistenburg. Op deze
platen zijn soms groepen van enkele tientallen dieren aanwezig met maxima van 40 op de Haringvreter, 60 op de Middelplaten en 85 op de Goudplaat.
Buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied worden groepen kluten waargenomen bij plassen
in het plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat), op het terrein van vliegveld Midden
Zeeland en langs de Pietkreek.

Figuur 48: Verspreiding kluut in Deltagebied (waaronder Veerse Meer): maximumaantal vogels per telgebied per
periode (najaar en winter) in 2018-2019. Ontleend aan Hoekstein et. al. 2020.

Ecologische vereisten
Leefgebied: Het voorkomen van doortrekkers, nazomerpleisteraars (inclusief ruiende vogels) en overwinteraars van de kluut is gebonden aan getijdengebieden en in mindere mate aan grote moerasgebieden (Oostvaardersplassen). De voedselbiotoop zijn slibrijke intergetijdenplaten, de oevers van kreken of prielen en gebieden met 0-15 cm diep water in getijdengebieden en in zoetwatermoerassen,
bijvoorbeeld inlagen en grote moerasgebieden. Kluten zoeken bij voorkeur voedsel op kleiige slikken
(met een lutumgehalte van meer dan 17%). Gebieden met zandige bodems worden niet gemeden
maar zijn minder goede voedselgebieden voor de kluten omdat de soort hier met de kenmerkende
voedingstechniek niet uit de voeten kan (maaiende bewegingen in de bovenste water- en bodemlaag). In de ruitijd verzamelen de kluten zich op slibrijke intergetijdenplaten zoals die voorkomen in de
kwelderwerken en in de Dollard, of in grote ondiepe, vaak beschutte wateren. De rustbiotoop bestaat
uit ondiep water. In getijdegebieden bepalen eb en vloedritme de dagindeling, de vogels ‘overtijen’
dan op speciale hoogwatervluchtplaatsen. Buitendijks rusten kluten tijdens de hoogwaterperioden
vooral in grote groepen langs randen van kwelders. De hoogwatervluchtplaatsen zijn meestal in ondiep water vóór de rand van bijv. kwelders gelegen, na stormvloeden of regenval gebruiken de kluten
daarvoor ook ondiepe poelen en plassen op de kwelder zelf. Binnendijks rusten de kluten in inlagen
en open moerassen. Specifieke slaapplaatsen worden in het binnenland niet gebruikt. In het binnenland rusten kluten soms in voor- en najaar ook op vloeivelden en grotere wateren, indien het water 015 cm diep is of er slikkige strandjes aanwezig zijn (vaak in beschutte bochten). De kluut brengt de
ruitijd in de nazomer deels in grote concentraties in optimaal voedselrijk habitat door (in Nederland
vooral in de Dollard). In zoetwatermoerassen kunnen voedselgebieden voor de kluut verdwijnen door
een verhoging of verlaging van het waterpeil waarbij slikken onbereikbaar worden of uitdrogen. De
soort verblijft slechts in enkele gebieden in Nederland tijdens de rui en die plaatsen kunnen ongeschikt worden door kunstmatige ingrepen zoals de Deltawerken. Waterpeilveranderingen kunnen

