












































































































































−

−





•

•



•

•



−



−























•

•

•

•



•

•



•

•

•





•
•
•













‐
‐





‐ ‐







































≤



≤



≤





















































Tabel 1. Beoordeelsoorten Natura 2000 in het kader van MER Maasvlakte II 
nummer in 
aanwijzingsbesluit 
Voordelta/Voornes 
Duin 

soortnaam wetenschappelijke 
naam 

status Instandhoudingsdoel 
N2000 

functionaliteit plangebied Maasvlakte II  

a001  Roodkeelduiker Gavia stellata wintergast Behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied. 

De soort gebruikt de kustzone van  de 
Voordelta en van Maasvlakte 2 als 
foerageergebied in de wintermaanden. In 
gemiddelde jaren bevindt de grootste 
concentratie zich op zee ter hoogte van de 
Brouwersdam. Bij lokale beschikbaarheid 
van scholen vis kunnen groepen, soms tot 
vele honderden exemplaren, zich ook 
noordelijker ophouden. Individuen van de 
soort worden incidenteel in het 
binnenwater, zoals de havenbekkens van 
Maasvlakte 2, waargenomen. De omvang 
en kwaliteit van het leefgebied in het 
plangebied blijft naar verwachting 
ongewijzigd.  

a005 Fuut Podiceps cristatus Jaarrond 
aanwezig  

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

De soort gebruikt de kustzone van  de 
Voordelta en van Maasvlakte 2 als 
foerageer- en rustgebied in de 
wintermaanden. Concentraties van 
tientallen en soms honderden vogels 
gebruiken de havenbekkens van 
Maasvlakte 2 als rustgebied. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 77 en 
valt daarmee steevast lager uit dan de 
instandhoudingsdoelstelling, waarschijnlijk 
vooral vanwege de relatief korte periode 
waarin de aantallen een piek bereiken 
(midwinter). De omvang en kwaliteit van 
het leefgebied in het plangebied blijft naar 
verwachting ongewijzigd. 

a007 Kuifduiker Podiceps auritus Wintergast 

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

De soort gebruikt de kustzone van  de 
Voordelta en van Maasvlakte 2 als 
foerageergebied in de wintermaanden. In 
gemiddelde jaren bevindt de grootste 
concentratie zich op zee ter hoogte van de 
Brouwersdam. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 15 en valt daarmee 
hoger uit dan de 
instandhoudinsgdoelstelling. De omvang en 
kwaliteit van het leefgebied in het 
plangebied blijft naar verwachting 
ongewijzigd. 

a008 Geoorde fuut Podiceps 
nigricollis  

Jaarrond 
aanwezig 

Voor Voornes Duin geldt 
een 
instandhoudingsdoelstelling 
van 5 broedparen. 

Het plangebied is in de periode 2010-14 
nauwelijks van betekenis gebleken voor de 
Geoorde fuut. Enkele exemplaren zijn 
waargenomen in de Prinses Alexiahaven. 
Na het broedseizoen concentreren 
honderden exemplaren zich op het 
Grevelingenmeer, ten zuiden van Voornes 
Duin. Ontwikkelingen in het plangebied 
hebben derhalve geen invloed op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor deze 
soort. 

a017 Aalscholver Phalacrocorax 
carbo 

Jaarrond 
aanwezig 

Behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 
480 vogels 
(seizoensgemiddelde). 
Voor Voornes Duin is een 
instandhoudingsdoelstelling 
van 1100 paren 
geformuleerd. 

Het plangebied fungeert als jaarrond 
foerageergebied en rustgebied. De soort 
gebruikt de kustzone van  de Voordelta en 
van Maasvlakte 2 als rust- en 
foerageergebied. Concentraties van 
honderden vogels gebruiken de 
havenbekkens van Maasvlakte 2 als 
rustgebied. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 427 en valt 
daarmee iets lager uit dan de 
instandhoudingsdoelstelling. De omvang en 
kwaliteit van het leefgebied in het 
plangebied zal naar verwachting afnemen 
door het verdwijnen van onverstoorde 
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aanwijzingsbesluit 
Voordelta/Voornes 
Duin 

soortnaam wetenschappelijke 
naam 

status Instandhoudingsdoel 
N2000 
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zandplaten, met name in de Prinses 
Alexiahaven.  

a026 Kleine zilverreiger Egretta garzetta 
Jaarrond 
aanwezig 

De 
instandhoudingsdoelstelling 
voor Voornes Duin is 
behoud van 15 
broedparen. 