grote gevolgen hebben voor de soort. Het aantal kluten is in zoetwatermoerassen sterk afhankelijk
van het waterpeil; grote aantallen treden alleen op bij waterstanden die het voedselzoeken mogelijk
maken. Verder zijn kluten gevoelig voor botulisme (een ziekte), en voor verstoring van vliegroutes
door hoge bouwwerken, zoals hoogspanningsleidingen en windmolens. Het is mogelijk dat de soort
ook gevoelig is voor landschappelijke veranderingen in getijdengebieden door werkzaamheden en
ingrepen. Zo heeft bijvoorbeeld het verlies van slikken en schorren door de erosie die optrad na de
aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde waarschijnlijk invloed op de populatie gehad.
Gevoeligheid van de kluut voor klimaatsveranderingen is ook mogelijk, in verband met een zeespiegelrijzing en verlies van kleiige slikken. Effecten van gaswinning en bodemdaling door gaswinning in
het kustgebied zijn bij de kluut niet te verwachten maar de ontwikkelingen dienen goed te worden gevolgd. Ook veranderende omstandigheden in de buitenlandse overwinterings- en doortrekgebieden
(door landaanwinningswerken, vervuiling of jacht) beïnvloeden de klutenpopulatie.
Voedsel: Kluten zoeken in ondiep water en losse, slikkige bodems naar kleine kreeftachtigen, insekten en wormen. In zoetwatergebieden bestaat hun voedsel voornamelijk uit muggenlarven en aasgarnalen. In intergetijdengebieden staan hoofdzakelijk zeeduizendpoten op het menu, en wordt het aangevuld met kleine kreeftachtigen. De prooigrootte is bij de kluut 4-15 mm, maar de gegeten wormen
zijn vaak langer. Wanneer het voedselaanbod bestaat uit kleine kreeftachtigen vormen de kluten vaak
grote sociale groepen die gezamenlijk op de prooien jagen.
Rust: De kluut is een nerveuze soort die snel is verstoord door recreanten zoals wandelaars, kitesurfers en wadlopers, door laag vliegende vliegtuigen en helikopters of in zoetwatergebieden, door kanoers en ander bootverkeer. De kluut wordt verstoord vanaf een afstand van 100-300 m. In hun leefgebied (open kustgebieden en wateren) is de verstoringsgevoeligheid groot. Doordat de soort afhankelijk is van open kustgebieden, in het broedseizoen alsook daarbuiten, kan een hoge recreatiedruk verstorend zijn. Aangetoond is dat verstoring van de kluten kan optreden wanneer hoogwatervluchtplaatsen binnen een straal van 500 meter benaderd worden. Vooral landrecreatie in de kustgebieden bedreigt de rust van de kluut. Verstoring van de kluut door recreatie, ook tijdens de broedtijd, speelt
vooral een rol op kwelders langs de Friese en Groningse kust, waar boeren een beheersvergoeding
krijgen wanneer hun gebied voor recreatieve doeleinden wordt opengesteld.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
Voor de steltlopers zoals de kluut moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
• aanwezigheid van voldoende foerageergebieden:
- drooggevallen platen met voldoende macrofauna, wormachtigen en slakken, en aanwezigheid van schelpdieren
- - graslanden ·
• aanwezigheid van hoogwatervluchtplaatsen, die niet te ver (in verband met energieverbruik)
van de goede foerageergebieden liggen:
- droogblijvende zandplaten
- - dijken
- - binnendijkse (natuur)gebieden
• voldoende rust op en nabij foerageergebieden en hoogwatervluchtplaatsen.

Goudplevier

Doel en trend
Het instandhoudingsdoel voor de goudplevier als kwalificerende niet-broedvogel van het Natura 2000gebied Veerse Meer is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor gemiddeld 820 exemplaren. Het
doelaantal wordt de afgelopen jaren met een gemiddeld seizoensgemiddelde van 380 exemplaren in
de periode 2013/2014 t/m 2017/2018 niet gehaald (Sovon.nl/nl/gebieden). Volgens het Natura 2000
Beheerplan Deltawateren is er momenteel in het Veerse Meer geen knelpunt ten aanzien van de
goudplevier. Het doelaantal wordt weliswaar niet gehaald, maar dit betreft een extern knelpunt. Het
leefgebied in het Veerse Meer is op orde (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren).
Tabel 20: Gegevens goudplevier Veerse Meer

Doelaantal

820

Gemiddeld seizoensgemiddelde
‘13/’14 t/m ‘17/’18
380

Trend Veerse
Meer
-

Doel gehaald?

Knelpunt?

Nee

Figuur 49: Trend goudplevier in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

De goudplevier kent een duidelijke piek in het Veerse Meer in de winterperiode (november t/m februari; zie figuur 50).

Figuur 50: Seizoensverloop goudplevier in het Veerse Meer (bron: Sovon.nl/nl/gebieden)

Verspreiding
De verspreiding van de goudplevier in het Deltagebied is nogal grillig, grote groepen duiken nu weer
hier, dan weer daar op. De soort prefereert uitgestrekte vlakke open terreinen. Grote groepen vogels
worden ook vaak gezien op de oeververdedigingen waar zij, meestal samen met kieviten, rusten
(Hoekstein 2017).
Voor de goudplevier zijn in het Veerse Meer vooral de buitendijkse gronden belangrijk als rust- en
slaapgebied maar ook als foerageergebied (Natura 2000 Beheerplan Deltawateren). Goudplevieren
gebruiken het Veerse Meer vooral om te rusten en voor poetsen en sociaal gedrag (Arts & Hoekstein
2015). De soort is met name aanwezig op slikken (40%) en in de vegetatie (60%). Foeragerende vogels in het Veerse Meer worden vooral gezien tijdens hoogwater op de Oosterschelde (Arts & Hoekstein 2015).
Uit de NDFF blijkt dat de meeste waarnemingen van grotere groepen van de Haringvreter en de Middelplaten afkomstig zijn. De grootste groepen die hier zijn waargenomen bedragen 5.000 exemplaren
(Haringvreter) en 2.000 exemplaren (Middelplaten). Op de Goudplaat en de Soekelerplaat zijn groepen van enkele tientallen tot enkele honderden goudplevieren waargenomen.
Andere waarnemingen zijn vooral van buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied, zoals uit het
plangebied zelf (kreken en plassen op de Oranjeplaat), van het terrein van vliegveld Midden Zeelanden en van graslanden langs de kust ten zuiden van Veere en ten oosten van de Haringvreter.
Ecologische vereisten
Leefgebied: De goudplevier houdt zich in ons land voornamelijk op in open agrarisch landschap en in
het intergetijdengebied. In het agrarische landschap bestaat zijn voedselbiotoop vooral uit graslanden
met korte grazige vegetatie. Goudplevieren vertonen daarbij voorkeur voor oude graslanden op kleigronden en op klei-op-veen. Plaatselijk zoeken goudplevieren ook voedsel op stoppelvelden en akkers met oogstresten of op braakliggende akkers, vooral na regenval en meestal indien grasland in de
buurt ligt. Het intergetijdengebied wordt vooral vroeg in het overwinteringsseizoen, in de nazomer/herfst bezocht. De goudplevieren foerageren dan op droogvallende platen of op kwelders en
schorren, altijd dicht in de buurt van de kust. Ze maken dan gebruik van hoogwatervluchtplaatsen:

buitendijkse hoger gelegen kwelders en schorren, of binnendijkse graslanden of akkers. Wanneer
goudplevieren rusten op akkers geven ze de voorkeur aan schaars begroeide of geploegde percelen.
Voedsel: De goudplevier voedt zich met bodemfauna, in het binnenland hoofdzakelijk met regenwormen, daarnaast eet hij ook larven van langpootmuggen (emelten) en kevertjes. Op het wad eten de
goudplevieren vooral wadpieren, zeeduizendpoten, kokerwormen, kleine krabben en schelpdiertjes.
Rust: Landbouwwerkzaamheden, recreatie, jacht en vliegverkeer kunnen goudplevieren rechtsreeks
verstoren evenals roofvogels. Ook windmolenparken tussen voedsel- en rustgebieden zullen een verstorend effect hebben op de populatie. De plaatsing van windturbines kan voor de goudplevier neerkomen op verlies van foerageerterrein (verstoring treedt op bij 200-500 m afstand). Datzelfde geldt
voor de verdichting van het landschap door bebouwing en aanplant van bomen. Goudplevieren zijn
vrij gevoelig voor verstoring en verstoorde groepen blijven na verstoring langdurig rondvliegen. Tegelijk optreden van verschillende vormen van verstoring zoals jagende roofvogels en recreanten, kan
leiden tot het verdwijnen van de goudplevieren uit de voorkeursgebieden. Verstoring van de populatie
kan ook via het leefgebied gebeuren. In open agrarisch landschap kunnen de verspreiding en de aantallen van de goudplevier achteruit gaan door een verslechtering van het voedselaanbod door bijv.
verdroging. De voedselbiotoop kan ook ongeschikt worden bij versnelde grasgroei door bemesting en
na frequent scheuren van het grasland zodat oude graslanden verdwijnen. Bij versnippering van foerageergebieden kunnen grote gebieden met oud grasland onbereikbaar voor de goudplevier worden.
Ecologische randvoorwaarden Veerse Meer
Voor de steltlopers zoals de goudplevier moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
• aanwezigheid van voldoende foerageergebieden:
- drooggevallen platen met voldoende macrofauna, wormachtigen en slakken, en aanwezigheid van schelpdieren
- - graslanden ·
• aanwezigheid van hoogwatervluchtplaatsen, die niet te ver (in verband met energieverbruik)
van de goede foerageergebieden liggen:
- droogblijvende zandplaten
- - dijken
- - binnendijkse (natuur)gebieden
• voldoende rust op en nabij foerageergebieden en hoogwatervluchtplaatsen.
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Beschrijving
Oscar van Limburg
Pro Ruimte
Modelleur 4
5171 SL Kaatsheuvel
T 06 51702900
Ontwerper
Roberto Ovaa
Luxaro
Diepenheimseweg 28
7275 AR Gelselaar
T 06 44 55 60 20
rmdovaa@gmail.com
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Beelden
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Waterpark Veerse Meer