Het plangebied is in de periode 2010-14 
niet van betekenis gebleken voor de Kleine 
zilverreiger. Foeragerende exemplaren 
afkomstig uit de kolonie in Voornes Duin 
zijn hoofdzakelijk aangetroffen in 
gebieden ten zuiden van het plangebied. 
Ontwikkelingen in het plangebied hebben 
derhalve naar verwachting geen invloed 
op de instandhoudingsdoelstelling voor 
deze soort.  

a034 Lepelaar 
Platalea 
leucorodia 

Zomergast, 
doortrekker 

Behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 
10 vogels 
(seizoensgemiddelde). 
Voor Voornes Duin is voor 
een 
instandhoudingsdoelstelling 
geformuleerd van 110 
broedparen. 

Het plangebied is in de periode 2010-14 
niet van betekenis gebleken voor de 
Lepelaar. Foeragerende exemplaren 
afkomstig uit de kolonie in Voornes Duin 
zijn hoofdzakelijk aangetroffen in 
gebieden ten zuiden van het plangebied. 
Ontwikkelingen in het plangebied hebben 
derhalve naar verwachting geen invloed 
op de instandhoudingsdoelstellingen voor 
deze soort. 

a043 Grauwe gans Anser anser 
Jaarrond 
aanwezig 

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

Het plangebied is in de periode 2010-14 
niet van betekenis gebleken voor de 
Grauwe gans. In gebieden ten zuiden van 
het plangebied is de soort talrijk. 
Ontwikkelingen in het plangebied hebben 
derhalve naar verwachting geen invloed 
op de instandhoudingsdoelstellingen voor 
deze soort. 

a048 Bergeend Tadorna tadorna Jaarrond 
aanwezig 

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

Jaarrond worden Bergeenden 
waargenomen in het plangebied, zij het in 
relatief lage aantallen. Met name 
onverstoorde zandplaten en oevers in de 
Prinses Alexiahaven vormen een geschikt 
rustgebied. Veel grotere aantallen zijn 
aanwezig in de Voordelta, met name op 
de Westplaat en op de Kwade Hoek. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 352 en 
ligt daarmee nagenoeg op het niveau van 
de  instandhoudingsdoelstelling (waarbij 
moet worden opgemerkt dat data voor het 
jaar 2010-11 ontbreekt). Ontwikkelingen 
in het plangebied hebben naar 
verwachting geen invloed op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor deze 
soort. 

a050 Smient Mareca penelope Wintergast 

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

De Prinses Alexiahaven in het plangebied 
wordt in de winter onregelmatig gebruikt 
als rustgebied door Smienten. In de 
Voordelta zijn de Westplaat en de Kwade 
Hoek de kerngebieden. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 287 en ligt 
daarmee ruim onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
beperkte mate waarin het plangebied bij 
zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling.  

a051 Krakeend Anas strepera Jaarrond 
aanwezig 

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

De soort gebruikt de kustzone van  de 
Voordelta en van Maasvlakte 2 als 
foerageer- en rustgebied. De Kwade Hoek 
vormt het kerngebied voor de soort in de 
Voordelta. De havenbekkens van 
Maasvlakte 2 worden door relatief lage 
aantallen gebruikt als rustgebied. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
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Voordelta in de periode 2010-14 is 91, 
wat vrijwel gelijk is aan de 
instandhoudingsdoelstelling. De omvang en 
kwaliteit van het leefgebied in het 
plangebied blijft naar verwachting 
ongewijzigd. 

a052 Wintertaling Anas crecca Wintergast 

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

De Prinses Alexiahaven in het plangebied 
wordt in de winter onregelmatig gebruikt 
als rustgebied door een relatief klein 
aantal Wintertalingen. In de Voordelta zijn 
de Westplaat en de Kwade Hoek de 
kerngebieden. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 111 en ligt 
daarmee ruim onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
beperkte mate waarin het plangebied bij 
zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a054 Pijlstaart Anas acuta Wintergast 

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

Het plangebied werd in de  winters van 
2010-14 vooralsnog niet gebruikt als 
rustgebied door Pijlstaarten. In de 
Voordelta zijn de Westplaat en de Kwade 
Hoek de kerngebieden. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 168 en ligt 
daarmee ruim onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
het feit dat het plangebied nagenoeg niet 
bij zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a056 Slobeend Anas clypeata Jaarrond 
aanwezig 

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

Het plangebied werd in de  winters van 
2010-14 vooralsnog niet gebruikt als 
rustgebied door Slobeenden. In de 
Voordelta zijn de Westplaat en de Kwade 
Hoek de kerngebieden. Daarnaast vormt 
het Sluftermeer een belangrijk 
concentratiegebied. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 54 (waarbij 
opgemerkt dat voor 2011-12 teldata 
ontbreekt) en ligt daarmee ruim onder het 
niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
het feit dat het plangebied nagenoeg niet 
bij zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a062 Toppereend Aythya marila Wintergast 

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

Het plangebied werd in de  winters van 
2010-14 niet structureel gebruikt als 
rustgebied door Toppers. In de Voordelta 
vormen de zeegebieden ter hoogte van 
Brouwersdam en de Haringvlietsluizen de 
kerngebieden. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 9 en ligt daarmee 
ruim onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
het feit dat het plangebied nagenoeg niet 
bij zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a063 Eidereend Somateria 
mollissima Wintergast 

Behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een 

Het plangebied werd in de  winters van 
2010-14 niet structureel gebruikt als 
rustgebied door Eiders. Op 18 september 
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populatie van gemiddeld 
2.500 vogels (midwinter 
aantal). 

2016 werd echter een concentratie van 
130 exemplaren vastgesteld, rustend op 
een zandplaat in de Prinses Alexiahaven. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de 
soort op korte afstand van deze locatie 
broedt, met name op het eiland ‘Kleine 
Beer’ in de Nieuwe Waterweg. In de 
Voordelta vormen de buitengaatse 
zandplaten ter hoogte van de 
Brouwersdam, Westplaat en de 
Haringvlietsluizen de kerngebieden. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 1621 
en ligt daarmee ruim onder het niveau van 
de  instandhoudingsdoelstelling. De 
omvang en kwaliteit van het leefgebied in 
het plangebied zal naar verwachting 
afnemen door het verdwijnen van 
onverstoorde zandplaten, met name in de 
Prinses Alexiahaven. 

a065 Zwarte zee-eend Melanitta nigra Wintergast 

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

Het plangebied werd in de  winters van 
2010-14 niet structureel gebruikt als 
rustgebied door Zwarte zee-eenden. In de 
Voordelta vormen de zeegebieden ter 
hoogte van Brouwersdam en de 
Haringvlietsluizen de kerngebieden. Het 
gemiddelde midwintertotaal voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 1361 
en ligt daarmee zeer ruim onder het niveau 
van de  instandhoudingsdoelstelling. Gelet 
op de het feit dat het plangebied 
nagenoeg niet bij zou dragen aan de 
totalen, hebben ontwikkelingen alhier naar 
verwachting geen effect op het halen van 
de instandhoudingsdoelstelling. 

a067 Brilduiker Bucephala 
clangula 

Wintergast 

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

Het plangebied wordt in de winter in 
beperkte mate gebruikt als rust- en 
foerageergebied door relatief kleine 
aantallen Brilduikers. In de Voordelta 
vormen de Westplaat en de zeegebieden 
ter hoogte van de Haringvlietsluizen en 
Brouwerdam de kerngebieden. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 133 en 
ligt daarmee ruim onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
beperkte mate waarin het plangebied bij 
zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a069 Middelste 
zaagbek 

Mergus serrator Wintergast 

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

Het plangebied wordt in de winter in 
beperkte mate gebruikt als rust- en 
foerageergebied door relatief kleine 
aantallen Middelste Zaagbekken. In de 
Voordelta vormen de de zeegebieden ter 
hoogte van de Haringvlietsluizen en 
Brouwerdam de kerngebieden. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 173 en 
ligt daarmee boven het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
beperkte mate waarin het plangebied bij 
zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a130 Scholekster 
Haematopus 
ostralegus 

Jaarrond 
aanwezig 

Behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 

Het plangebied fungeert voor de 
Scholekster als broedgebied, 
foerageergebied en rustgebied. De soort 
gebruikt ook de kustzone van  de 



nummer in 
aanwijzingsbesluit 
Voordelta/Voornes 
Duin 

soortnaam wetenschappelijke 
naam 

status Instandhoudingsdoel 
N2000 

functionaliteit plangebied Maasvlakte II  

2.500 vogels 
(seizoensgemiddelde). 