Productgegevensblad
Manufacturer Name HANDRA FORWARD_3000K_2W_350mA

Artikelnr.

LH5004.595

P

1.7 W

ΦLamp

96 lm

ΦArmatuur

96 lm

η

100.00 %

Lichtrendement

56.5 lm/W

CCT

3000 K

CRI

80

Polaire LVK
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Productgegevensblad
Orange Lighting ORL LUSCINIA 3000K L01 8LED

Artikelnr.

Luscinia 10 W 8 LEDs

P

10.0 W

ΦLamp

1322 lm

ΦArmatuur

1322 lm

η

100.00 %

Lichtrendement

132.2 lm/W

CCT

3000 K

CRI

72

Polaire LVK
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Productgegevensblad
SG Primo Sensor 1100 White 11.5W LED 3000K Ra>80

Artikelnr.

5046641571

P

11.5 W

ΦLamp

840 lm

ΦArmatuur

840 lm

η

100.00 %

Lichtrendement

73.0 lm/W

CCT

3000 K

CRI

80

Polaire LVK

Attractive, round wall luminaire that can be installed both indoors
and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Diffuser
made of UV-stabilised opal polycarbonate. Two inputs/outputs for
cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable
quick clips. Corrosion-proof with 10-year warranty, IP65 and vandalresistant rating IK10. Variants integrated sensor or Twilight relay.
Light distribution:
Direct
Light technic
LED (exchangeable)
11,5W
3000K
Ra>80
SDCM: 3
L70/B50 >50,000 hrs Ta=25°C
Control/Dimming
On/Off
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Productgegevensblad
SG Primo Sensor 1100 White 11.5W LED 3000K Ra>80
Protection
Class II
IP65
IK10
Fire protection class: 850°C - 30s
Energy and approvals
A+
CE
Materials and finish
Housing: Aluminium
Colour: Black (RAL 9004), Graphite (RAL 7024) or White (RAL 9003)
Optics: UV-stabilized polycarbonate
Mounting/Connection
Surface
Screwless terminal block
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Waterpark Veerse meer

Armaturenlijst
Φtotaal

Ptotaal

Lichtrendement

72630 lm

688.9 W

105.4 lm/W

Stuk

Fabrikant Artikelnr. Artikelnaam

P

Φ

Lichtrendement

27

Manufact
urer
Name

LH5004.5 HANDRA FORWARD_3000K_2W_350mA
95

1.7 W

96 lm

56.5 lm/W

39

Orange
Lighting

Luscinia
10 W 8
LEDs

10.0 W

1322 lm

132.2 lm/W

22

SG

50466415 Primo Sensor 1100 White 11.5W LED 3000K Ra>80
71

11.5 W

840 lm

73.0 lm/W

ORL LUSCINIA 3000K L01 8LED
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Berekeningobjecten
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Waterpark Veerse meer

Berekeningobjecten
Interfaces
Eigenschappen

∅

min

max

g1

g2

Index

lichthinder verticaal bij waterlijn
Loodrechte verlichtingssterkte (adaptief)
Hoogte: 2.000 m