Voordelta als broed-, rust- en 
foerageergebied. Kerngebieden vormen 
de Westplaat en de Kwade Hoek, waar 
vele honderden exemplaren zijn geteld. 
Concentraties van tientallen tot honderden 
vogels gebruiken ook de havenbekkens 
van Maasvlakte 2 als rustgebied. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 1868 
en valt daarmee lager uit dan de 
instandhoudingsdoelstelling. De omvang en 
kwaliteit van het leefgebied in het 
plangebied zal naar verwachting afnemen 
door de ingebruikname van terreinen die 
thans worden gebruikt als broedgebied, 
alsmede door het verdwijnen van 
rustgebied  in de vorm van onverstoorde 
zandplaten en oevers, met name in de 
Prinses Alexiahaven.  

a132 Kluut Recurvirostra 
avocetta Zomergast 

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

Het plangebied werd in de  winters van 
2010-14 niet structureel gebruikt als 
rustgebied door Kluten. De soort is 
bovendien niet vastgesteld als broedvogel. 
In de Voordelta zijn de Westplaat en de 
Kwade Hoek de kerngebieden. Daarnaast 
vormt het Sluftermeer een belangrijk 
broedgebied. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 72 en ligt daarmee 
ruim onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
het feit dat het plangebied nagenoeg niet 
bij zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a137 Bontbekplevier 
Charadrius 
hiaticula 

Zomergast, 
doortrekker 

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

De oevers en zandplaten in de Prinses 
Alexiahaven in het plangebied wordt in de 
winter onregelmatig gebruikt als rust- en 
foerageergebied door Bontbekplevieren. 
Daarnaast broeden jaarlijks enkele paren 
op nog uit te geven terreinen op 
wisselende plaatsen in het plangebied. In 
de Voordelta zijn de Westplaat en de 
Kwade Hoek de kerngebieden voor 
doortrekkers en wintergasten. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 95 en 
ligt daarmee boven het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
beperkte mate waarin het plangebied bij 
zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling.Wel moet 
worden opgemerkt dat met de ontwikkeling 
van terreinen bestaande broedgebieden 
van de soort verloren kunnen gaan. De 
soort kent een ongunstige staat van 
instandhouding als broedvogel in 
Nederland en heeft slechts een kleine 
broedpopulatie die zicht ovewegend 
beperkt tot het Deltagebied en het 
Waddengebied.  

a141  Zilverplevier Charadrius 
squatarola 

Wintergast, 
doortrekker 

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

De oevers en zandplaten in de Prinses 
Alexiahaven in het plangebied wordt in de 
winter onregelmatig gebruikt als rust- en 
foerageergebied door een relatief klein 
aantal Zilverplevieren. In de Voordelta zijn 
de Westplaat en de Kwade Hoek de 
kerngebieden voor doortrekkers en 
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wintergasten. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 181 en ligt 
daarmee onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
beperkte mate waarin het plangebied bij 
zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a144 Drieteenstandloper Calidris alba Wintergast, 
doortrekker 

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

Het plangebied wordt in de winter 
regelmatig gebruikt als rust- en 
foerageergebied door een relatief klein 
aantal Drieteenstrandlopers. In de 
Voordelta zijn de Westplaat en de Kwade 
Hoek de kerngebieden voor doortrekkers 
en wintergasten. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 412 en ligt 
daarmee boven het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
beperkte mate waarin het plangebied bij 
zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a149 Bonte strandloper Calidris alpina 
Wintergast, 
doortrekker 

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

Het plangebied is in de periode 2010-14 
niet van betekenis gebleken voor de Bonte 
strandloper, al zijn kleine aantallen 
waargenomen op de zandplaten in de 
Prinses Alexiahaven. In de Voordelta zijn 
de Westplaat en de Kwade Hoek de 
kerngebieden voor doortrekkers en 
wintergasten. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 685 en ligt 
daarmee boven het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling.Ontwikkelingen 
in het plangebied hebben naar 
verwachting geen invloed op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor deze 
soort. 

a157 Rosse grutto Limosa lapponica 
Wintergast, 
doortrekker 

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

Het plangebied is in de periode 2010-14 
vrijwel niet van betekenis gebleken voor de 
Rosse grutto, een enkele waarneming is 
gedaan in de buurt van de Prinses 
Amaliahaven. In de Voordelta zijn de 
Westplaat en de Kwade Hoek de 
kerngebieden voor doortrekkers en 
wintergasten. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 128 en ligt 
daarmee onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling.Ontwikkelingen 
in het plangebied hebben naar 
verwachting geen invloed op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor deze 
soort. 