0.64 lx

0.18 lx

0.97 lx

0.28

0.19

S3

lichthinder verticaal bij waterlijn
Luminantie
Hoogte: 2.000 m

0.14 cd/m²

0.040 cd/m² 0.22 cd/m²

0.29

0.18

S3

Eigenschappen

Ē

Emin

Emax

g1

g2

Straat (tussen twee masten)
Loodrechte verlichtingssterkte
Hoogte: 0.000 m

5.26 lx

1.06 lx

20.4 lx

0.20

0.052

S1

waterrand lichthinder op grond
Loodrechte verlichtingssterkte
Hoogte: 0.000 m

0.17 lx

0.030 lx

0.41 lx

0.18

0.073

S2

terras
Loodrechte verlichtingssterkte
Hoogte: 0.000 m

13.9 lx

1.90 lx

53.0 lx

0.14

0.036

S4

Berekeningvlakken
Index

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Waterpark Veerse meer

lichthinder verticaal bij waterlijn

Eigenschappen

Ē

Emin

Emax

g1

g2

lichthinder verticaal bij waterlijn
Loodrechte verlichtingssterkte (adaptief)
Hoogte: 2.000 m

0.64 lx

0.18 lx

0.97 lx

0.28

0.19

Index
S3

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Waterpark Veerse meer

Straat (tussen twee masten)

Eigenschappen

Ē

Emin

Emax

g1

g2

Straat (tussen twee masten)
Loodrechte verlichtingssterkte
Hoogte: 0.000 m

5.26 lx

1.06 lx

20.4 lx

0.20

0.052

Index
S1

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Waterpark Veerse meer

waterrand lichthinder op grond

Eigenschappen

Ē

Emin

Emax

g1

g2

waterrand lichthinder op grond
Loodrechte verlichtingssterkte
Hoogte: 0.000 m

0.17 lx

0.030 lx

0.41 lx

0.18

0.073

Index
S2

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Waterpark Veerse meer

terras

Eigenschappen

Ē

Emin

Emax

g1

g2

terras
Loodrechte verlichtingssterkte
Hoogte: 0.000 m

13.9 lx

1.90 lx

53.0 lx

0.14

0.036

Index
S4

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Straat 1 · weg naar woningen

Samenvatting (tot ROVL-2011)
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Waterpark Veerse Meer

Straat 1 · weg naar woningen

Samenvatting (tot ROVL-2011)

Fabrikant

Orange Lighting

P

10.0 W

Artikelnr.

Luscinia 10 W 8 LEDs

ΦLamp

1322 lm

Artikelnaam

ORL LUSCINIA 3000K
L01 8LED

ΦArmatuur

1322 lm

Uitrusting

1x 8 LEDs bin N3

η

100.00 %

ORL LUSCINIA 3000K L01 8LED (enkelzijdig onder)
Mastafstand

30.000 m

(1) Lichtpunthoogte

4.000 m

(2) Vooruitspringing lichtpunt

-0.500 m

(3) Armhoek

0.0°

(4) Armlengte

0.000 m

Verbruik

330.0 W/km

ULR / ULOR

0.03 / 0.03

Max. lichtsterktes
In iedere richting, gemeten vanaf de neerwaarste
verticaal van het geinstalleerde armatuur.

70°: 969 cd/klm
80°: 92.9 cd/klm
90°: 29.9 cd/klm

Lichtsterkteklasse

G.2

Verblindingsindexklasse

D.6

Resultaten voor waarderingsvelden
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Straat 1 · weg naar woningen

Samenvatting (tot ROVL-2011)

Groenstrook 1 (P6)

Rijbaan 1 (P5)

Groenstrook 2 (P6)

Grootte

Berekend

Moet

Check

Egem(1)

0.24 lx

-

-

Es (1)

0.10 lx

-

-

Uh(1)

0.41

-

-

Ev (R)(1)

0.05 lx

-

-

Ev (S)(1)

0.04 lx

-

-

Egem

3.70 lx

≥ 3.00 lx

Es

0.81 lx

≥ 0.60 lx

Uh

0.22

≥ 0.20

Ev (R)(1)

0.05 lx

-

-

Ev (S)(1)

0.05 lx

-

-

Egem(1)

2.33 lx

-

-

Es (1)

0.48 lx

-

-

Uh(1)

0.21

-

-

Ev (R)(1)

0.06 lx

-

-

Ev (S)(1)

0.05 lx

-

-

(1) Informatief, geen deel van de waardering
Voor de installatie werd met een onderhoudsfactor van 0.86 gerekend.
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