a160 Wulp Numenius 
arquata 

Wintergast, 
doortrekker 

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

De oevers en zandplaten in de Prinses 
Alexiahaven in het plangebied wordt in de 
winter onregelmatig gebruikt als rust- en 
foerageergebied door een relatief klein 
aantal Wulpen. In de Voordelta zijn de 
Westplaat en de Kwade Hoek de 
kerngebieden voor doortrekkers en 
wintergasten. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 1013 en ligt 
daarmee boven het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
beperkte mate waarin het plangebied bij 
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zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a162 Tureluur Tringa totanus Jaarrond 
aanwezig 

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

Het plangebied is in de periode 2010-14 
vrijwel niet van betekenis gebleken voor de 
Tureluur; een enkele waarneming is 
gedaan in de Prinses Alexiahaven. 
Mogelijk komt jaarlijks een klein aantal tot 
broeden op nog uitgeefbare terreinen in 
het plangebied, maar vanwege problemen 
met de toegankelijkheid van terreinen zijn 
hier geen betrouwbare data over 
beschikbaar. In de Voordelta zijn de 
Westplaat en de Kwade Hoek de 
kerngebieden voor doortrekkers en 
wintergasten. Het gemiddelde 
seizoensgemiddelde voor de Voordelta in 
de periode 2010-14 is 232 en ligt 
daarmee ruimschoots onder het niveau van 
de  instandhoudingsdoelstelling. 
Ontwikkelingen in het plangebied hebben 
naar verwachting geen invloed op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor deze 
soort. 

a169 Steenloper Arenaria 
interpres 

Wintergast, 
doortrekker 

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

Het plangebied wordt in de winter 
regelmatig gebruikt als rust- en 
foerageergebied door een relatief groot 
aantal Steenlopers. In de Voordelta zijn de 
Westplaat, de Kwade Hoek de 
Brouwersdam de kerngebieden voor 
doortrekkers en wintergasten. Het 
gemiddelde seizoensgemiddelde voor de 
Voordelta in de periode 2010-14 is 61 en 
ligt daarmee iets onder het niveau van de  
instandhoudingsdoelstelling. Gelet op de 
relatief grote mate waarin het plangebied 
bij zou dragen aan de totalen, hebben 
ontwikkelingen alhier naar verwachting 
mogelijk een effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a177 Dwergmeeuw 
Hydrocoloeus 
minutus doortrekker 

Behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied. 

Op willekeurige plaatsen in het plangebied 
worden zo nu en dan doortrekkende 
Dwergmeeuwen waargenomen die soms 
kortdurend foeragerend ter plaatse 
verblijven. Hoewel er duizenden 
exemplaren passeren boven de Noordzee, 
deels binnen het plangebied, in voor- en 
najaar, hebben ontwikkelingen alhier zeker 
geen effect op het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling. 

a191 Grote stern 
Sterna 
sandvicensis 

Zomergast, 
doortrekker 

Behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied en 
behoud populatie. 

De Grote Stern is geen broedvogel in het 
plangebied en ontbreekt in de 
wintermaanden. De functionaliteit beperkt 
zich tot foerageergebied, en dan 
hoofdzakelijk van het zeegebied voor de 
kust binnen het plangebied. De populatie 
in het plangebied heeft betrekking op de 
kolonies op eilanden in het Haringvliet en 
Grevelingenmeer. Ontwikkelingen in het 
plangebied hebben naar verwachting geen 
effect op de gunstige staat van 
instandhouding van deze kolonies, die 
voor hun voedselvoorziening in hoofdzaak 
afhankelijk zijn van concentraties vis buiten 
het plangebied.  

a193 Visdief Sterna hirundo Zomergast, 
doortrekker 

Behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied en 
behoud populatie. 

De Visdief is waarschijnlijk een schaarse 
broedvogel in het plangebied, op 
zandplaten in de Prinses Alexiahaven.  
Door slechte toegankelijkheid van deze 
terreinen zijn gegevens hierover summier 
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en vrijwel zeker onvolledig. Een grote 
kolonie van de soort bevindt zich direct 
buiten het plangebied op een drijvende 
ponton in het Sluftermeer. De soort 
ontbreekt in de wintermaanden. De 
functionaliteit beperkt zich verder tot die 
van tot foerageergebied, en dan 
hoofdzakelijk van het zeegebied voor de 
kust binnen het plangebied en de Nieuwe 
Waterweg. Ontwikkelingen in het 
plangebied hebben naar verwachting geen 
effect op de gunstige staat van 
instandhouding van deze 
foerageergebieden; aangezien lokale 
broedvogels voor hun voedselvoorziening 
in hoofdzaak afhankelijk zijn van 
concentraties vis buiten het plangebied, 
met name voor de Haringvlietsluizen. 
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